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Kính gửi: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

Về việc sai hình ảnh với nội dung tin trong chương trình thời sự phát sóng 
trên Truyền hình Lạng Sơn tối 08/5/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu Giám 
đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cá nhân liên quan viết kiểm điểm 
cá nhân; tập thể Đài tổ chức sinh hoạt chuyên môn quán triệt quy trình nghiệp 
vụ, chỉ rõ nguyên nhân, rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp điều hành, kiểm soát 
tích cực không để xảy ra sai sót lần sau; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
25/5/2018 (Công văn số 1732/VP-KGVX của Văn phòng UBND tỉnh).  

Tuy nhiên, Báo cáo số 73/BC-PTTH ngày 25/5/2018 của Đài Phát thanh 
và Truyền hình tỉnh về “xử lý sai sót trong chương trình thời sự tối 08/5/2018” 
không đạt yêu cầu; đến ngày 25/5/2018, Giám đốc đài và các cá nhân liên quan 
chưa có bản kiểm điểm. Vì vậy, Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền 
hình tỉnh yêu cầu các tập thể, cá nhân liên quan kiểm điểm lại. Đến ngày 
12/6/2018, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh vẫn chưa có báo cáo 
kết quả việc tổ chức kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền và các quy chế, quy định 
của Đài. 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:  

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh khẩn trương, nghiêm túc 
thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, tổ chức thực hiện quy trình kiểm 
điểm, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh trước 
ngày 15/6/2018. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh để Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện./.  

         

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TT&TT, NV; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KGVX, NC, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX(LHH). 
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