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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /STTTT-BCVTCNTT 

V/v tiếp tục triển khai các biện pháp 

sẵn sàng ứng phó thiên tai 

Trà Vinh, ngày         tháng 9 năm 2021 

  

           
 Kính gửi:  

  - Báo Trà Vinh;  
  - Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh;  

  - Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông trên địa bàn tỉnh. 

 
Thực hiện Công điện số 03/CĐ-BTTTT ngày 14/9/2021 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về việc sẵn sàng ứng phó thiên tai (đính kèm).  

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 công trình, mạng lưới bưu chính, 

viễn thông, an toàn thông tin liên lạc, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài 

sản, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công điện số 03/CĐ-

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

BCVTCNTT ngày 03/8/2021 và Công văn số 1686/STTTT-BCVTCNTT ngày 

03/9/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông, đồng thời tập trung triển khai thực 

hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Triển khai các phương án đảm bảo sẵn sàng thông tin liên lạc phục vụ 

chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với tình huống bão mạnh, siêu bão phù hợp với tình 

hình thực tế của thiên tai và dịch bệnh Covid-19. 

2. Doanh nghiệp viễn thông sẵn sàng roaming giữa các mạng tại khu vực 

có khả năng chịu ảnh hưởng của thiên tai nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông 

suốt phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó với bão; 

Điều động sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc, đặc biệt là các thiết bị 

thuộc mạng thông tin chuyên dùng phòng chống thiên tai, phục vụ công tác chỉ 

đạo, điều hành của chính quyền các cấp tại địa phương. 

3. Lập danh sách các trạm thu phát sóng kiên cố chịu được rủi ro thiên tai 

cấp IV gửi Sở Thông tin và Truyền thông để lên phương án chuyển vùng dịch 

vụ khi có thiên tai xảy ra nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ 

công tác chỉ đạo, điều hành, ứng phó thiên tai. 

Tiếp tục rà soát, lập danh sách các xã chưa có trạm thu phát sóng kiên cố 
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chịu được rủi ro thiên tai cấp IV và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm 

bảo hoàn thành trong năm 2021 (ưu tiên các khu vực ven biển, xã đảo, khu vực 

xung yếu). Danh sách và kế hoạch xây dựng các trạm thu phát sóng kiên cố chịu 

được rủi ro thiên tai cấp IV nêu trên gửi về Sở Thông tin và Truyền thông trước 

ngày 30/9/2021 theo địa chỉ email: bchieu@travinh.gov.vn, điện thoại: 0294 

3850 852. 

4. Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh tăng cường 

công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của nhân dân đối với công 

tác phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, chỉ 

đạo triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;                                                                                      

- BCH PCTT&TKCN tỉnh; 
- BGĐ Sở; 
- 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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