
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-VH  
V/v phát triển hạ tầng số trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025 

Hữu Lũng, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

 

Kính gửi:      

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệpViễn thông trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 615/KH-STTTT ngày 04/4/2022 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn về phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn đến năm 2025, trong đó phấn đấunăm 2022, phủ sóng băng rộng di động 

đến 100% thôn/bản trên địa bàn tỉnh nhằm xóa các thôn bản trắng sóng di động, 

sóng không đảm bảo chất lượng; bắt đầu phát sóng 5G trên địa bàn tỉnh. Phổ cập 

dịch vụ 5G vào năm 2025; giảm dần tỷ lệ thuê bao 2G xuống dưới 5% để thực 

hiện lộ trình tắt sóng 2G, đến năm 2025, mỗi gia đình có một điện thoại thông 

minh hoặc máy tính bảng; đến năm 2025, 80% hộ gia đình có internet cáp quang 

băng rộng FTTH. 

Để thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp Viễn 

thông trên địa bàn huyện thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của UBND tỉnh về 

chuyển đổi số trên các kênh thông tin đại chúng, trên các trang mạng xã hội, 

nâng cao nhận thức phát triển hạ tầng số là nền tảng cho chuyển đổi số, chuyển 

đổi sang điện thoại di động thông minh, sử dụng các dịch vụ băng rộng. 

2. Hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp triển khai nhiệm vụ phát triển 

hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ tại địa bàn phù hợp với quy hoạch phát 

triển ngành và quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

3. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thanh, kiểm tra 

và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về xây dựng, phát triển hạ tầng theo 

đúng quy định của pháp luật. 

4. Xem xét thực hiện bàn giao một phần đất mà không phải chuyển đổi 

mục đích sử dụng để doanh nghiệp phát triển hạ tầng. 

5. Các doanh nghiệp Viễn thông chủ động báo cáo Tập đoàn, Tổng công 

ty đề xuất nguồn lực để triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ đã đề 

ra. Tuân thủ các quy định về cấp phép và xây dựng hạ tầng viễn thông. Chấp 

hành quy định về dùng chung hạ tầng, tăng cường chia sẻ dùng chung hạ tầng 

viễn thông và hạ tầng kỹ thuật liên ngành. 



 UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn,các 

doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện các 

nội dung trên và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Phòng Văn hóa và 

Thông tin) khi có yêu cầu./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TT&TT (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP UBND huyện; 

- Lưu: VT, VH&TT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
 

 

 


		2022-04-15T08:33:40+0700
	Trần Quốc Phong


		2022-04-15T10:02:32+0700


		2022-04-15T10:02:32+0700


		2022-04-15T10:02:32+0700




