
  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

QUẬN CÁI RĂNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  1875 /UBND Cái Răng, ngày   22  tháng  10   năm 2019 

V/v triển khai thực hiện Công 

văn số 1902/STTTT-

TTBCXB ngày 18 tháng 10 

năm 2019 của Sở Thông tin 

và Truyền thông thành phố 

 

 

 

Kính gửi:   

- Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường. 
 

Thực hiện Công văn số 1902/STTTT-TTBCXB ngày 18 tháng 10 năm 

2019 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố về việc triển khai thông tin 

Dự án và tập huấn sử dụng, bàn giao trang thiết bị truyền thanh cho Đài truyền 

thanh cơ sở năm 2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có ý kiến như sau: 

1. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông thành phố theo dõi, giám sát đơn vị thi công trong quá trình lắp đặt trụ 

Anten phát sóng, loa, thiết bị phòng máy... đồng thời tham gia tập huấn sử 

dụng thiết bị và bàn giao trang thiết bị truyền thanh được lắp đặt thuộc thẩm 

quyền cơ quan mình quản lý sử dụng.  

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND quận soạn giấy mời thành phần 

cấp quận để tham dự buổi tập huấn sử dụng thiết bị truyền thanh, theo nội dung 

Công văn nêu trên của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố. 

Nhận được Công văn này, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao và 

Truyền thanh quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường tổ chức thực hiện./. 
 

(Đính kèm Công văn số 1902/STTTT-TTBCXB ngày 18 tháng 10 năm 2019 

 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng TTĐT quận; 

- Lưu: VT,LT. 

   

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TICH 

 

 
Vương Công Khanh 
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