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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Hới, ngày 09 tháng 4 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Đề án xây dựng Trang Truyền hình thành phố
phát trên sóng Truyền hình tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26
tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989 và Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26 tháng 4 năm 2002 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Báo chí;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XIV; Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đồng Hới lần thứ XVIII và quy hoạch phát
triển kinh tế - xã hội thành phố Đồng Hới giai đoạn 2006 - 2010, định hướng
đến năm 2020;
Theo đề nghị của Giám đốc Đài TT - TH thành phố tại Tờ trình số
09/TTr- TTTH ngày 20 tháng 02 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề án xây dựng Trang Truyền hình thành phố phát trên
sóng Truyền hình tỉnh với những nội dung chủ yếu sau:
1. Mục tiêu tổng quát: Phát huy có hiệu quả kênh tuyên truyền, phục vụ
nhiệm vụ chính trị và các hoạt động; quảng bá những thành tựu về kinh tế, xã hội
của thành phố và định hướng trên con đường hội nhập và phát triển bền vững.
2. Mục tiêu cụ thể:

