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GIẤY MỜI 

Khai trƣơng trạm thu phát sóng di động (B  )  

phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế 

 

Nhằm đảm thông tin liên lạc, phục vụ người dân trong sinh hoạt, phát 

triển kinh tế tại khu vực Trà Sơn – xã Thượng Lộc – huyện Can Lộc (khu vực 

dân cư trước đây không có sóng di động), Sở Thông tin và Truyền thông đã làm 

việc với các doanh nghiệp tìm phương án triển khai hạ tầng. Đến nay, Chi nhánh 

Viettel Hà Tĩnh đã xây dựng trạm thu phát sóng di động trong khu vực. Sở 

Thông tin và Truyền thông tổ chức khai trương, gắn biển trạm BTS. 

Thành phần mời tham dự: 

- Sở Thông tin và Truyền thông: Đại diện Lãnh đạo Sở; phòng Bưu chính 

Viễn thông. 

- Chi nhánh Viettel Hà Tĩnh: Đại diện Lãnh đạo; các phòng chuyên môn 

liên quan. 

- Ở địa phương: Đại diện Lãnh đạo huyện Can Lộc, Lãnh đạo Phòng 

VHTT, Lãnh đạo xã Thượng Lộc. 

- Đề nghị Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Báo Hà Tĩnh cử phóng viên dự và đưa 

tin. 

Thời gian: 1 buổi, bắt đầu từ 14h30 ngày 08/10/2020. 

Địa điểm: Thôn Anh Hùng - Xã Thượng Lộc – huyện Can Lộc. 

Đề nghị Đại biểu bố trí thời gian tham dự Hội nghị đầy đủ, đúng thành 

phần và thời gian nêu trên. 

Thông tin liên hệ Đ/c: Lê Mạnh Hùng, điện thoại 0972821888./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BCVT3. 
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C ƢƠN    ÌN  DỰ K ẾN 

 

TT Nội dung  hực hiện  hời gian 

1 Thăm quan và nghe qua 

một số thông tin của trạm 

BTS, gắn biển công 

trình, chụp ảnh tại trạm 

thu phát sóng di động 

(BTS) trên đỉnh núi 

Sở TT&TT; Viettel Hà 

Tĩnh tổ chức 

14h30-15h30 

 

2 

Đi một số hộ dân xem, 

phỏng vấn hiệu quả sử 

dụng mạng điện thoại di 

động trong cuộc sống, 

sản xuất kinh doanh 

Lãnh đạo xã giới thiệu 

một số hộ dân 

15h30-16h30 

3 Thăm quan chương 

trình hỗ trợ của doanh 

nghiệp với các hộ dân 

tại khu vực 

Viettel Hà Tĩnh 16h30-17h00 
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