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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-VX 

V/v đề nghị cấp phép thử nghiệm 

mạng và dịch vụ viễn thông 5G trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai 

Lào Cai, ngày         tháng      năm 2021 

 
   Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 

Xác định rõ tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và xu thế 
chuyển đổi số đến hoạt động phát triển kinh tế, chính trị - xã hội của địa phương, 

tỉnh Lào Cai đã chủ động xây dựng chương trình Chuyển đổi số giai đoạn 2021-
2025, trong đó khẳng định vai trò nền tảng của hạ tầng mạng viễn thông thế hệ 

mới (5G) đối với quá trình chuyển đổi số, đồng thời đề ra các cơ chế, chính sách 
thúc đẩy sự phát triển hạ tầng này trên địa bàn tỉnh; đặc biệt, trong thời điểm 

hiện tại, tỉnh Lào Cai đang triển khai nhiều giải pháp với mong muốn mang lại 
cho người dân và khách du lịch những dịch vụ, sản phẩm, trải nghiệm tốt nhất, 

tạo điểm nhấn truyền thông, kích cầu du lịch, từng bước phục hồi thị trường 
khách du lịch nội địa nói riêng và ngành du lịch của tỉnh nói chung. 

Với mục tiêu đó, UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản đề nghị các tập đoàn, 
tổng công ty viễn thông (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Tập đoàn 

Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; Tổng Công ty Viễn thông Mobifone) ưu 
tiên đầu tư hạ tầng mạng thông tin di động 5G trên địa bàn tỉnh. Căn cứ đề nghị 
của địa phương, các đơn vị đã tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng hạ tầng và 

nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh. Đến nay, Tập đoàn Công 
nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel) đã xây dựng được phương án triển khai 

hạ tầng mạng thông tin di động 5G trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

Để đảm bảo việc triển khai mạng thông tin di động 5G theo đúng các quy 

định của pháp luật, đồng thời hỗ trợ tỉnh Lào Cai trong quá trình hồi phục nền 
kinh tế, phát triển hạ tầng viễn thông, từng bước đáp ứng yêu cầu của quá trình 

chuyển đổi số, UBND tỉnh Lào Cai đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông xem 
xét, cấp phép cho Tập đoàn Viettel thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông 5G 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai ngay trong Quý IV năm 2021.  

UBND tỉnh Lào Cai rất mong nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện và hỗ 

trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT: TU, UBND tỉnh; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Viettel Lào Cai; 
- CVP, PCVP2; 
- Cổng TTĐT  tỉnh; 
- Lưu: VT, TH1, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Trịnh Xuân Trường 
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