UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số:1513 /STTTT-BCVT
V/v tăng cường đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ
tại Lễ đón nhận Bằng của UNESCO, khai mạc Văn
hoá Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc
gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Yên Bái, ngày 19 tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về việc đảm bảo thông tin liên lạc
phục vụ Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” vào
danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và khai mạc Lễ hội
Văn hóa Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng
bậc thang Mù Cang Chải năm 2022; Triển khai công văn số 2062/SCT-Vp ngày
16/9/2022 của Sở Công Thương về việc hỗ trợ quảng bá các gian hàng sản phẩm
OCOP trên sàn thương mại điện tử Vỏ Sò, Postmart.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các doanh nghiệp Bưu chính, Viễn thông
thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:
1. Viễn thông Yên Bái, Viettel Yên Bái, Mobifone Yên Bái.
- Triển khai công tác đảm bảo thông tin liên lạc theo nội dung công văn số
1463/STTTT-BCVT ngày 12/9/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông.
- Tăng cường chất lượng, công suất phát sóng cung cấp dịch vụ thông tin di động
tại các điểm du lịch các huyện, thị xã phía Tây tỉnh, đặc biệt tại 02 điểm: Đồi mâm
Xôi - xã La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải) và Đèo Khau Phạ nơi có nhiều du khách
tham quan.
- Triển khai, lắp đặt bổ sung trạm thông tin di động BTS lưu động, có phương án
chống nghẽn mạng thông tin di động tại sân vận động thị xã Nghĩa Lộ (phường Pú
Trạng, thị xã Nghĩa Lộ); đồng thời, cử cán bộ kỹ thuật sẵn sàng ứng cứu thông tin,
trực đảm bảo thông tin liên thông suốt trong mọi tình huống.
* Đề nghị Viễn thông Yên Bái:
Tiếp tục triển khai cung cấp đường truyền internet, wifi và dịch vụ truyền hình
MyTV cho 02 phòng tác nghiệp báo chí Trung tâm Văn hóa và Thể thao và tại khán
đài A Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ.
* Đề nghị Viettel Yên Bái:
+ Hỗ trợ đường truyền Internet, Wifi tại Hội chợ sản phẩm OCOP, đặc sản
các vùng miền và văn hóa ẩm thực năm 2022 diễn ra từ ngày 23 – 29/9/2022 tại
Sân vận động (cũ) tại tổ 07, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ;
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+ Triển khai cung cấp dịch thanh toán điện tử không dùng tiền mặt thông qua
các dịch vụ ví điện tử, Mobile money thẻ ngân hàng, mã QR code và các hình
thức thanh toán không dùng tiền mặt khác... tại Hội chợ và các điểm du lịch.
2. Bưu điện tỉnh Yên Bái và Chi nhánh Bưu chính Viettel Yên Bái
- Bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, cán bộ tham gia gian hàng trưng bày,
giới thiệu các sản phẩm nông sản, OCOP của tỉnh từ ngày 22/9 đến ngày
30/9/2022 tại Sân vận động thị xã Nghĩa Lộ - phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ.
- Thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người dân và du khách đến tham quan hội
chợ cài đặt đăng ký tài khoản thanh toán trực tuyến phục vụ giao dịch trên sàn
thương mại điện tử; cung cấp thông tin, giới thiệu sản phẩm, mua sản phẩm trên
sàn thương mại điện tử voso.vn; Postmart.vn.
- Tạo các mã QR - Code cho quyển danh bạ danh mục sản phẩm, cho thông
tin từng sản phẩm OCOP và các gian hàng OCOP trên các sàn thương mại điện
tử Voso.vn; Postmart.vn.
- Hướng dẫn người dân cài đặt Viettel Money thanh toán không dùng tiền
mặt.
Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Sở Công Thương phối hợp, tạo điều
kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện các thông tin cần trao đổi đề nghị liên hệ Đ/c
Nguyễn Khánh Phương - TP Bưu chính Viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông
ĐT: 0913.251.356; Đ/c Hoàng Thu Hà – Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công
và Xúc tiến thương mại, Sở Công Thương)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND thị xã Nghĩa Lộ;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TTBCXB;
- Lưu VT, BCVT.
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