
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 5043 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 09 tháng 12 năm 2019 

V/v xem xét đề nghị của Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh 

  
 

Kính gửi: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 
 

 
Sau khi xem xét Công văn số 2437/STC-HCSN ngày 05/12/2019 của Sở 

Tài chính về việc kinh phí trang bị máy tính cho Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh và Tờ trình số 460/TTr-PTTH ngày 27/11/2019 của Đài Phát thanh và 
Truyền hình tỉnh về việc đề nghị trang bị máy tính phục vụ công việc, đồng chí 
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Ngày 22/11/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2285/QĐ-
UBND về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 cho các cơ 
quan, đơn vị khối tỉnh, trong đó có giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh kinh 
phí trang bị thiết bị phục vụ công tác chuyên môn 50.000.000 đồng (để thực hiện 
nội dung mua máy tính). Do vậy, UBND tỉnh không xem xét giải quyết nội dung 
đề nghị của Đài Phát thanh và Truyền hình tại Tờ trình số 460/TTr-PTTH ngày 
27/11/2019. Yêu cầu lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh rút kinh 
nghiệm, không tham mưu, đề xuất lại nội dung đã được giải quyết. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để Đài Phát thanh và Truyền hình, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Sở Tài chính; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
  KG-VX, TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH).     

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hà 
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