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Kính gửi:  -    Bưu diện tỉnh, 

- Các doanh nghiệp viễn thông 

Căn cứ Chỉ thị số: 03/CT-UBND ngày 24/01/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lạng Sơn về tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Phương án số: 75/PA-UBND ngày 10/5/2021 của Ban chỉ huy 

PCTT&TKCN về ứng phó thiên tai trong thời gian tổ chức cuộc Bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

Để chủ động đảm bảo tình hình thông tin liên lạc trước, trong và sau thời 

gian diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026, không loại trừ khả năng các loại hình thiên tai có thể 

xuất hiện và tác động trên địa bàn tỉnh gồm: lốc, sét, mưa đá, mưa lớn, ngập 

úng, sạt lở đất,…. Do đó, nhằm ổn định mạng lưới thông tin liên lạc phục vụ chỉ 

đạo, điều hành của Ban chỉ đạo Bầu cử các cấp, Sở Thông tin và Truyền thông 

đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông: 

1. Chủ động, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống thiên tai xảy ra để cuộc 

bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026 đạt được kế hoạch, mục đích đề ra. 

Tổ chức trực ban nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức 

năng trong việc theo dõi, tiếp nhận và xử lý thông tin về tình hình thời tiết, thiên 

tai trong thời gian diễn ra bầu cử. 

2. Sẵn sàng các phương án, hiệp đồng chặt chẽ, thống nhất giữa các lực 

lượng để ứng phó với các tình huống theo phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy 

tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại 

chỗ) và phương châm “chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn 

trương và có hiệu quả”. 

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, chủ động linh hoạt, sáng tạo ứng phó 

hiệu quả khi thiên tai xảy ra, bảo đảm an toàn về người và tài sản, giảm thiểu tối 

đa thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian diễn ra bầu cử. 
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- Đối với Bưu điện tỉnh: phải tập trung chỉ đạo các bưu điện huyện/thành 

phố, các điểm bưu cục phân công bố trí lực lượng thường trực để nhận - chuyển 

- phát bưu chính Hệ KT1. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Ban 

bầu cử các cấp sẵn sàng chuyển phát kịp thời công văn HỎA TỐC phục vụ bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 

2026 an toàn, bí mật, nhanh chóng, chính xác….  

- Đối với các Doanh nghiệp viễn thông: Chủ động rà soát, kiểm tra kỹ 

thuật hạ tầng thông tin liên lạc tại các khu vực có điểm bầu cử, kịp thời phát 

hiện và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu các nguy cơ rủi ro 

khi có thiên tai sảy ra. Chỉ đạo bộ phận kỹ thuật có phương án dự phòng để chủ 

động ứng phó với các loại hình thiên tai, luôn chủ động đảm bảo an toàn thông 

tin, ổn định hệ thống đường truyền trước, trong và sau khi bầu cử. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị lãnh đạo các đơn vị thực hiện 

nghiêm các nội dung trên, kịp thời đề xuất các vướng mắc (nếu có). Báo cáo tình 

hình về Sở Thông tin và Truyền thông trong ngày 24/5/2021, báo cáo nhanh khi 

có thiên tai cục bộ, phức tạp làm ảnh hưởng đến tình hình thông tin liên lạc 

trong thời gian diễn ra bầu cử (đầu mối: Phòng BCVT. Điện thoại: 

0205.3814621, di động 0945999988)./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCH PCTT&TKCN tỉnh; 

- BCĐ Bầu cử tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, BCVT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phương Thị Hương Lan 

 
 


		2021-05-19T11:25:17+0700


		2021-05-19T14:25:43+0700


		2021-05-19T14:24:58+0700


		2021-05-19T14:24:58+0700


		2021-05-19T14:26:14+0700




