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Độc lập– Tự do – Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày

9

tháng 4 năm 2020

V/v thông báo hỗ trợ dịch vụ viễn thông
cho lực lượng tuyến đầu phòng chống
dịch Covid 19 tại Ninh Thuận

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Bộ đội Biên phòng;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bệnh viện tỉnh Ninh Thuận.
Căn cứ Thông báo số 7/TB-MBFNT ngày 07/4/2020 của Công ty dịch
vụ Mobifone khu vực 8 chi nhánh Ninh Thuận về việc thông báo hỗ trợ dịch vụ
viễn thông cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid 19 tại Ninh
Thuận,
Với tinh thần cả nước cùng góp sức, chung tay đẩy lùi dịch bệnh.
MobiFone gửi tặng gói cước với các ưu đãi vượt trội nhằm đảm bảo liên lạc
của lực lượng tuyến đầu luôn thông suốt trong thời gian chống dịch áp dụng
cho các đối tượng: Thuê bao của bác sỹ, y tá, cán bộ y tế; Thuê bao của các
đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, quân đội, dân phòng tại các địa bàn cách lý,
khu cách ly tập trung; Thuê bao của cán bộ phường, xã, thị trấn, thôn xóm;
Thuê bao thuộc các lực lượng phòng chống dịch tuyến đầu tại khu cách lý.
Thời gian đăng ký gói cước từ 0h00 ngày 03/4/2020 đến hết 23h59 ngày
31/5/2020. Cụ thể theo Thông báo số 7/TB-MBFNT ngày 07/4/2020.
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo đến Quý cơ quan, đơn vị biết,
đăng ký sử dụng theo nhu cầu.
Đính kèm Thông báo số 7/TB-MBFNT ngày 07/4/2020).
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, CN.
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