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THÔNG BÁO CỦA GIÁM ĐỐC SỞ 

Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Văn bản số 

5542/TB-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh  
 

Thực hiện Văn bản số 5542/UBND-VX1 ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh 

về thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Báo Hà 

Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (văn bản gửi kèm trên hệ thống gửi 

nhận văn bản điện tử), Giám đốc Sở: 

1. Yêu cầu Trưởng các phòng HCSN, NS, TCĐT và Giá CS theo lĩnh vực 

quản lý và nhiệm vụ được phân công, tham mưu thực hiện kịp thời, theo đúng 

yêu cầu tại Văn bản số 5542/UBND-VX1 ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh; trong 

đó: 

a) Phòng HCSN chủ trì, phối hợp với phòng Ngân sách: Tham mưu nội 

dung “phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu hỗ trợ kinh phí để đưa sóng 

Truyền hình Hà Tĩnh tiêu chuẩn HĐ phủ sóng toàn quốc qua truyền hình số mặt 

đất và qua vệ tinh; thẩm định đề xuất của Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh và tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét điều chỉnh 

mức hưởng nhuận bút, thu lao theo Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 

14/3/2014 của Chính phủ quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, 

xuất bản, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế” (Khoản 3 Văn bản số 

5542/UBND-VH1 của UBND tỉnh). 

b) Phòng TCĐT: 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Ngân sách: Tham mưu nội dung “ưu tiên bố 

trí vốn trong kế hoạch tài chính ngân sách hàng năm và kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 để tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung còn 

lại của Dự án Số hóa, tin học hóa và phát sóng qua vệ tinh của Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh” theo yêu cầu triển khai của Sở Kế hoạch và Đầu tư (Khoản 2 

Văn bản số 5542/UBND-VH1 của UBND tỉnh). 

- Tham mưu nội dung “triển khai Dự án Trụ sở làm việc kết hợp với trường 

quay ngoài trời trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 

sau năm 2025” (Khoản 3 Văn bản số 5542/UBND-VH1 của UBND tỉnh). 
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c) Phòng Giá Công sản: Tham mưu nội dung “xử lý đề xuất của Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh về mua sắm xe ô tô chuyên dụng để thực hiện nhiệm 

vụ chuyên môn” (Khoản 3 Văn bản số 5542/UBND-VH1 của UBND tỉnh). 

Các phòng tổng hợp tiến độ thực hiện gửi phòng Ngân sách, Văn phòng 

Sở trước ngày 25 hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc. 

2. Đề nghị các Đ/c Lãnh đạo Sở phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các phòng chủ 

động phối hợp để triển khai, đảm bảo tiến độ, nội dung và chất lượng tham mưu. 

3. Giao Văn phòng Sở Chủ trì, phối hợp phòng Ngân sách tổng hợp kết quả 

thực hiện, báo cáo Ban Giám đốc tại cuộc họp giao ban hàng tháng và đột xuất 

theo yêu cầu. 

Yêu cầu Trưởng các phòng tập trung thực hiện các nhiệm vụ được phân 

công, đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu cầu. Giao Văn phòng sở theo dõi, 

đôn đốc các phòng triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để chỉ đạo); 

- Các phòng HCSN, NS, TCĐT, Giá CS và Văn phòng; 

- Lưu: VT, NS. 

 

 

  

 

  
  
 

 

 

 
 

Trịnh Văn Ngọc 
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