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- Xe ô tô: Tải trọng 5,5 tấn sản xuất lắp ráp trong nước, có cải tạo thùng xe và
gắn thiết bị phụ trợ (máy phát ñiện, ổn áp, biến áp, ñiều hòa không khí, chân chống
phụ, bảng phân phối ñiện, cách âm, bảng ñấu nối tín hiệu, rắc cắm, cáp...) phù hợp
với chức năng.
- Hệ thống Video gồm có các bộ phận chính: 04 camera kỹ thuật số, hệ thống
kiểm tra tín hiệu video, bộ kỹ xảo kỹ thuật số, ñầu thu tín hiệu video, bộ ñiều khiển
dựng hình, bộ bắn chữ, bộ chuyển mạch tín hiệu, bộ sửa gốc thời gian, bộ làm chậm.
- Hệ thống âm thanh gồm có các bộ phận chính: Bộ trộn âm thanh, máy ghi,
máy ñọc, bảng ñấu nối, hệ thống ñàm thoại 4 kênh.
- Hệ thống máy phát hình số gồm có các bộ phận chính: Máy phát hình 50W
Analog và 10W digital, khối khuyếch ñại công suất cao tần, máy thu chuyên dụng, an
ten.
8. Tổng mức ñầu tư:
Tổng số
:
10.735 triệu ñồng
Trong ñó
Thiết bị
:
10.400 triệu ñồng
Lắp ñặt
:
105 triệu ñồng
KTCB khác :
70 triệu ñồng
Dự phòng
:
160 triệu ñồng
9. Nguồn vốn ñầu tư:
- Nguồn vốn bán tài sản và cho thuê ñất tại 19 Lê Lợi: 4.841.420.000 ñồng.
- Ngân sách cấp: 2.000.000.000 ñồng.
- Nguồn vốn huy ñộng hợp pháp khác: 3.893.580.000 ñồng.
10. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước tháng 06/2006.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám ñốc các sở: Kế hoạch và ðầu tư,
Tài chính, Văn hóa Thông tin; Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế,
Chủ tịch UBND thành phố Huế, Giám ñốc ðài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên
Huế, Thủ trưởng các cơ quan ñơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh
này.
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