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Đình Lập, ngày 22 tháng 7 năm 2019 

    Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông 

 Thực hiện Công văn số 917/STTTT-BCVT ngày 05/7/2019 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc đăng ký nhu cầu đầu tư, nâng cấp, sửa chữa đài 

truyền thanh cấp xã theo Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2020; 

 Năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã tiến hành khảo sát xây dựng 

02 trạm truyền thanh xã Bắc Lãng và xã Thái Bình (Dự kiến xây dựng trong 

tháng 8/2019). 

 Năm 2020, UBND huyện đăng ký đầu tư xây dựng 03 trạm truyền thanh 

cấp xã theo Chương trình MTQG xây dựng NTM như sau: 

1. Trạm truyền thanh xã Lâm Ca; 

2. Trạm truyền thanh xã Đồng Thắng; 

3. Trạm truyền thanh xã Châu Sơn. 

 Từ năm 2013-2018, huyện Đình Lập đã có 05 xã được tỉnh đầu tư xây 

dựng trạm truyền thanh không dây theo Chương trình MTQG xây dựng NTM 

gồm: Xã Đình Lập, Cường Lợi, Bính Xá, Bắc Xa và Kiên Mộc (trong đó có 

Cường Lợi, Đình Lập, Kiên Mộc đã được nâng cấp, sửa chữa năm 2017-2018). 

Hiện tại, trạm truyền thanh các xã vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, do địa 

hình núi cao, diện tích rộng và phân tán, nên có một số thôn không thể tiếp sóng 

trạm truyền thanh của xã. Chính vì vậy, UBND huyện Đình Lập đề nghị Sở 

Thông tin và Truyền thông cấp bổ sung bộ thu phát truyền thanh vệ tinh cho các 

thôn bản tại địa bàn các xã như sau: 

1. Xã Bính Xá: 

- Thôn Ngàn Chả 

- Thôn Khẩu Nua 

- Thôn Còn phiêng 

- Thôn Pò Phát 

- Bản Xả 

2. Xã Đình Lập: 

-  Thôn Còn Quan 



-  Thôn Pò Khoang 

-  Thôn Pò Tấu 

-  Thôn Khe Pùng 

3. Xã Cường Lợi 

- Bản Xum 

(Tổng cộng 10 thôn bản) 

 Trên đây là đăng ký nhu cầu đầu tư xây mới năm 2020 và danh sách các 

thôn không thể tiếp sóng trạm truyền thanh tại trung tâm xã của huyện Đình 

Lập. Kính mong Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn xem xét và đầu tư 

xây mới 03 xã còn lại và lắp đặt thiết bị truyền thanh vệ tinh cho các thôn bản 

như trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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