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 SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:       /STTTT-BCVT 
 

V/v thực hiện bó cáp, hạ ngầm và                    

bảo đảm an toàn thông tin liên lạc 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Vĩnh Phúc, ngày     tháng 6 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp 
 

 

Thực hiện Văn bản 4424/UBND-CN3 ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc chấn chỉnh công tác chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc. Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) yêu cầu các doanh nghiệp viễn 

thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 

07/6/2019 của UBND tỉnh về việc chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông trên địa 

bàn tỉnh năm 2019-2020, trong đó: 

- Thực hiện nghiêm túc việc triển khai, phối hợp với các đơn vị thi công 

liên quan về công tác hạ ngầm cáp phục vụ chỉnh trang đô thị, tránh việc thi 

công, đào xới, treo dây,… gây mất mỹ quan đô thị. 

- Tại các tuyến đường đã treo gông đai, căng dây chịu lực, khẩn trương 

thực hiện chỉnh trang, làm gọn, dứt điểm không để kéo dài, cụ thể: Tuyến đường 

Mê Linh (từ Ngã tư giao đường Tôn Đức thắng đến nút giao Đường Kim Ngọc); 

Tuyến đường Hùng Vương (từ Bưu điện Tỉnh đến Ngã Tư Quán Tiên),… 

2. Tập trung nguồn lực hoàn thành việc chỉnh trang, bó gọn một số tuyến 

cáp phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 (xong trước 30/6/2020) 

theo Văn bản số 399/STTTT-BCVT ngày 12/5/2020 của Sở TT&TT. 

Hiện nay tuyến đường Trần Phú (Ngã ba Dốc Láp - Ngã 5,Gốc Vừng), 

thành phố Vĩnh Yên giao các doanh nghiệp FPT+SCTV+VTVcab, trong đó FPT 

chủ trì phân chia nhiệm vụ chưa thực hiện, đề nghị các đơn vị chủ quản-Tổng 

công ty hỗ trợ nguồn lực, chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn tỉnh bảo đảm hoàn 

thành nhiệm vụ theo yêu cầu. 

3. Thời gian gần đây, sau các cơn mưa lớn, nhiều tuyến cáp treo trên một số 

tuyến đường, tuyến phố, trong các khu vực nội thành phố, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh có hiện tượng cáp thông tin và dây thuê bao bị đứt, võng, không bảo đảm độ 

cao cho phép, gây gián đoạn thông tin, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, làm 

cản trở và có thể gây tai nạn nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông. 

Để bảo đảm công tác an toàn thông tin liên lạc, đề nghị các doanh nghiệp: 

- Tăng cường cán bộ, nhân viên thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát các 

tuyến cáp, bảo đảm các tuyến cáp được treo ở độ cao an toàn, gia cố các vị trí 
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treo cáp, kịp thời rà soát, xử lý các sự cố đứt, võng cáp tránh gây tai nạn nguy 

hiểm cho người dân; 

- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các công trình, cột viễn thông của đơn vị 

các dây co, trụ néo dây co, tiếp đất chống sét, các điểm có nguy cơ dò điện,...bảo 

đảm an toàn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.  

Thủ trưởng đơn vị, doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc 

xảy ra nguy hiểm, mất an toàn cho người dân liên quan đến hạ tầng viễn thông 

của đơn vị mình quản lý. 

Liên hệ phối hợp: Ông Đỗ Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Bưu chính, Viễn 

thông, Sở TT&TT, điện thoại: 096 6311 388. 

Sở TT&TT đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/C); 

- BCHPCLB&TKCN; 

- UBND các huyện, TP;  

- GĐ, các PGĐ; 

- Phòng VHTT các huyện, TP; 

- Công ty VT FPT, VTV cab, SCTV; 

- Lưu: VT, BCVT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Mạnh Toàn 
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