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CHỈ THỊ 

Về việc ngầm hóa hệ thống mạng cáp viễn thông 
         trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 
Thực hiện Nghị định số 41/2007/NĐ-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây dựng ngầm đô 

thị; Chỉ thị số 04/2008/CT-BTTTT ngày 22/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và 

phát triển hạ tầng viễn thông; Quyết định số 22/2009/QĐ-TTg ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020; để cải tạo, hiện 

đại hóa, hạ ngầm hệ thống cáp viễn thông treo nổi trên các tuyến đường, khu đô thị trên địa bàn tỉnh và 

ngầm hóa 100% các tuyến cáp viễn thông khi xây dựng khu đô thị mới, các tuyến đường mới, góp 

phần xây dựng tỉnh Lào Cai từng bước văn minh, hiện đại, đảm bảo trật tự mỹ quan đô thị; đồng thời 

căn cứ vào mục tiêu của Đề án Quy hoạch phát triển và ứng dụng Công nghệ Thông tin - Truyền thông 

tỉnh Lào Cai giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020 về việc ngầm hóa cáp viễn thông, 

mạng ngoại vi; Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ thị: 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây 

dựng quy hoạch tổng thể và chi tiết ngầm hóa hệ thống mạng cáp viễn thông đến năm 2010 và định 

hướng đến 2020 trên địa bàn tỉnh. 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành quy 

định về việc phát triển hạ tầng viễn thông đảm bảo phù hợp với quy hoạch viễn thông của tỉnh. 

c) Hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp hoạt động trên địa bàn tỉnh xây 

dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ngầm hóa mạng cáp viễn thông, thỏa thuận tuyến với các ngành 

liên quan trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

d) chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đề ra các biện pháp hỗ trợ, tạo điều 

kiện thuận lợi trong việc thực hiện các quy định về giao đất thực địa, cấp phép đào đường, cấp điện và 

giải phóng mặt bằng giúp cho các doanh nghiệp viễn thông xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn 

thông phù hợp với quy hoạch, dự án đầu tư đã được phê duyệt. 

đ) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan như: Doanh nghiệp Viễn thông, Truyền 

hình cáp, Điện lực, Cấp thoát nước, Môi trường đô thị... trong việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật nhằm tiết kiệm quỹ đất, nâng cao hiệu quả đầu tư, rút ngắn thời gian triển khai thực hiện và bảo 

vệ môi trường. 

e) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã, 

phường, thị trấn trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong xây 

dựng các công trình viễn thông và xử lý đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi phá hoại, gây rối, cản 

trở hoạt động xây dựng tuyến cáp viễn thông của các doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. 

g) Phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương tích cực đưa tin, tuyên 

truyền mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc phát triển hạ tầng viễn thông, truyền hình, mạng ngoại vi trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Sở Xây dựng 

a) Có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực 

trên địa bàn (theo phân cấp quản lý), các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh cho Sở Thông tin và 



Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông biết để phối hợp triển khai việc ngầm hóa cáp thuộc lĩnh 

vực viễn thông và truyền hình. 

b) Khi có quy hoạch xây dựng đô thị đối với các dự án mới phải bố trí quy hoạch ngầm mạng lưới 

cáp viễn thông cùng các cơ sở hạ tầng khác nhằm đầu tư xây dựng có tính đồng bộ và hiệu quả. 

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc cấp phép xây dựng đối với các dự án xây 

dựng hạ tầng viễn thông, đảm bảo quy hoạch chuyên ngành và các quy định khác của ngành xây dựng. 

3. Sở Giao thông - Vận tải 

a) Có trách nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin về kế hoạch xây dựng, sửa chữa nâng cấp các 

tuyến giao thông trên địa bàn cho Sở Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông biết 
để chủ động phối hợp di chuyển cũng như phối hợp đầu tư, mở rộng tuyến cống, bể để tiết kiệm chi 

phí, tránh thiệt hại và mất liên lạc do sự cố trong quá trình thi công. 

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc chấp thuận đối với các dự án xây dựng hệ 
thống cáp viễn thông, truyền thanh, truyền hình, đảm bảo quy hoạch chuyên ngành và các quy định 

khác của ngành giao thông. 

c) Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các doanh nghiệp viễn 

thông trong quá trình thi công công trình trong phạm vi quỹ đất dành cho xây dựng công trình giao 

thông đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường 

a) Trong quá trình lập quy hoạch, tổ chức thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh 

phải đối chiếu với quy hoạch tổng thể và chi tiết ngầm hóa hệ thống mạng cáp viễn thông đến năm 

2010 và định hướng đến 2020 trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo thực hiện 

được mục tiêu an toàn hệ thống mạng cáp viễn thông dưới lòng đất, đáp ứng nhu cầu triển khai việc 

ngầm hóa cáp thuộc lĩnh vực viễn thông và truyền hình. 

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tạo điều kiện thuận 

lợi trong việc tổ chức giao đất thực địa theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xây 

dựng hệ thống mạng cáp theo nhu cầu của các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp trên địa bàn 

tỉnh. 

c) Tổ chức kiểm tra thực hiện các dự  án lắp đặt ngầm hệ thống mạng cáp đảm bảo phù hợp với 

kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Công an tỉnh 

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn, an ninh trên địa bàn, ngăn 

chặn kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi phá hoại, cố tình cản trở việc ngầm hóa, xây dựng, phát triển 

mạng cáp viễn thông. 

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải tiến hành 

thanh tra, kiểm tra, đình chỉ, xử lý theo thẩm quyền các vi phạm các quy định về ngầm hóa mạng viễn 

thông. Kịp thời thông tin cho các cơ quan có liên quan về các trường hợp vi phạm đã bị cơ quan công 

an xử lý theo quy định của pháp luật. 

6. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các 
huyện, thành phố 

a) Chủ động đưa tin, tuyên truyền, quảng bá nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan quản lý 

nhà nước, các doanh nghiệp và toàn thể xã hội về ý nghĩa, mục đích kinh tế, chính trị, an ninh đối với 

sự phát triển hạ tầng viễn thông. 

b) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan chức năng địa phương tổ chức tuyên 

truyền, phổ biến Chỉ thị này và các quy định của Nhà nước về việc ngầm hóa đô thị để nhân dân biết 
và thực hiện. 



7. Các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp hoạt động trên địa bàn tỉnh 

a) Lập kế hoạch, lộ trình để triển khai ngầm hóa các mạng cáp viễn thông đang hoạt động đến 

năm 2010; Xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện ngầm hóa mạng cáp của doanh nghiệp mình 

đến năm 2020, thông qua Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong 

quý III năm 2009; phấn đấu đến năm 2010, tỷ lệ ngầm hóa mạng viễn thông trong các đô thị của tỉnh 

đạt từ 80% trở lên. 

 b) Rà soát quy trình, thủ tục từ khâu lập dự án, thẩm định, phê duyệt dự án đến triển khai dự án 

theo đúng quy định và có các giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ của các dự án phát triển mạng 

cáp viễn thông, mạng ngoại vi, cáp truyền hình nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội. 

c) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương để kịp thời nắm bắt các quy hoạch, 

kế hoạch xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp, tuyến đường giao thông... Trên cơ sở đó tiến hành 

đồng thời có kế hoạch xây dựng, lắp đặt các công trình viễn thông và truyền hình cáp của doanh nghiệp 

mình cùng với việc triển khai quy hoạch, kế hoạch xây dựng các công trình khác của địa phương. 

d) Quá trình xây dựng mới hoặc cải tạo mạng viễn thông phải lấy ý kiến thẩm định của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc đảm bảo quy hoạch chuyên ngành. Đối với những tuyến cáp chưa thể thực 

hiện ngầm hóa, các doanh nghiệp cần quan tâm cải tạo, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao 

mỹ quan đô thị. 

đ) Khi đầu tư phát triển mạng lưới viễn thông tại các tuyến đường trong đô thị, các khu dân cư và 

khu đô thị mới phải thực hiện xây dựng ngầm 100% mạng cáp; từng bước đầu tư mạng lưới viễn thông 

ngầm trong các khu đô thị, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Đối với các dự án viễn thông triển 

khai thực hiện ở đô thị nhưng chưa thể xây dựng ngầm với lý do khách quan trước khi triển khai phải 
thông qua Sở Thông tin và Truyền thông để xin ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh, nếu được Ủy ban 

nhân dân tỉnh chấp thuận bằng văn bản mới được thực hiện. 

e) Khi có nhu cầu thi công tuyến cống, bể cáp để lắp đặt cáp viễn thông cần phải lập phương án 

quản lý, khai thác và thiết kế thi công, dự toán ngầm hóa gửi Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải. 
Chủ động đề xuất lập phương án tổ chức quản lý thu phí và mức thu phí hạ tầng viễn thông do các đơn 

vị dùng chung gửi Sở Tài chính tổng hợp, trình HĐND, UBND tỉnh phê duyệt theo quy định. 

g) Tăng cường phối hợp, hợp tác các doanh nghiệp viễn thông khác trong việc sử dụng chung các 

cơ sở hạ tầng kỹ thuật; Trường hợp các doanh nghiệp viễn thông có nhu cầu thi công tuyến cống, bể 
cáp để lắp đặt cáp ngầm viễn thông trùng với các tuyến cống, bể cáp ngầm đã xây dựng trước đây, phải 
phối hợp với đơn vị đã xây dựng tuyến cống, bể cáp ngầm lập kế hoạch nâng cấp, cải tạo tuyến cống, 

bể cáp theo nguyên tắc bảo đảm dự trữ dung lượng để giải quyết cho các đơn vị viễn thông khác sử 

dụng dùng chung. 

h) Báo cáo kịp thời , đầy đủ và chính xác các thông tin về hạ tầng viễn thông theo quy định của 

pháp luật và khi có yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Sở Thông tin và Truyền thông. 

i) Chấp hành nghiêm chỉnh việc thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

8. UBND các huyện, thành phố 

a) Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát 

việc phát triển hạ tầng viễn thông. 

b) Phối hợp với sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan hỗ trợ và tạo điều kiện giúp doanh 

nghiệp về thủ tục đất đai, đền bù, giải phóng mặt bằng, giải quyết những vướng mắc trong quá trình 

xây dựng, ngầm hóa các tuyến cáp viễn thông để xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên 

địa bàn. 

c) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra việc xây dựng, 

lắp đặt các công trình viễn thông, hệ thống mạng cáp viễn thông, truyền hình trên cơ sở chấp hành 

nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn, kiểm định công trình, quy hoạch, 

đầu tư xây dựng và quy định chuyên ngành xây dựng, viễn thông. 



d) Đối với các huyện, thành phố đã có quy hoạch xây dựng được phê duyệt, phải tiến hành bổ 

sung quy hoạch xây dựng ngầm hóa mạng cáp viễn thông khi chưa đến thời điểm điều chỉnh quy hoạch 

xây dựng do UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định tùy theo yêu cầu thực tế của mỗi địa phương. 

đ) Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền, phổ biến rộng rãi Chỉ thị này. 

9. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 

Có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thi công xây dựng các tuyến cáp 

ngầm; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt việc bảo vệ các tuyến cáp ngầm xây 

dựng trên địa bàn; phát hiện, có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời hoặc thông tin nhanh nhất cho 

các cơ quan chức năng xử lý các hành vi vi phạm pháp luật hoặc các sự cố bất ngờ xảy ra đối với hệ 
thống cáp viễn thông tại địa phương. 

10. Tổ chức thực hiện 

a) Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm tổ chức triển khai, đôn đốc, theo dõi, tổng hợp 

kết quả thực hiện Chỉ thị này, định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông. 

b) Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, xã, 

phường, thị trấn, Giám đốc các doanh nghiệp và các tổ chức có liên quan có trách nhiệm tổ chức quán 

triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị phản ánh kịp thời về 

Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp trên cơ sở quy định pháp luật và tình hình thực tế tại địa phương./. 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH                                    
     CHỦ TỊCH 

  ( Đã Ký )              

Nguyễn Hữu Vạn 
 
 

 


