ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Số: 8457 /UBND-TC
V/v: Nâng cấp, sửa chữa, lắp
đặt mới hệ thống loa truyền
thanh, bổ sung một số cụm loa.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 30 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- Phòng Văn hóa và Thông tin;
- Đài Truyền thanh;
- UBND các phường, xã.
Vừa qua, UBND thành phố nhận được văn bản của một số phường, xã đề
nghị UBND thành phố hỗ trợ kinh phí cho các địa phương thực hiện việc nâng
cấp, sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống loa truyền thanh, bổ sung một số cụm loa,…
Vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Chủ tịch UBND các phường, xã kiểm tra, rà soát lại hệ thống loa truyền
thanh tại địa phương mình. Trường hợp địa phương nào có hệ thống loa truyền
thanh xuống cấp cần thay mới, sửa chữa thì tiến hành thực hiện thay mới hoặc
sửa chữa, đảm bảo công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách, các thông
tin văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị của địa phương đến người dân kịp thời và
nhanh nhất.
2. Về nguồn kinh phí: UBND các phường, xã chủ động cân đối ngân sách
địa phương để thực hiện (nguồn kết dư ngân sách, tăng thu, dự phòng,…), các
khoản huy động đóng góp theo quy định của pháp luật. Trường hợp UBND các
phường, xã có hệ thống loa truyền thanh không còn sử dụng được và không thể
cân đối ngân sách để thực hiện thì có văn bản (kèm theo dự toán chi tiết) báo cáo
UBND thành phố (thông qua Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố, Phòng Văn
hoá và Thông tin thành phố) xem xét, giải quyết.
3. Giao Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với Đài
Truyền thanh thành phố và các đơn vị liên quan thẩm định dự toán mua sắm, sửa
chữa hệ thống loa truyền thanh do UBND các phường, xã gửi đến. Trên cơ sở ý
kiến thẩm định của Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố, yêu cầu Phòng Tài
chính – Kế hoạch tham mưu UBND thành phố hướng dẫn hoặc bố trí kinh phí hỗ
trợ để UBND các phường, xã thực hiện.
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên
quan và UBND các phường, xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND tp;
- CT, các PCT UBND tp;
- Chánh, Phó (ĐT, VX) Văn phòng;
- Lưu: VT, QHĐT, VX, TC (D. ).
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