
 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC VIỄN THÔNG 

 

Số:            /CVT-VP 
V/v lưu ý khi triển khai ứng cứu sự cố thông 

tin tại các địa phương trong thời gian thực 

hiện Chỉ thị 16/CT-TTg 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020 

    Kính gửi: Các Doanh nghiệp Viễn thông 

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và văn bản của 

Văn phòng Chính phủ số 2601/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg; trên cơ sở nội dung 

công văn số 1110/BTTTT-CVT ngày 31/3/2020 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông về đảm bảo thông tin liên lạc và chất lượng dịch vụ viễn thông trong 

phòng chống dịch COVID-19, Cục Viễn thông đề nghị các doanh nghiệp viễn 

thông (DNVT) lưu ý thực hiện một số nội dung sau: 

Trong trường hợp phải ứng cứu sự cố hoặc triển khai mở rộng, nâng cấp 

mạng lưới viễn thông, cần phải cử các cán bộ kỹ thuật tới hiện trường mà DNVT 

không có lực lượng tại chỗ ở địa phương, phải điều từ các địa phương khác tới, 

DNVT cần thực hiện: 

1. Liên hệ và báo cáo với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh/thành phố 

nơi xử lý, khắc phục sự cố thông tin liên lạc để biết và phối hợp.  

2. Các cán bộ, công nhân viên của DNVT được cử đi xử lý, ứng cứu phải 

mang giấy tờ tùy thân, giấy cử đi công tác (giấy giới thiệu hoặc quyết định cử 

cán bộ, nhân viên đi xử lý, ứng cứu sự cố thông tin liên lạc do người có thẩm 

quyền của DNVT ký); kết quả xét nghiệm hoặc xét nghiệm nhanh COVID-19 

(nếu có); thực hiện cung cấp, khai báo thông tin y tế theo yêu cầu cụ thể của địa 

phương. DNVT lập danh sách cán bộ, nhân viên phục vụ công tác xử lý, ứng 

cứu đủ điều kiện sức khỏe, không nằm trong diện giám sát y tế (theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế https://moh.gov.vn/web/dich-benh/huong-dan-chuyen-mon) và tổ 

chức quản lý, giám sát chặt chẽ tình trạng sức khỏe các cán bộ, nhân viên này 

trong thời gian thực hiện nhiệm vụ; trang bị đầy đủ các công cụ, dụng cụ bảo vệ 

sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên theo quy định, khuyến cáo của cơ quan y 

tế.  

3. Trường hợp các cán bộ, công nhân viên và phương tiện xử lý, ứng cứu 

sự cố ra vào các khu vực cách ly, khu phong tỏa thì phải tuân thủ các quy định 

về phòng chống dịch (như mặc trang phục bảo hộ, đeo khẩu trang, găng tay, 



 

 

kính bảo vệ, thực hiện khử trùng toàn bộ người và xe khi ra vào khu vực cách 

ly) và thực hiện nghiêm hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. 

Cục Viễn thông đề nghị các DNVT chủ động phối hợp với các Sở Thông 

tin và Truyền thông và cơ quan có thẩm quyền tại địa phương để triển khai thực 

hiện các nội dung nêu trên. Trong trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

có thông tin ngay đến Cục Viễn thông (đầu mối ông Lê Quý Đôn, điện thoại: 

0945868833/ 0335214856, email: lqdon@vnta.gov.vn) để phối hợp giải quyết.  

 Trân trọng./.  

    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c): 

- Thứ trưởng Phan Tâm (để b/c); 

- Các Sở TTTT (để phối hợp); 

- Lưu: VT, VP. 

CỤC TRƯỞNG 
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