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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STTTT-BCVTCNTT 

V/v chủ động, sẵn sàng ứng phó 

với thiên tai 

Trà Vinh, ngày         tháng 9 năm 2021 

  

 
                        Kính gửi: Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn  

                                         tỉnh Trà Vinh 

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn  

số 3837/UBND-NN ngày 01/9/2021 về việc chủ động, sẵn sàng ứng phó với 

thiên tai.  

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, diễn biến bất thường 

của thiên tai trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an toàn mạng lưới bưu chính, viễn thông 

và an toàn thông tin liên lạc, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh 

nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn số 1439/STTTT-

BCVTCNTT ngày 03/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 43/CT-BTTTT ngày 27/7/2021 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông; đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông trên 

địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các doanh nghiệp viễn thông 

- Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống 

thiên tại của các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương các cấp. 

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn phù hợp với điều kiện, đặc điểm của tỉnh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, gia cố nhà trạm, các tuyến truyền dẫn, cột 

ăng ten và mạng ngoại vi trên toàn tỉnh; rà soát, bổ sung kịp thời các thiết bị, vật 

tư dự phòng cho mạng lưới.  

- Viễn thông Trà Vinh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối 

hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra hệ thống viễn thông vô tuyến phục vụ thông tin liên 

lạc của tỉnh; kiểm tra thiết bị thông tin vệ tinh (INMARSAT) đảm bảo sẵn sàng 

ứng cứu thông tin trong tình huống xấu xảy ra. 

2. Các doanh nghiệp bưu chính 

Tăng cường công tác kiểm tra, đảm bảo an toàn mạng lưới bưu chính, 

phương tiện vận chuyển thư, báo; chuẩn bị phương tiện, vật tư dự phòng về bưu 
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chính; chủ động rà soát kiểm tra phương án đảm bảo an toàn bưu gửi, chuyển 

phát các công văn hỏa tốc, khẩn khi có tình huống xảy ra. 

3. Tổ chức trực lãnh đạo, trực ứng cứu, xử lý thông tin khi có tình huống 

thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh và báo cáo kịp thời tình hình hoạt động của 

mạng lưới bưu chính, viễn thông về Sở Thông tin và Truyền thông. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp quan 

tâm, chỉ đạo thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn phản ánh về  

Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Bưu chính, Viễn thông - Công nghệ 

thông tin; điện thoại 0294. 3850852) để phối hợp, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;                                                                                      
- UBND tỉnh (b/c);                         

- BCH PCTT&TKCN tỉnh (b/c);  
- BGĐ Sở; 
- Các thành viên BCH PCTT&TKCN ngành TT&TT; 

- Phòng VH-TT huyện, tx, tp; 
- Các phòng, TT trực thuộc Sở;    
- Ban biên tập Sở (đăng VB);                                                       

- Lưu: VT, BCVTCNTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
  

Bùi Thống Nhứt 
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