UBND TỈNH YÊN BÁI
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1514/STTTT-BCVT

Yên Bái, ngày 19 tháng 9 năm 2022

V/v đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ tại Lễ đón
nhận Bằng của UNESCO ghi danh “ Nghệ thuật
Xoè Thái” là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của
nhân loại và khai mạc Lễ hội Văn hoá Du lịch
Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia đặc biệt
ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Viễn thông Yên Bái.
Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 11/7/2022 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh
“Nghệ thuật Xoè Thái” là di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và
khai mạc Lễ hội Văn hoá Du lịch Mường Lò, khám phá Danh thắng quốc gia
đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2022.
Để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ tại Lễ đón nhận Bằng
của UNESCO và các Lễ hội. Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Viễn thông
Yên Bái phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
1. Tăng cường triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Công văn số
1463/STTTT-BCVT ngày 12/9/2022 đảm bảo tiến độ, chất lượng đường truyền,
cung cấp dịch vụ theo đúng yêu cầu.
2. Cung cấp đường truyền Internet, thiết bị phát Wifi và các thiết bị phụ
trợ khác kèm theo cho 02 phòng tác nghiệp báo chí:
- Phòng tác nghiệp báo chí tại khu vực sân vân động thị xã Nghĩa Lộ phục
vụ cho 50 máy tính hoạt động cùng một lúc, thời gian từ ngày 23/9/2022 đến hết
ngày 24/9/2022.
- Phòng tác nghiệp báo chí tại Trung tâm Truyền thông và Văn hoá thị xã
Nghĩa Lộ phục vụ cho 30 máy tính hoạt động cùng một lúc, thời gian từ ngày
22/9/2022 đến hết ngày 25/9/2022.
3. Cung cấp đường truyền Internet phục vụ truyền hình trực tiếp tại Lễ
đón nhận Bằng của UNESCO.
- Cung cấp 02 cặp cáp quang thẳng (quang trắng) đảm bảo an toàn trong
quá trình truyền hình trực tiếp lễ hội.
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- Cung cấp 02 bộ thu phát tín hiệu đầu cuối (01 chính, 01 dự phòng) cộng
thiết bị phụ trợ truyền tín hiệu (converter, dây nhảy tín hiệu, ổ cắm điện…).
- Cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với Đài phát thanh – Truyền hình tỉnh vào
các ngày 20/09/2022 (test đường truyền), ngày 21/09/2022 (tổng duyệt lễ hội),
ngày 24/09/2022 (Lễ hội chính thức).
Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng của tỉnh, đề nghị Viễn thông Yên Bái
phối hợp triển khai thực hiện; Trong quá trình thực hiện các thông tin cần trao
đổi đề nghị liên hệ Đ/c Nguyễn Khánh Phương Trưởng phòng Bưu chính Viễn
thông ĐT: 0913.251.356./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND tỉnh;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Đài PTTH tỉnh;
- UBND thị xã Nghĩa Lộ;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng TTBCXB;
- Lưu VT, BCVT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Chiến
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