
UB ND TỈNH VĨNH PHÚC 

 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:         /STTTT-BCVT 

 V/v xây dựng kế hoạch phòng, chống  

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ngành TT&TT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

   Vĩnh Phúc, ngày       tháng 4 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Viễn thông Vĩnh Phúc; 

- Viettel Vĩnh Phúc; 

- Bưu điện Vĩnh Phúc. 
 

Triển khai nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 

(PCTT&TKCN) năm 2020 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Vĩnh Phúc,                   

Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đề nghị các đơn vị thực hiện các nội 

dung sau:  

1. Cử thủ trưởng đơn vị và 01 lãnh đạo cấp phòng tham gia Ban Chỉ huy 

và Tổ giúp việc Ban chỉ huy PCTT&TKCN ngành TT&TT năm 2020                     

(danh sách ghi rõ chức danh, số điện thoại liên hệ). 

2. Thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN của đơn vị do Thủ trưởng đơn vị 

làm Trưởng ban; xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết về việc bảo đảm thông tin 

liên lạc phục vụ công tác PCTT&TKCN năm 2020 của đơn vị mình phù hợp với 

tình hình thực tế của tỉnh và khả năng của đơn vị, trong đó tập trung quan tâm đến 

các phương án đảm bảo thông tin liên lạc, khắc phục thiên tai cho mạng lưới thông 

tin liên lạc bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh; đặc biệt là 

các sự cố về hồ đập, lũ quét ở khu vực miền núi, chống ngập úng nội đồng, các sự 

cố về đê điều ở các tuyến đê trung ương và địa phương,... 

Các nội dung nêu trên gửi về Sở TT&TT trước ngày 08/5/2020 để kịp thời 

tổng hợp, báo cáo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, Bộ TT&TT. 

Liên hệ phối hợp: Ông Nguyễn Văn Thường, Chuyên viên Phòng Bưu 

chính, Viễn thông, Sở TT&TT; email: thuongnv17@vinhphuc.gov.vn;  điện 

thoại: 094 7718 999 

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                        
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, BCVT. (T)                                                                    

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Toàn 
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