
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /UBND-VHTT Thành phố Cao Bằng, ngày       tháng 11 năm 2022 
 

V/v rà soát, cung cấp thông tin các 

xóm, tổ dân phố chưa có sóng di động 
 

 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các phường, xã. 

(sau đây gọi tắt là các đơn vị) 
 

 

Thực hiện Công văn số 2989/UBND-VX ngày 15 tháng 11 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tiếp tục rà soát việc triển khai phủ sóng 

băng rộng di động cho các thôn chưa có sóng. 

Theo tổng hợp của Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến ngày 30/9/2022 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng còn 53 thôn, xóm thuộc 28 xã của 08 huyện chưa 

được phủ sóng di động (Công văn số 5563/BTTTT-CVT gửi kèm); 100% các xóm, 

tổ dân phố Thành phố Cao Bằng đã được phủ sóng di động.  

Tuy nhiên, để đảm bảo chính xác số liệu, hiện trạng theo điều kiện, tình hình 

thực tế; Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các đơn vị trên thực hiện một số nội 

dung, như sau: 

1. Chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với các xóm, tổ dân phố trên địa 

bàn quản lý triển khai rà soát, tổng hợp danh sách các xóm, tổ dân phố chưa được 

phủ sóng di động hoặc chỉ được phủ sóng di động một phần. 

2. Báo cáo kết quả tổng hợp về Ủy ban nhân dân Thành phố (qua phòng Văn 

hóa và Thông tin) theo phụ lục II tại Công văn số 5563/BTTTT-CVT trước ngày 

24/11/2022.  

3. Giao phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố đôn đốc các đơn vị triển 

khai thực hiện, tổng hợp tham mưu báo cáo gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông 

tin và Truyền thông Cao Bằng trước ngày 25/11/2022. 

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND TP; 

- VP HĐND và UBND TP; 

- Phòng VHTT TP; 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Vũ Văn Đệ 
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