
 

Kính gửi:  

- Viễn thông Hà Tĩnh; 

- Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh; 

- Trung tâm mạng lưới Mobifone miền bắc; 

- Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND 

tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 

tỉnh năm 2022; triển khai Kế hoạch số 10/KH-STTTT ngày 14/02/2022 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về Kiểm tra, đánh giá hiện trạng hạ tầng viễn thông 

đảm bảo thông tin liên lạc trong công tác PCTT&TCKN trên địa bàn tỉnh trước 

mùa mưa bão năm 2022.  

Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khảo sát, kiểm tra, đề xuất phương 

án đảm bảo (nếu có) đối với hệ thống thông tin liên lạc tại các khu vực xung yếu 

trên địa bàn tỉnh (thời gian, địa điểm dự kiến như phụ lục gửi kèm). Để công tác 

kiểm tra, xây dựng phương án đạt hiệu quả, đề nghị các đơn vị, địa phương cử 

cán bộ tham gia cùng Đoàn khi có yêu cầu; các doanh nghiệp viễn thông di động 

phối hợp, hỗ trợ thiết bị tham gia đo kiểm. 

Lưu ý: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông bố trí xe chung, các 

thành viên được đơn vị cử tham gia liên hệ Đ/c: Lê Mạnh Hùng - Chuyên viên 

phòng Bưu chính, Viễn thông (điện thoại 0911553666) để tham gia theo lịch./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BCVT3. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

  

  

 

 

 

Dương Văn Tuấn 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:        /STTTT-BCVT 

V/v kiểm tra đảm bảo TTLL trong 

PCTT&TKCN tại các điểm xung yếu  trên địa 

bàn tỉnh trước mùa mưa bão năm 2022 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Tĩnh, ngày        tháng    năm 2022 
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