
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN BÀN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  

Số:         /UBND-TH Văn Bàn, ngày       tháng 9 năm 2022 
 

V/v quản lý đầu tư hạ tầng viễn 

thông thụ động (trạm BTS) trên 
địa bàn huyện Văn Bàn. 

 
                                            

Kính gửi:  
- Trung tâm Viễn thông Văn Bàn;       

- Viettel chi nhánh Văn Bàn; 
- MobiFone Lào Cai. 

 

Ngày 21/7/2022, UBND huyện có văn bản số 960/UBND-TH về việc 

đồng ý địa điểm xây dựng 07 trạm BTS Vinaphone của Trung tâm Viễn thông 

Văn Bàn (thôn Nậm Con, xã Thẳm Dương; thôn Tu Thượng, xã Nậm Xé; thôn 

Tà Moòng, xã Dần Thàng; thôn Nậm Cần, xã Dần Thàng; thôn Tằng Pậu, xã 

Chiềng Ken; thôn Thi, xã Chiềng Ken; thôn Phú Mậu, xã Liêm Phú) nhằm phục 

vụ nhu cấu tối thiểu của nhân dân của 12 thôn, bản thuộc 07 xã đặc biệt khó khăn 

trên địa bàn huyện chưa có dịch vụ viễn thông, truyền hình, Internet. 

Ngoài các trạm BTS Vinaphone đã được UBND huyện chấp thuận đồng ý 

địa điểm đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó vẫn còn một số đơn vị chủ đầu tư chưa 

được UBND huyện chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng, việc đầu tư xây dựng 

mang tính tự phát, không phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã 

hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất của địa phương. 

Hiện nay, UBND huyện Văn Bàn đang tổ chức triển khai lập các quy 

hoạch xây dựng gồm: Quy hoạch chung xây dựng các xã; quy hoạch chi tiết xây 

dựng các điểm dân cư nông thôn,… Để đảm bảo việc đầu tư hạ tầng viễn thông 

thụ động (trạm BTS) phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh 

tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất của địa phương. 

UBND huyện đề nghị các đơn vị Trung tâm Viễn thông VNPT Văn Bàn, Viettel 

chi nhánh Văn Bàn, MobiFone Lào Cai trong quá trình xây dựng kế hoạch đầu tư 

xây dựng các trạm BTS trên địa bàn huyện Văn Bàn cần trao đổi, báo cáo với 

UBND huyện xem xét, chấp thuận địa điểm xây dựng theo quy định. 

 Căn cứ nội Văn bản, đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:        
- Như trên;  
- VNPT Lào Cai; 
- Chi nhánh Viettel Lào Cai;    
- Lãnh đạo UBND huyện;  
- Các Phòng: KT- HT, TN- MT, VH&TT; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Vũ Hồng Phương 
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