Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 66.450 triệu đồng từ nguồn dự toán chi sự nghiệp văn hóa
thông tin của ngân sách trung ương năm 2018 cho Ủy ban Dân tộc để thực hiện Đề án thí điểm cấp radio cho
vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới tại Quyết định số 1860/QĐ-TTg ngày
23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Dân tộc chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí
bổ sung theo quy định hiện hành.
Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền
núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới”. Đề án được triển khai thí điểm ở 10 tỉnh thuộc 4 khu vực Tây Bắc,
Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và duyên hải miền Trung gồm: Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Nghệ An, Quảng
Nam, Kon Tum, Đắk Nông, Ninh Thuận, Trà Vinh, Kiên Giang.
Mục tiêu của Đề án nhằm tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách,
pháp luật của Nhà nước nói chung, công tác dân tộc và chính sách dân tộc nói riêng; góp phần phát triển
kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo, phát triển bền vững; nâng cao nhận
thức, tạo sự đồng thuận xã hội; ổn định chính trị vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
TỔNG ĐÀI DỊCH VỤ CÔNG: (0236) 1022 hoặc (0236) 3 881 888 , miễn phí phục vụ
1. Nhận phản ánh, góp ý của người dân cho Thành phố và chuyển cơ quan chức năng xử lý
2. Hướng dẫn, giải đáp THỦ TỤC hành chính, quy định, chính sách
3. Hướng dẫn sử dụng dịch vụ chính quyền điện tử
4. Cung cấp các thông tin khác của Thành phố (thiên tai, địa điểm, sự kiện, ….)
5. Cung cấp dịch vụ Call Center , nhắn tin CSKH chuyên nghiệp, GIÁ RẺ NHẤT.

