
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:         /STTTT-BCVTCNTT 

V/v hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh 

nghiệp ngành thông tin và truyền thông 

đảm bảo thông tin liên lạc trong phòng, 

chống dịch Covid-19 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Trà Vinh, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 

- BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện, thị xã, thành phố. 

 

Hiện nay, các doanh nghiệp thông tin và truyền thông (viễn thông, bưu 

chính, chuyển phát, truyền hình cáp) trên địa bàn tỉnh thực hiện cung cấp các 

dịch vụ thiết yếu, nhằm đảm bảo cuộc sống hoạt động bình thường, phục vụ 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như: dịch vụ thông tin liên lạc, chuyển phát 

nhanh, vận chuyển, giao nhận thư từ, hàng hóa, truyền hình, internet, camera 

giám sát, dịch vụ công trực tuyến, hội nghị truyền hình, truyền thanh cơ sở… 

Đồng thời, các dịch vụ thiết yếu này cần được cung cấp liên tục nhằm đảm bảo 

thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, đảm bảo mạng 

thông tin liên lạc được thông suốt, đặc biệt là chất lượng dịch vụ viễn thông 

phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng, chống dịch của các cấp chính quyền, 

địa phương và bảo đảm nhu cầu thông tin, học tập, làm việc… của người dân, tổ 

chức, doanh nghiệp. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và 

nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thông tin và truyền thông; Sở 

Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Ủy ban nhân 

dân huyện, thị xã, thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

huyện, thị xã, thành phố xem xét, có chỉ đạo ưu tiên hỗ trợ, hướng dẫn các biện 

pháp vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định, vừa tạo điều kiện 

cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật của các doanh nghiệp thông tin và truyền thông 

được phép di chuyển ra/vào khu vực bị phong tỏa/cách ly y tế tập trung để thực 

hiện các nhiệm vụ sửa chữa, xử lý, ứng cứu mạng lưới trong trường hợp xảy ra 

sự cố. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực này thì cán 

bộ, nhân viên kỹ thuật của doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm các quy định về 
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phòng, chống dịch (như trang phục bảo hộ, khẩu trang, găng tay, kính bảo vệ, 

tuân thủ quy định 5k...). 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Giám đốc các doanh nghiệp có 

trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt, trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ an toàn trong 

phòng, chống dịch Covid-19 cho cán bộ, nhân viên kỹ thuật của đơn vị mình khi 

phải vào/ra khu vực bị phong tỏa/cách ly y tế tập trung, chấp hành thực hiện 

theo hướng dẫn, yêu cầu của cán bộ chức năng tại các khu vực phong tỏa/cách ly 

y tế và thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của trung 

ương, của tỉnh; đồng thời bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cán bộ, nhân viên kỹ 

thuật của đơn vị mình và những người khác có liên quan./. 

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- PCT UBND tỉnh: Ông Nguyễn Quỳnh Thiện (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các doanh nghiệp TT&TT; 

- Lãnh đạo Phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Thống Nhứt 
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