
UBND TỈNH LẠNG SƠN  
VĂN PHÒNG 

 

Số: 3910/VP-KTN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày  02 tháng 10 năm 2018 
 

V/v đầu tư hạ tầng viễn thông, 
CNTT tại Khu tái định cư và dân cư 

Nam thành phố Lạng Sơn 
 

Kính gửi:  
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
- Viễn thông Lạng Sơn; 
- Viettel Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 752/BQLDA-QLDA2 ngày 21/9/2018 của Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng về việc đầu tư hạ tầng viễn thông tại dự án Khu 
Tái định cư và dân cư Nam thành phố Lạng Sơn, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ các quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 
21/6/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Viettel Lạng Sơn cũng như các 
các đơn vị có nhu cầu cung cấp dịch vụ Viễn thông – Công nghệ thông tin tại 
khu vực dự án Khu tái định cư và dân cư Nam thành phố sẽ sử dụng chung hạ 
tầng viễn thông do Trung tâm kinh doanh VNPT Lạng Sơn đã đầu tư.  

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng chung hạ tầng viễn thông (như giá 
thuê, kỹ thuật đấu nối…) trên địa bàn toàn tỉnh theo quy định pháp luật hiện 
hành. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ĐT, XD, TC; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KTTH, KTN, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

 
Dương Văn Chiều 
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