
 

Kính gửi:  

- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và 

Đào tạo, Y tế, Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Tài 

chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công 

nghệ, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công thương, 

Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- UBND thành phố Vĩnh Yên; 

- UBND huyện Vĩnh Tường. 

 

Ngày 12/11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Tập đoàn Công 

nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel. Nhằm triển khai hiệu quả nội dung Biên 

bản ghi nhớ giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội 

Viettel, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu Giám đốc các sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, 

Thủ trưởng các đơn vị có nội dung đề xuất, kiến nghị liên quan đến ngành, lĩnh 

vực phụ trách để đề xuất triển khai thực hiện trong thời gian tới. Nội dung đề xuất 

gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp chung trước ngày 24/11/2020. 

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông, tập hợp ý kiến các ngành; chủ động 

làm việc cụ thể với Viettel Vĩnh Phúc trong việc triển khai nội dung Biên bản ghi 

nhớ giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel; 

Ngoài những nội dung Viettel thực hiện theo Biên bản ghi nhớ, cần đề xuất các 

chương trình nhiệm vụ cụ thể khác, trong đó nêu rõ thời gian thực hiện, phương 

thức thực hiện (đầu tư hoặc thuê dịch vụ), đơn vị cung ứng dịch vụ…; kết quả báo 

cáo UBND tỉnh trước ngày 25/11/2020./.      

 
 Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Như Kg; 

- CV: NCTH; 

- Lưu: VT, VX3; 

  (H-             b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hạnh 
 

     UỶ BAN NHÂN DÂN  

      TỈNH VĨNH PHÚC 

 
  Số:               /UBND-VX3 

V/v chuẩn bị các nội dung đề xuất, 

kiến nghị sau buổi làm việc với Tập 

đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân 

đội - Viettel 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày         tháng  11  năm 2020 
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