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

          HUYỆN CAO LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Số: 792/UBND-VHTT Cao Lộc,  ngày 14 tháng 4 năm 2020 
 

V/v tuyên truyền không thu tiền cài âm 

thông báo phòng, chống dịch Covid-19  

của các nhà mạng viễn thông 

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

 

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Viễn thông Cao Lộc, Trung tâm Viễn thông     

  Đồng Đăng, Viettel Cao Lộc.  

 

Thực hiện Công văn số 594/STTTT-BCVT ngày 10/4/2020 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc tuyên truyền không thu tiền cài âm thông báo phòng, 

chống dịch Covid-19 của các nhà mạng viễn thông. Theo chỉ đạo của Bộ Thông tin 

và Truyền thông, các nhà mạng phải phát thông báo "Bộ Y tế đề nghị mọi người 

dân không ra khỏi nhà khi không thật cần thiết" trước khi khách hàng nhận cuộc 

gọi. Đây là file âm thanh tự động do tổng đài chèn thêm để thay cho tiếng “tút” 

mặc định và không hề bị tính phí. Thời gian tính cước phí chỉ bắt đầu khi đầu dây 

bên kia nhận cuộc gọi. 

  UBND huyện Cao Lộc yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp 

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

1. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Phối hợp với Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện và UBND 

các xã, thị trấn tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh huyện, đài truyền thanh cấp 

xã tại địa phương để người dân hiểu và yên tâm khi nghe thông báo trước mỗi cuộc 

gọi trên thuê bao di động của mình là hoàn toàn không tính phí. 

2. Đối với các doanh nghiệp viễn thông 

Chủ động có các hình thức thông tin đến thuê bao di động thuộc doanh 

nghiệp mình quản lý về việc không thu phí khi nghe thông báo phòng chống dịch 

trước mỗi cuộc gọi để người dân hiểu và yên tâm sử dụng dịch vụ. 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, CPCT UBND huyện 

- Phòng VHTT; 

- Trang thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, V     - Lưu: VT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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