
 

 

    ỦY BAN NHÂN DÂN 

        HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Số:         /UBND-VHTT Cao Lộc, ngày     tháng 8 năm 2020 

V/v đầu tư đài truyền thanh xã 

 ứng dụng Công nghệ thông tin - 

Viễn thông 

 

 

 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Công văn số 1497/STTTT-BCVT, ngày 14/8/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc đầu tư đài truyền thanh xã ứng dụng Công nghệ thông 

tin - Viễn thông. 

Mục tiêu UBND tỉnh đã đề ra đến hết năm 2025, phấn đấu 100% UBND cấp 

xã có hệ thống truyền thanh, trong đó 80% là hệ thống truyền thanh ứng dụng công 

nghệ thông tin - viễn thông (CNTT-VT). Để thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của 

UBND tỉnh và tránh lãng phí trong đầu tư, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, 

thị trấn thực hiện một số nội dung sau (đối với đài truyền thanh cấp xã): 

1. Không trình xin đầu tư thiết lập mới đài truyền thanh FM có dây/không 

dây.  

2. Đối với những đài truyền thanh hư hỏng nặng, không thể sửa chữa sử 

dụng được, đề nghị đầu tư xây dựng đài thuyền thanh ứng dụng CNTT-VT thay 

thế (đặc biệt đối với hệ thống máy phát…là thiết bị chủ yếu của đài truyền thanh).  

3. Khi có cụm loa có dây/không dây FM hư hỏng, không khắc phục được thì 

thay thế sang cụm loa truyền thanh ứng dụng CNTT-VT.  

4. Các địa phương khi đầu tư, nâng cấp, sửa chữa các nội dung liên quan đến 

đài truyền thanh cấp xã, đề nghị xin ý kiến UBND huyện trước khi thực hiện (về 

danh mục thiết bị, tiêu chuẩn kỹ thuật…) 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần trao đổi đề nghị 

liên hệ về UBND huyện qua Phòng Văn hóa và Thông tin (Điện thoại: 

02053.861.452)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, CPCT UBND huyện; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT, V     - Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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