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Kỳ Thư, ngày 24 tháng 2 năm 2023 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc xin hỗ trợ kinh phí: Số hóa, nâng cấp, sữa chữa hệ thống truyền thanh 

trên địa bàn xã Kỳ Thư. 
 

      Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 18/2/2021 của UBND tỉnh về triển 

khai Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công 

văn số 400/STTTT-BCVT ngày 14/04/2022 của Sở TTTT Hà Tĩnh về việc đôn đốc 

hướng dẫn các địa phương thực hiện. 

Căn cứ phương án 909/PA-UBND ngày 09/06/2022 và thông báo số 407/TB-

UBND ngày 12/09/2022 của UBND huyện Kỳ Anh về việc triển khai Phương án số hóa, 

nâng cấp, sữa chữa toàn bộ hệ thống truyền thanh cho toàn huyện. 

Căn cứ Nghị quyết số 78/2022/NQ-HĐND tỉnh ngày 11/11/2022 về việc hộ trợ 

kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Trung ương và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND 

huyện ngày 29/12/2022 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an 

ninh năm 2023. 

      Trên cơ sở đó UBND xã đã phối hợp với các đơn vị có chuyên môn tiến hành 

rà soát, đánh giá nhằm đưa ra phương án hiệu quả tối ưu, tránh lãng phí nguồn lực trong 

số hóa, nâng cấp, sữa chữa hệ thống truyền thanh với 2 phương án kinh phí thực hiện 

là:  

1. Nâng cấp truyền thanh FM điều khiển qua Internet: 158.934.000 đồng (Có dự 

toán kèm theo). 

2. Lắp mới hệ thống truyền thanh điều khiển qua Internet IP. 536.293.000 đồng 

(Có dự toán kèm theo). 

Nhằm giúp xã sớm có công cụ tuyên truyền, phục vụ đắc lưc̣ cho công tác lañh 

đaọ, chỉ đạo, điều hành, góp phần thực hiện thắng lơị các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh trên địa bàn. UBND xã Kỳ Thư đề nghị 

UBND huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng VHTT huyện Kỳ Anh xem xét quan 

tâm hỗ trợ nguồn kinh phí nêu trên để UBND xã triển khai dự án được tốt nhất. 

Kính đề nghị UBND huyện xem xét, quyết điṇh.  

Xin trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- Phòng VHTT huyện; 
- Lưu: VT.TC 
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