UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 75 /STTTT-BCVT

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

V/v đề nghị giới thiệu vị trí đất phù hợp để
phát triển hạ tầng viễn thông đảm bảo
thông tin liên lạc tại Dốc Miếu - Hồ Kẻ Gỗ

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Thủy Lợi Nam Hà Tĩnh
Thực hiện Văn bản số 8686/UBND-NL1 ngày 23/12/2020 của UBND tỉnh
về việc giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các đơn vị liên
quan chỉ đạo, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Viễn thông di động trên địa
bàn, xây dựng, quản lý, khai thác trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm
BTS) tại Dốc Miếu - Hồ Kẻ Gỗ nhằm đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ
PCTT&TKCN tỉnh; ngày 19/01/2021, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ trì
làm việc với các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn, tại buổi làm việc các đơn
vị thống nhất giao Viễn thông Hà Tĩnh chủ trì thực xây dựng 01 cột ăng ten tự
đứng tại Dốc Miếu - Kẻ Gỗ để dùng chung cho các doanh nghiệp lắp đặt trạm
BTS, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác PCTT&TKCN của tỉnh (Biên
bản kèm theo).
Để việc xây dựng trạm BTS sớm triển khai và đưa vào vận hành phục vụ
mùa mưa, bão năm 2021, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Công ty TNHH
MTV Thủy Lợi Nam Hà Tĩnh phối hợp khảo sát và giới thiệu khu đất xây dựng
trạm. Thời gian tiến hành khảo sát dự kiến vào chiều 27/01/2021.
Thông tin liên hệ Đ/c: Đặng Văn Đức - Trưởng phòng Bưu chính Viễn
thông, điện thoại 0911378999./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Viễn thông Hà Tĩnh;
- Viettel Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, BCVT3.
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