
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:        /UBND-BQLDA
V/v hỗ trợ nâng cấp dịch vụ viễn thông và 

tài trợ sim 4G cho đối tượng cách ly 
tập trung trên địa bàn thành phố.  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hải Dương, ngày       tháng 02 năm 2021

Kính gửi: 
- Tổng Công ty Viễn thông Viettel;
- Chi nhánh Viettel Hải Dương.

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ 
thị số 11-CT/TU ngày 15/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về 
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
sau Tết Nguyên đán Tân Sửu;

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, thành 
phố Hải Dương đã chủ động triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống 
dịch, đồng thời thực hiện công tác điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần 
và các mối liên quan để truy xuất nguồn gốc lây bệnh. Hiện tại trên địa bàn 
thành phố Hải Dương đã thực hiện cách ly tập trung đối với khoảng 400 trường 
hợp F1 tại các khu cách ly tập trung KTX Đại học Hải Dương, KTX trường 
Nguyễn Trãi, KTX trường Lê Quý Đôn, KTX Cao đẳng Dược Trung ương – Hải 
Dương. Dự kiến trong thời gian tới số lượng F1 sẽ tiếp tục có biến động. Bên 
cạnh đó, còn có sự tham gia của khoảng 130 người là đội ngũ tình nguyện viên, 
nhân viên y tế và lực lượng quân đội (có danh sách gửi kèm theo).

Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc thông tin liên lạc giữa đối lượng 
cách ly và gia đình, người thân; đồng thời sử dụng hiệu quả ứng dụng 
Bluezone và tuyên truyền nâng cao tinh thần chống dịch cho tất cả các đối 
tượng trong khu cách ly tập trung, UBND thành phố Hải Dương đề nghị Tổng 
Công ty Viễn thông Viettel, Chi nhánh Viettel Hải Dương quan tâm, xem xét 
hỗ trợ nâng cấp dịch vụ viễn thông và tài trợ sim 4G cho đối tượng cách ly tập 
trung trên địa bàn thành phố.  

Với nội dung trên, UBND thành phố đề nghị Tổng Công ty Viễn thông 
Viettel, Chi nhánh Viettel Hải Dương quan tâm, xem xét hỗ trợ.

Xin trân trọng cám ơn./.
Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố 
- Như kính gửi;
- Lưu: BQLDA tp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng
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