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Điện Biên, ngày  05  tháng 02 năm 2021 

 
 

 Kính gửi: 

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

   - Công an tỉnh; 

   - Sở Y tế; 

   - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông. 

 

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Điện 

Biên, hiện nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận các trường hợp nhiễm Covid-19 và 

trường hợp có tiếp xúc với F0, F1. Để thực hiện nghiêm Chỉ đạo của Chính 

phủ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc phòng 

chống dịch bệnh và bảo đảm việc chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền và nhu cầu thông tin liên lạc của Nhân dân, Sở Thông tin và 

Truyền thông có một số đề nghị về hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

bưu chính, viễn thông trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 như sau: 

1. Căn cứ Điều 6, Luật Bưu chính ngày 17/6/2010: Bưu gửi được ưu 

tiên chấp nhận, vận chuyển và phát trong trường hợp khẩn cấp (Phòng, chống 

dịch bệnh). Do vậy đề nghị trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 các hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính vẫn được phép hoạt 

động, phục vụ bình thường. 

2. Căn cứ Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/1/2012 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải 

đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung (Đã được sửa đổi, bổ 

sung tại Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng 

Chính phủ): Các dịch vụ viễn thông (Truyền hình trả tiền, dịch vụ điện thoại 

cố định mặt đất, dịch vụ thông tin di động mặt đất) thuộc danh mục hàng hóa, 

dịch vụ thiết yếu. Do vậy đề nghị trong thời gian thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 các cơ sở kinh doanh dịch vụ viễn thông vẫn được hoạt động 

bình thường. 

3. Để đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc thông suốt để phục vụ sự lãnh 

đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhu cầu thông tin liên lạc 

của Nhân dân đề nghị cho phép cán bộ, công nhân viên của các doanh nghiệp 

viễn thông được di chuyển trên địa bàn tỉnh và ra vào các khu vực phong tỏa, 

cách ly để xử lý khi có sự cố kỹ thuật. 



 

4. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu, cán bộ kỹ thuật xử lý 

sự cố kỹ thuật nêu trên trong quá trình hoạt động phải thực hiện nghiêm các biện 

pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch như: Trang bị phòng hộ cho nhân viên, 

đo thân nhiệt, bố trí đầy đủ phương tiện, vật tư để rửa tay, sát khuẩn tại cơ sở và 

bảo đảm giãn cách khi tiếp xúc,…; ra vào các khu vực phong tỏa, cách ly phải 

xuất trình Thẻ ngành, Chứng minh thư nhân dân, đảm bảo thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của các cơ quan chức năng. 

Trên đây là một số đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông về hoạt động 

của các dịch vụ bưu chính, viễn thông trong thời gian thực hiện phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. Mọi vướng mắc đề nghị liên hệ phòng Bưu chính - Viễn 

thông, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 0888.153.666 (Gặp đồng chí 

Vũ Văn Cảnh). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                                                                             
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Vừ A Bằng - PCT UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, VP, BCVT.                            

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Nam 

 

 


		dic@dic.gov.vn
	2021-01-31T14:15:50+0700




