
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 849 /CV-UBND                                 Đình Lập, ngày 26 tháng 9 năm 2018 
 

V/v phối hợp triển khai dự án đầu tư 

xây dựng hệ thống đài truyền thanh cho 

các xã thuộcCT MTQG xây dưng NTM 2018 

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền Thông tỉnh Lạng Sơn 
 

 Căn cứ Công văn số: 1062/STTTT-BCVT, ngày 25 /9/2018 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc phối hợp triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống 

đài truyền thanh cho các xã thuộc CT MTQG xây dưng NTM 2018, Ủy ban 

nhân dân huyện Đình Lập trao đổi và đề nghị như sau: 

1. Trạm Truyền thanh không dây xã Bắc Xa: Mặt bằng xây dựng, phòng 

đặt thiết bị, vị trí treo lắp các cụm loa, địa điểm lắp đặt cột anten đã được khảo 

sát, chuẩn bị sẵn sàng. 

 2. Danh sách, đầu mối liên hệ: 

    - Ông Hoàng Văn Quân - Trưởng phòng VH&TT. Số ĐT: 01647.406.888 

     - Ông Kiều Việt Hùy - Phó GĐ Trung tâm VH,TT và TT. Số ĐT: 

0979.031.853 

    - Ông Tô Đức Sơn -  Chủ tịch UBND xã Bắc Xa. Số ĐT: 0972.332.784 

 3. Trao đổi và đề nghị: 

 Từ năn 2013 đến 2015, Công ty TM Điện tử - Viễn thông Thành Nam đã 

lắp đặt các trạm truyền thanh không dây tại xã Kiên Mộc, Cường Lợi và Đình 

Lập. Qua thực tế sử dụng cho thấy chất lượng không hiệu quả (có 02 trạm không 

thể hoạt động). Xã Bắc Xa là xã có địa hình hiểm trở, đồi núi cao, đề nghị Sở 

TT&TT bố trí thiết bị của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu vật tư kỹ thuật: 149B 

Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội có chất lượng tốt hơn lắp đặt tại xã Bắc Xa cú huyện 

Đình Lập. 

 Trên đây là ý kiến đề nghị, danh sách đầu mối liên hệ phối hợp triển khai 

dự án đầu tư xây dựng hệ thống đài truyền thanh cho các xã thuộc CT MTQG 

xây dưng NTM 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập./. 

 

Nơi nhận:                                                                KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                            PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, CPCT UBND; 
- Lưu: VT. 

 

 
                                                                                 Vi Văn Đông 
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