UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 84 /STTTT-BCVT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 01 năm 2021

V/v đề xuất khu vực phát triển hạ tầng
viễn thông đảm bảo thông tin liên lạc

Kính gửi: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường việc phủ sóng
thông tin di động, đảm bảo thông tin liên lạc tại các khu vực biên giới, hệ thống
Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh; để có số liệu tham mưu UBND tỉnh định
hướng các nhà mạng phát triển mạng lưới,
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh phối hợp, đề xuất xây dựng mới trạm thu phát sóng thông tin di động
(trạm BTS) hoặc mở rộng vùng phủ sóng di động tại các vị trí đóng quân của
các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh.
Thông tin đề xuất theo mẫu như phụ lục đính kèm.
Liên hệ trao đổi Phòng Bưu chính Viễn thông, điện thoại 02393.699.669
hoặc Đ/c Lê Mạnh Hùng, điện thoại 091153666./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, BCVT3.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đậu Tùng Lâm

THÔNG TIN KHU VỰC ĐỀ XUẤT PHỦ SÓNG DI ĐỘNG

TT

Khu vực đề xuất

Hiện trạng thông tin
liên lạc, nhu cầu sử
dụng

1

Ví dụ: Cảng Cửa Hội - Khu vực cửa biển sóng
Đồn biên phòng Lạch di động chập chờn,
Kèn
Internet di động 4G
chưa đảm bảo.
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Ví dụ: Đồn biên phòng Không có sóng di động;
Sơn Hồng
có 300 người là chiến
sỹ, người dân đang sinh
sóng làm việc trong khu
vực; diện tích ….
…

…
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Địa chỉ
Kinh độ
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