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CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 05-8-2009

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2009/NQ-HðND

Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 7 năm 2009

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua ðề án ñầu tư nâng cấp hệ thống
ðài Truyền thanh thành phố và xã, phường giai ñoạn 2009- 2010
HỘI ðỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI
KHÓA IX-KỲ HỌP THỨ XVI
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003.
Căn cứ Quyết ñịnh số 2104/Qð-UBND ngày 12/9/2006 của UBND Tỉnh
Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Phát thanh- Truyền hình
Quảng Ngãi giai ñọan 2006-2010 và ñịnh hướng ñến năm 2015.
Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 86/TTr-UBND ngày 14/7/2009 của UBND
Thành phố Quảng Ngãi về việc thông qua ðề án ñầu tư nâng cấp hệ thống ðài
Truyền thanh thành phố và xã, phường và ý kiến của ñại biểu HðND Thành phố,
QUYẾT NGHỊ:
ðiều 1. Thông qua ðề án ñầu tư nâng cấp hệ thống ðài Truyền thanh thành
phố và xã, phường, với các nội dung chủ yếu như sau:
1/ Mục tiêu cụ thể ñến năm 2010:
- 100% khu dân cư trên ñịa bàn thành phố có hệ thống loa truyền thanh.
- 85% cán bộ, nhân dân của Thành phố ñược nghe ðài qua hệ thống loa truyền
thanh.
- ðài thành phố: Nâng thời lượng chương trình lên 2 giờ/ngày.
- 10/10 ðài xã, phường xây dựng ñược chương trình thời sự ñịa phương.
1.1/ðối với ðài truyền thanh thành phố:
- Kiện toàn tổ chức bộ máy trong năm 2009.
- Về cơ sở vật chất kỹ thuật: ðầu tư mua sắm trang thiết bị kỹ thuật theo ñúng
danh mục ñầu tư ñã ñược xác ñịnh trong ðề án. ðến năm 2010 hoàn thành việc lắp
ñặt trang thiết bị và ñưa vào sử dụng.
- Về thời lượng chương trình phát thanh: Phấn ñấu ñến tháng 6/2010 nâng thời
lượng chương trình phát thanh lên 2 giờ/ngày.
- Quy mô về tổ chức, biên chế, lao ñộng hợp ñồng, kinh phí hoạt ñộng của ðài
truyền thanh thành phố do UBND thành phố quyết ñịnh hàng năm, theo quy ñịnh của

