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     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 
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    Kính gửi: UBND các xã, phường, thị trấn 

 

Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh về việc tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Chính quyền điện tử.  

Sở Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo Viễn thông Vĩnh Phúc, Chi 

nhánh Viettel Vĩnh Phúc tổ chức triển khai lắp đặt đường truyền số liệu chuyên 

dùng cho các cơ quan nhà nước đến cấp xã, cụ thể: 

1. Các xã, phường, thị trấn sẽ được cung cấp và sử dụng 02 dịch vụ trên 

01 đường dây thuê bao, đó là:  

- 01 kênh truyền số liệu chuyên dùng để phục vụ kết nối các ứng dụng 

công nghệ thông tin liên quan đến phần mềm quản lý văn bản, triển khai chữ 

ký số, triển khai phần mềm tại bộ phận một cửa, các dịch vụ công trực 

tuyến,…đến cấp xã. 

- 01 kênh truyền phục vụ truy cập Internet bảo đảm an toàn thông tin. 

(Kinh phí dịch vụ được Sở Thông tin và Truyền thông chi trả cho các doanh 

nghiệp triển khai; các xã, phường, thị trấn sử dụng dịch vụ không phải chi trả phí 

trực tiếp trước mắt từ nay đến hết tháng 3/2021 và sẽ đề nghị tiếp tục kéo dài). 

2. Để bảo đảm an toàn thông tin, tiết kiệm, tránh lãng phí, Sở TT&TT đề nghị 

UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức sử dụng hiệu quả các đường truyền nêu trên 

và dừng ngay các hợp đồng dịch vụ đường truyền Internet khác đang sử dụng.  

Liên hệ phối hợp: ông Đỗ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Bưu chính, Viễn 

thông, Sở Thông tin và Truyền thông, điện thoại: 096 631 1388.  

Đề nghị UBND các xã, phường, thị trấn quan tâm, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:                                                        

- Như trên; 

- Viễn thông VP, Chi nhánh Viettel VP; 

- UBND các huyên, TP (P/h);  

- Phòng VHTT các huyện, TP; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu: VT, BCVT.                                                                       

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Toàn 

 


		2020-06-16T16:35:45+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-16T17:24:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-16T17:24:30+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-16T17:24:48+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




