
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:        /STTTT-BCVTCNTT 

V/v đảm bảo thông tin liên lạc                    

phục vụ các kỳ thi năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nam, ngày        tháng 6 năm 2020 

Kính gửi: Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông 

Để đảm bảo phục vụ tốt thông tin liên lạc, chuyển phát hồ sơ, tài liệu trong 

các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng và kỳ thi 

tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, Sở Thông tin và 

Truyền thông Hà Nam yêu cầu các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông hoạt động 

trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Đảm bảo thông tin liên lạc cho các số máy điện thoại, fax, đường truyền 

Internet của Sở Giáo dục và Đào tạo và tại các địa điểm thi trên địa bàn tỉnh do Sở 

Giáo dục và Đào tạo thông báo. 

2. Ưu tiên chuyển phát nhanh các công điện, bưu gửi tới Sở Giáo dục và Đào 

tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa điểm thi. 

3. Đảm bảo an toàn, chính xác tại tất cả các công đoạn trong quá trình chấp 

nhận, vận chuyển và phát các tài liệu liên quan đến đề thi, giấy báo thi, giấy chứng 

nhận kết quả thi, hồ sơ đăng ký xét tuyển, giấy báo trúng tuyển và hồ sơ nhập học 

của thí sinh...  

4. Xây dựng phương án giải quyết khẩn cấp đối với những trường hợp mất, 

thất lạc, chậm trễ các tài liệu có liên quan nêu trên. 

5. Báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nam kết quả thực hiện sau khi 

kết thúc các kỳ thi năm 2020./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để phối hợp); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (để phối hợp); 

- Lưu: VT. 

 GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Tuấn 
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