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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày        tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:  Các doanh nghiệp viễn thông di động. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-BCĐ ngày 02/8/2022 của Ban Chỉ đạo Đại 

hội TDTT về việc Tổ chức Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hà Tĩnh 

lần thứ IX năm 2022; căn cứ nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực viễn thông, 

để đảm bảo thông tin liên lạc, chất lượng dịch vụ Internet di động 3G, 4G phục 

vụ hoạt động tác nghiệp, khai thác thông tin của các cơ quan báo chí, cổ động 

viên và người dân trong thời gian diễn ra Đại hội Thể dục thể thao. Sở Thông tin 

và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp viễn thông di động trên địa bàn tỉnh 

(Viettel, VNPT, Mobifone),: 

1. Chuẩn bị nguồn lực, rà soát tăng cường thiết bị tại các trạm hiện có, 

đồng thời khảo sát lắp đặt bổ sung tạm thời một số trạm thu phát sóng thông tin 

di động (BTS); bố trí các xe phát sóng BTS lưu động tại khu vực tổ chức diễn ra 

Đại hội, đảm bảo duy trì tốt nhất chất lượng dịch vụ trong suốt quá trình diễn ra 

sự kiện, đặc biệt trong đêm khai mạc vào tối ngày 28/8/2022. 

2. Chủ động, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành 

phố Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan xác định vị trí đặt xe phát sóng BTS lưu 

động, trạm BTS tạm thời để tăng cường năng lực mạng lưới, đảm bảo chất 

lượng dịch vụ; đồng thời tạo điều kiện cấp thẻ ra - vào khu vực phục vụ đội ngũ 

cán bộ kỹ thuật của các doanh nghiệp xử lý các tình huống tắc, nghẽn (nếu có), 

đảm bảo thông tin theo phương án đề ra. 

Thông tin liên hệ: ông Lê Mạnh Hùng, Chuyên viên Phòng Bưu chính 

Viễn thông, điện thoại: 0911553666, 02393699669./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở VHTT&DL (p/h); 
- UBND TP Hà Tĩnh (p/h);;  

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, BCVT3. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

Dương Văn Tuấn 
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