
 

Kính gửi:  

- Viettel Hà Tĩnh; 

- Viễn thông Hà Tĩnh; 

- Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Bắc; Mobifone 

Hà Tĩnh; 

- Vietnamobile. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 52/CT-BTTTT ngày 11/11/2019 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về tăng cường chia sẻ, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật 

viễn thông thụ động giữa các doanh nghiệp viễn thông; Công văn số 17/CVT-

HTKN ngày 06/01/2021 của Cục Viễn thông về việc xây dựng kế hoạch dùng 

chung năm 2021; để xây dựng kế hoạch thực hiện dùng chung hạ tầng, xem xét 

chấp thuận phát triển hạ tầng viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh trong năm 

2021, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di 

động: 

- Thực hiện nghiêm các nội dung về Hợp đồng nguyên tắc dùng chung mà 

các Tập đoàn, Tổng Công ty chủ quản đã ký thỏa thuận ở Cục Viễn thông. 

- Báo cáo việc phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn; dự kiến phát 

triển hạ tầng viễn thông thụ động (Trạm BTS, cột treo cáp, cống bể …)  trong 

năm 2021 như các phụ lục gửi kèm. Báo cáo gửi về Sở trước ngày 28/02/2021.  

Thông tin liên hệ phòng Bưu chính Viễn thông, điện thoại 02393699669 

hoặc 0911553666 (Đ/c: Lê Mạnh Hùng)./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BCVT3. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

  

 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:           /STTTT-BCVT 

V/v báo cáo phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn 

thông thụ động để xây dựng kế hoạch dùng 

chung hạ tầng trên địa bàn 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Tĩnh, ngày      tháng 02 năm 2021 
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