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 ỦY BANNHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH VĨNH LONG		      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỐ : 26 /CT.UB                    TX Vĩnh Long, ngày       tháng  9    năm 2001

CHỈ THỊ
VỀ TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ MẠNG LƯỚI VIỄN THÔNG QUỐC GIA
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG

Thực hiện kế hoạch hiện đại hoá mạng lưới Viễn thông quốc gia, ngành Bưu Điện đang tiến hành lắp đặt mạng Viễn thông liên tỉnh trên địa bàn Vĩnh Long. Mạng Viễn thông quốc gia là phương tiện thông tin liên lạc đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước từ Trung ương đến các địa phương, là một bộ phận quan trọng góp phần đẩy mạnh sự phát triển kinh tế đất nước, ổn định trật tự xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.
Công tác bảo vệ an toàn mạng lưới Viễn thông quốc gia là hết sức quan trọng. Để có sự phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo an toàn mạng Viễn thông quốc gia (đặc biệt là hệ thống cáp sợi quang Quốc gia) trên địa bàn Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ thị :
1/- Bưu Điện tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã Vĩnh Long tổ chức tuyên truyền giáo dục mọi người dân hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ an toàn mạng lưới Viễn thông, nâng cao ý thức cảnh giác, kịp thời phát hiện và tố giác mọi hành vi xâm phạm đến sự an toàn của mạng lưới thông tin Bưu Điện.
2/- Bưu Điện tỉnh và Công An tỉnh lập kế hoạch bảo vệ mạng lưới Viễn thông trên địa bàn, xây dựng phương án phòng ngừa và ứng phó kịp thời khi có sự xâm phạm vào các công trình thuộc mạng Viễn thông; nhanh chóng điều tra và kịp thời xử lý nghiêm minh các hành vi xâm phạm.
3/- Bưu Điện tỉnh phối hợp với Sở Xây Dựng quy hoạch phạm vi xây dựng công trình xung quanh mạng lưới Viễn thông quốc gia, thông báo rộng rãi cho mọi người biết để thực hiện. Các cơ quan và cá nhân khi xây dựng hoặc sửa chữa các công trình trong phạm vi bảo vệ an toàn công trình Bưu Điện, phải kịp thời thông báo và thỏa thuận thống nhất với ngành Bưu Điện. Chỉ được tổ chức thực hiện khi đã được ngành Bưu Điện có văn bản thoả thuận không làm ảnh hưởng đến an toàn các công trình Bưu Điện. Quá trình thi công phải thực hiện theo đúng thiết kế đã thoả thuận, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến hệ thống thông tin cáp sợi quang, cáp điện thoại, các phương tiện thông tin khác có trên địa bàn.
4/- Thủ Trưởng các Sở, Ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã Vĩnh Long căn cứ chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình tăng cường các biện pháp phòng ngừa kiểm tra, xử lý nghiêm khắc các vi phạm về an toàn mạng lưới thông tin Bưu Điện và chịu trách nhiệm trước Ủy ban Nhân dân tỉnh về các vụ việc xảy ra trên địa bàn của mình quản lý.
5/- Trong quá trình thực hiện, các đơn vị cá nhân có thành tích được khen thưởng kịp thời, nếu thiếu tinh thần trách nhiệm hoặc vi phạm đến an toàn mạng lưới Viễn thông sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành.
Mạng lưới Viễn thông có vị trí hết sức quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế đất nước và giữ gìn an ninh quốc gia. Tăng cường bảo vệ mạng lưới Viễn thông quốc gia là trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, đoàn thể và nhân dân tích cực tham gia bảo vệ tuyệt đối an toàn mạng lưới Viễn thông trên địa bàn Vĩnh Long.
Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các cấp, các ngành báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời giải quyết.

Nơi nhận :					 KT.  CHỦ TỊCH UBND  TỈNH 
- VP Chính phủ (Để Báo cáo). 				PHÓ CHỦ TỊCH
-  TT. TU; TT HĐND (để Báo cáo).
- TCBĐ (để phối hợp).   
- Các UV UBND tỉnh.
- Các Sở, Ngành, Đoàn thể tỉnh			              Đã ký: PHạM VĂN ĐấU 
- UBND các huyện, thị xã.
- Nghiên cứu VP UBND tỉnh.				
- Lưu 
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