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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /STTTT-BCVT 
 

V/v đề nghị hướng dẫn triển khai Dịch 

vụ SMS Brandname để nhắn tin cảnh 

báo thiên tai trong các trường hợp khẩn 

cấp trên địa bàn Hà Tĩnh 

 
  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

Những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Bộ Thông tin và 

Truyền thông, sự hỗ trợ của các doanh nghiệp viễn thông di động trên địa bàn, 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai 

tuyên truyền, cảnh báo tình hình thiên tai trong các trường hợp khẩn cấp qua tin 

nhắn điện thoại di động, góp phần quan trọng giúp người dân kịp thời nắm bắt 

thông tin và chủ động ứng phó với thiên tai.  

Tuy vậy, việc hỗ trợ nhắn tin miễn phí trong thời gian qua đang gặp 

không ít khó khăn, vướng mắc do các doanh nghiệp viễn thông ở địa phương 

phải báo cáo, xin ý kiến các Tập đoàn, Tổng Công ty chủ quản. Bởi vậy, nhiều 

tin nhắn không kịp thời, nhất là các tin nhắn cảnh báo bão mạnh, siêu bão có 

đường đi, cấp gió thay đổi liên tục…, thì tại thời điểm người dân nhận được tin 

nhắn, có thể diễn biến của bão đã khác nhiều.  

Để khắc phục tình trạng trên, sau khi thống nhất với Văn phòng Thường 

trực BCH PCTT&TKCN tỉnh (Cơ quan quản lý Quỹ phòng chống thiên tai của 

tỉnh), Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh cho phép Sở 

Thông tin và Truyền thông ký hợp đồng với các doanh nghiệp viễn thông theo 

hình thức trả phí để chủ động nhắn tin tức thì khi BCH PCTT&TKCN tỉnh, 

UBND tỉnh yêu cầu. Nội dung này đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Văn bản 

số 3669/UBND-NL1  ngày 11/6/2021 về việc triển khai dịch vụ tin nhắn phục vụ 

cảnh báo PCTT&TKCN trên địa bàn tỉnh (Văn bản kèm theo).  

Tuy vậy, sau khi có Văn bản của UBND tỉnh, Chính phủ ban hành Nghị 

định số 66/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, 

chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống 

thiên tai và Luật Đê điều. Theo đó, tại Khoản 4, Điều 3 có nêu “Bộ Thông tin và 

Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 

Tài nguyên và Môi trường, hướng dẫn hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban 
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hành văn bản hướng dẫn việc ưu tiên nhắn tin dự báo, cảnh báo thiên tai trong 

tình huống thiên tai khẩn cấp”.  

Để tránh chồng chéo việc thực hiện nhắn tin trên địa bàn tỉnh, ngày 

04/8/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Văn bản xin ý kiến Bộ và đã 

được Cục Viễn thông trả lời tại Văn bản số 3406/CVT-PTHT. Sau khi có Văn 

bản của Cục Viễn thông, các đơn vị liên quan đã tham mưu UBND tỉnh ban 

hành Quy chế để thực hiện trên địa bàn (gửi kèm theo). 

Qua nghiên cứu Dự thảo Quy chế, Sở Tư pháp Hà Tĩnh có Văn bản số 

938/STP-XDKT&TDTHPL ngày 15/10/2021 (gửi kèm) chưa đồng ý việc thực 

hiện này do liên quan đến thẩm quyền thực hiện. 

Với mong muốn sử dụng Dịch vụ SMS Brandname để chủ động nhắn tin 

SMS thông báo các tình huống khẩn cấp về PCTT trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh 

tiếp tục có văn bản số 7013/UBND-NL1 ngày 21/10/2021 chỉ đạo Sở Thông tin 

và Truyền thông xin ý kiến của Bộ, ngành trung ương để tham mưu thực hiện 

trên địa bàn. Vì vậy, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh kính đề nghị Bộ 

Thông tin và Truyền thông có văn bản hỗ trợ hướng dẫn rõ tính pháp lý khi thực 

hiện nội dung nhắn tin tại địa phương.  

Rất mong sớm nhận được Văn bản phản hồi của Quý Bộ./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- VP BCH PCTT tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, BCVT3. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 
 

 

Đậu Tùng Lâm 
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