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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Trần Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND thành phố 

tại cuộc họp về chỉnh trang đường dây điện, cáp viễn thông 

 

Ngày 03/6/2021, UBND thành phố tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện 

kế hoạch chỉnh trang hệ thống đường dây điện, cáp viễn thông trên địa bàn và triển 

khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Trần Huy Thành - Phó Chủ tịch 

UBND thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Sở Thông tin và 

Truyền thông; Lãnh đạo các phòng ban, đơn vị: Phòng Quản lý đô thị, phòng Văn 

hoá Thông tin, Điện lực thành phố, Công ty cổ phần Công trình Đô thị Nam Định, 

và đại diện các đơn vị viễn thông trên địa bàn. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, ý 

kiến của các đồng chí tham dự hội nghị. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố 

thống nhất kết luận như sau: 

1. Đề nghị Điện lực thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch chỉnh trang lưới điện trên địa bàn thành phố và gửi cho 

các đơn vị viễn thông và UBND thành phố, qua phòng Quản lý đô thị trong tháng 

06/2021. 

- Di chuyển các dây điện treo trên các cột chiếu sáng trên các tuyến đường Võ 

Nguyên Giáp, đường Đỗ Mạnh Đạo xong trước ngày 15/6/2021. 

- Hoàn thiện dự thảo quy chế phối hợp thực hiện công tác chỉnh trang hệ thống 

đường dây điện, cáp viễn thông giữa ngành điện lực với các đơn vị liên quan, tổ 

chức họp thống nhất ý kiến và ban hành quy chế phối hợp trong tháng 06/2021.  

2. Đề nghị các đơn vị viễn thông: 

- Xây dựng kế hoạch chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn thành phố với 

lịch trình và phương án cụ thể để thanh thải các dây cáp không còn sử dụng, đưa 

các dây cáp đang sử dụng vào khuyên và gắn dấu hiệu nhận biết các đường dây cáp 

của đơn vị mình quản lý, đặc biệt là ưu tiên thực hiện đối với khu vực đã có hạ tầng 

ngầm và 16 tuyến đường đã được Điện lực thành phố kéo dây dưỡng, treo khuyên. 

Các đơn vị gửi kế hoạch về UBND thành phố, qua phòng Quản lý đô thị trước ngày 

10/7/2021. 

- Di chuyển các dây cáp viễn thông treo trên các cột chiếu sáng trên các tuyến 

đường Võ Nguyên Giáp, đường Đỗ Mạnh Đạo xong trước ngày 15/6/2021. Sau 



thời hạn trên, nếu các đơn vị chưa thực hiện thì UBND thành phố sẽ chỉ đạo xử lý 

theo quy định. 

3. Giao phòng Quản lý Đô thị: 

- Chỉ đạo Công ty cổ phần Công trình Đô thị rà soát lại kế hoạch chặt tỉa cành 

cây theo kế hoạch phòng chống lụt bão hàng năm và trên cơ sở kế hoạch của Điện 

lực thành phố, các đơn vị viễn thông. 

- Chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND thành phố 

xây dựng quy chế quản lý cáp viễn thông trên các tuyến phố, hoàn thành trong tháng 

7/2021. 

- Khi xây dựng quy hoạch khu đô thị, khu dân cư, phòng Quản lý đô thị cung 

cấp thông tin sơ đồ mạng lưới hạ tầng ngầm và tham mưu xin ý kiến tham vấn các 

đơn vị viễn thông về hạ tầng cáp viễn thông. 

- Tham mưu cho UBND thành phố thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra 

và xử lý các hành vi vi phạm quy định trong lĩnh vực viễn thông, liên quan đến 

công tác chỉnh trang đường dây điện, cáp viễn thông đối với các đơn vị viễn thông 

trong tháng 6/2021. 

- Đôn đốc, tổng hợp tiến độ, kết quả triển khai thực hiện của Điện lực thành 

phố và các đơn vị viễn thông theo sự chỉ đạo của UBND thành phố. 

4. Giao các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND các phường xã: Quan tâm, 

tạo điều kiện, phối hợp với ngành điện, các đơn vị viễn thông để thực hiện tốt công 

tác chỉnh trang đường dây điện, cáp viễn thông đảm bảo mỹ quan đô thị, an toàn 

giao thông./. 
 

   Nơi nhận: 
- Sở TT&TT; (để b/c) 

- LĐ UBND TP; (để b/c) 

- P. QLĐT; P. Kinh tế; 

- Cty CP CTĐT; 

- Điện lực TP; 

- UBND các phường, xã; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT, ĐT, KT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Thụ 
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