
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /STTTT-BCVT 
 

V/v phối hợp chuẩn bị khai trương trạm 

BTS Đồn Biên phòng Hương Quang  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày        tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi:   

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND huyện Vũ Quang; 

- Các doanh nghiệp: Viễn thông Hà Tĩnh, Viettel Hà Tĩnh. 

 

 

Thực hiện Văn bản số 610/UBND-VX1 ngày 9/2/2022 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng trạm BTS tại khu vực Đồn Biên phòng Hương Quang, Vũ Quang; 

thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, UBND huyện Vũ Quang, các doanh nghiệp Viễn thông cùng 

các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện các nội dung liên quan để Viễn thông Hà 

Tĩnh (Chủ đầu tư) tiến hành xây dựng trạm. 

Đến nay, Viễn thông Hà Tĩnh đã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào 

phát sóng thử nghiệm trạm BTS tại Đồn Biên phòng Hương Quang đảm bảo tiến 

độ đề ra. Để tổ chức Lễ khai trương, đưa vào vận hành chính thức trạm BTS 

Đồn Biên phòng Hương Quang, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn 

vị, địa phương phối hợp, hỗ trợ công tác chuẩn bị và triển khai khai trương với 

các nội dung như sau: 

1. Thời gian: Dự kiến 01 buổi, vào ngày 26/9/2022 

2. Địa điểm: Đồn Biên phòng Hương Quang, huyện Vũ Quang 

3. Thành phần dự kiến: 

Về phía Nhà tài trợ: Đại diện Lãnh đạo và các phòng, bộ phận liên quan. 

Ở tỉnh: 

- Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; 

- Đồng chí Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: 

Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Đại diện Lãnh đạo; các phòng, ban 

liên quan; Lãnh đạo, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hương Quang; 
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- Sở Thông tin và Truyền thông: Lãnh đạo Sở, phòng Bưu chính, Viễn 

thông; 

- Viễn thông Hà Tĩnh, Viettel Hà Tĩnh: Lãnh đạo, các bộ phận liên quan. 

Ở huyện: 

- Đại diện Thường trực Huyện uỷ, UBND huyện; các phòng phòng 

chuyên môn liên quan; 

- Đại diện Lãnh đạo Vườn Quốc gia Vũ Quang. 

4. Phân công nhiệm vụ 

4.1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Lên chương trình, kịch bản cho Lễ khai trương, tham mưu UBND tỉnh 

ban hành Giấy mời; chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo tỉnh; 

- Khâu nối, sắp xếp lịch với Đơn vị tài trợ; 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đón tiếp đại biểu. 

4.2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Phối hợp, hỗ trợ cano (xuồng máy), ô tô đưa đón đại biểu từ thị trấn Vũ 

Quang vào Đồn Biên phòng Hương Quang; 

- Chỉ đạo Đồn Biên phòng Hương Quang phối hợp, hỗ trợ Viễn thông Hà 

Tĩnh chuẩn bị loa máy, bàn ghế và các điều kiện khác để phục vụ Lễ khai trương 

tại trạm BTS Hương Quang. 

4.3. UBND huyện Vũ Quang 

- Chủ trì, phối hợp, huy động các đơn vị liên quan chuẩn bị cano (xuồng 

máy), ô tô đưa đón đại biểu từ thị trấn Vũ Quang vào Đồn Biên phòng Hương 

Quang; 

- Hỗ trợ chổ ăn, nghỉ cho Đoàn của Nhà tài trợ (nếu Đoàn nghỉ lại ở 

huyện). 

4.4. Viễn thông Hà Tĩnh 

- Chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Hương Quang chuẩn bị địa điểm, 

backdrop và các điều kiện liên quan khác phục vụ cắt băng Khai trương trạm; 

- Chuẩn bị máy phát điện phục vụ đề phòng trường hợp mất điện lưới; 

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông đón tiếp đại biểu, lên chương 

trình và tổ chức Lễ Khai trương. 

4.5. Viettel Hà Tĩnh 
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- Tổ chức duy trì phát sóng tại trạm BTS Kim Cò, đón tiếp đại biểu ghé, 

tham quan trạm trong quá trình Khai trương BTS Hương Quang. 

- Chuẩn bị máy phát điện phục vụ đề phòng trường hợp mất điện lưới; 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Lê Ngọc Châu - PCT UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, BCVT1. 

GIÁM ĐỐC                                            

  

 

 

Đậu Tùng Lâm 
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