
 
 

    UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

Số:       /STTTT-BCVT&CNTT Quảng Trị, ngày     tháng 6  năm 2022 
V/v bảo đảm hạ tầng kết nối Mạng truyền số liệu 

chuyên dùng 4 cấp hành chính 
 

 

                 Kính gửi:  
- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- Viễn thông Quảng Trị. 
 

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được văn bản số 718/CBĐTW-BĐCP16 
ngày 10/5/2022 của Cục Bưu điện Trung ương về việc bảo đảm hạ tầng kết nối mạng 

truyền số liệu chuyên dùng 4 cấp hành chính; theo đó qua quá trình giám sát, theo dõi 
trên hệ thống và qua kiểm tra thực tế, Cục Bưu điện Trung ương thấy thiết bị đầu 

cuối Mạng truyền số liệu chuyên dùng đặt tại một số UBND cấp huyện, cấp xã tắt 
nguồn điện khi không sử dụng, không được đấu nguồn điện ưu tiên; vị trí lắp đặt thiết 

bị đầu cuối không thống nhất; các dịch vụ nội tỉnh (gửi nhận văn bản điện tử, dịch vụ 
công một cửa...) vẫn chạy trên mạng WAN nội tỉnh hoặc Internet, chưa chuyển 

hướng qua Mạng truyền số liệu chuyên dùng... Để đảm bảo hạ tầng kết nối phục vụ 
ứng dụng liên thông 4 cấp hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ; Sở Thông tin và 

Truyền thông đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, 

thị trấn tạo điều kiện cho cán bộ Viễn thông Quảng Trị thực hiện đấu nối, lắp đặt thiết 
bị đầu cuối kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng; ưu tiên vị trí lắp đặt đảm bảo 

tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin theo quy định; không tắt nguồn thiết bị đầu 
cuối Mạng truyền số liệu chuyên dùng tại cơ quan, đơn vị sử dụng để đảm bảo hoạt 
động 24/7. 

2. Viễn thông Quảng Trị thực hiện kiểm tra và lắp đặt lại các thiết bị đầu cuối 
tại UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn; hướng dẫn 

sử dụng cho các địa phương, đơn vị để đảm bảo các thiết bị đầu cuối Mạng truyền số 
liệu chuyên dùng hoạt động 24/7.   

Đề nghị Viễn thông Quảng Trị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở 
Thông tin và Truyền thông trước ngày 25/6/2022. Thông tin liên hệ: Phòng Bưu 

chính, Viễn thông - Công nghệ thông tin, điện thoại: 02333.71.6868, di động: 
0911.391.678 (đ/c Sáng). 

Trân trọng./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lưu: VT, BCVT&CNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
Nguyễn Văn Tường 

 


		2022-06-20T09:46:22+0700


		2022-06-20T10:04:47+0700


		2022-06-20T10:04:47+0700


		2022-06-20T10:04:47+0700




