
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:            /QĐ-STTTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày    tháng 10 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kinh phí hỗ trợ Trung tâm Văn hoá, thể thao và Truyền thông các 

huyện tuyên truyền “Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất 

đến năm 2020”  trên hệ thống truyền thanh, truyền hình cấp huyện năm 2019 

GIÁM ĐỐC SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH 13 ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn triển khai thực hiện “Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt 

đất đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán 

ngân sách nhà nước năm 2019; 

Căn cứ Kế hoạch số 1536/KH-STTTT ngày 29/10/2019 của Sở Thông tin 

và Truyền thông về tuyên truyền nội dung về “Đề án số hoá truyền dẫn, phát 

sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020” trên hệ thống truyền thanh và truyền 

hình cấp huyện năm 2019; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Bưu chính - Viễn thông, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kinh phí hỗ trợ Trung tâm Văn hoá, thể thao và Truyền 

thông các huyện tuyên truyền “Đề án số hoá truyền dẫn, phát sóng truyền hình 

mặt đất đến năm 2020”  trên hệ thống truyền thanh, truyền hình cấp huyện năm 

2019, cụ thể: 

- Tổng số kinh phí hỗ trợ: 100.000.000 đồng.  

Trong đó, kinh phí hỗ trợ cho 01 Trung tâm Văn hoá, thể thao và Truyền 

thông huyện: 10.000.000 đồng. 

Phụ lục chi tiết gửi kèm theo Quyết định. 

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019. 

Điều 2. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đã được UBND 

tỉnh giao tại Quyết định số 2526/QĐ-UBND ngày 12/12/2018.   



Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng Bưu chính, Viễn thông, 

Trưởng phòng Văn hóa thông tin và Giám đốc Trung tâm Văn hoá, thể thao và 

Truyền thông các huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

  Nơi nhận:                           

- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Sở ; 

- Lưu : VT, BCVT, HS; 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Huy 
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