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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SYT-VP 
V/v triển khai chương trình 

“Tặng gói cước 0 đồng” mạng 

Vinaphone hỗ trợ cán bộ tham 

gia phòng chống dịch COVID-

19 

Lạng Sơn, ngày         tháng 7 năm 2021 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

Ngày 01/6/2021, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn đã ban 

hành Công văn số 1049/STTTT-BCVT về việc triển khai gói cước viễn thông 

mạng Vinaphone hỗ trợ cho cán bộ phòng chống dịch COVID-19 theo chương 

trình hỗ trợ thuê bao di động trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 của 

VNPT Lạng Sơn tại Công văn số 443/TTKD-LS-ĐHNV ngày 27/5/2021 của 

Trung tâm kinh doanh VNPT Lạng Sơn.  

Theo đó để hỗ trợ các tập thể, cá nhân đang thực hiện công tác phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, VNPT Lạng Sơn triển khai chương trình 

“Tặng gói cước 0 đồng” cho các đối tượng là: Cán bộ y tế, đội ngũ phục vụ 

công tác hậu cần, công an, quân đội, tình nguyện viên làm nhiệm vụ tại các khu 

vực cách ly tập trung và các khách hàng của Vinaphone đang cách ly tập trung 

tại các khu vực cách ly do nhà nước quy định. Thời gian bắt đầu từ 19/5/2021 

đến khi tỉnh/thành phố Việt Nam cuối cùng công bố hết dịch.  

Để tham gia chương trình trên (chương trình tại Công văn số 443/TTKD-

LS-ĐHNV) , đề nghị các đơn vị trực thuộc tổng hợp danh sách đối tượng hưởng 

chương trình khuyến mại gửi đến Trung tâm Kinh doanh VNPT Lạng Sơn, đầu 

mối tiếp nhận: Bà Vũ Mai Phương, phòng Điều hành - Nghiệp vụ, Trung tâm 

Kinh doanh VNPT Lạng Sơn, số điện thoại: 0913298678, địa chỉ Email: 

phuongvuvnptls@gmail.com 

Sở Y tế gửi công văn đến các đơn vị trực thuộc biết, triên khai./. 

(Sở Y tế gửi kèm văn bản này Công văn số 443/TTKD-LS-ĐHNV ngày 

27/5/2021 của Trung tâm kinh doanh VNPT Lạng Sơn).  

 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VNPT Lạng Sơn;  

- Lãnh đạo Sở; 

- CCVC Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

Hoàng Văn Từ  
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