
 

 

 

K n     : UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

  

Thực hiện Côn  văn số 868/TTCS-TTTH ngày 26/12/2018 của Cục Thông 

t n cơ sở về việc cung cấp số liệu đán    á đối vớ  đà  truyền thanh cấp xã và cơ sở 

truyền thanh – truyền hình cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền t ôn  đề nghị UBND 

các huyện, thành phố, thị xã: 

1. Chỉ đạo P òn  Văn  oá - T ôn  t n  ướng dẫn, phối hợp Đà  Truyền thanh 

- Truyền hình (hoặc Trun  tâm Văn  oá Truyền thông) cấp huyện và UBND các xã, 

p ường, thị trấn rà soát, thống kê số liệu theo Bảng mẫu. 

2. Tổng hợp số liệu thống kê g i bản cứng và bản mềm về Sở Thông tin và 

Truyền t ôn  trước n ày 31/01/2018 để tổng hợp g i Cục T ôn  t n cơ sở. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ đồng chí Bùi 

Quan  T ìn, ĐT 0943.038.338 để được giả  đáp./. 

 
 

Nơi nhận: 
- N ư trên;  

- Lãn  đạo Sở; 

- Phòng VHTT cấp huyện; 

- Đà  TTTH cấp huyện (hoặc 

Trung tâm VH-TT cấp huyện); 

- Lưu: VT, TTBCXB1. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:  12  /STTTT-TTBCXB1 

V/v cung cấp số liệu đán    á c ất 

lượng, hiệu quả hoạt độn  đối vớ  đà  

truyền thanh cấp xã và cơ sở truyền 

thanh, truyền hình cấp huyện  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày 07 tháng 01 năm 2019 
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