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Phú Yên, ngày      tháng 3 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

V/v triển khai chỉnh trang cáp viễn thông, cáp truyền hình năm 2021 

 

Thực hiện Chỉ thị số 49/2015/CT-UBND ngày 11/11/2015 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường quản lý hạ tầng cáp viễn thông, truyền hình trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên; Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 về việc ban 

hành quy định quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông, cơ sở hạ tầng 

viễn thông với cơ sở hạ tầng viễn thông kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

và Kế hoạch số 65/KH-STTTT ngày 07/10/2016 của Sở Thông tin và Truyền 

thông về triển khai Chỉ thị tăng cường quản lý hạ tầng cáp viễn thông, truyền 

hình trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 

Sở Thông tin và Truyền thông lập kế hoạch thực hiện chỉnh trang cáp viễn 

thông, cáp truyền hình trên địa bàn tỉnh Phú Yên, cụ thể như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Thực hiện chỉnh trang, sắp xếp cáp thông tin treo trên cột điện lực tại các 

khu đô thị nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị, bảo đảm an toàn cho người và phương 

tiện, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông của các tuyến cáp viễn thông, cáp 

truyền hình trên địa bàn tỉnh. 

 - Góp phần giảm thiểu tình trạng mất thông tin liên lạc trong các tình 

huống xảy ra thiên tai. 

 2. Yêu cầu 

 - Thực hiện đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan. Tiến 

hành xử lý nghiêm đối với các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp 

có hệ thống cáp thông tin mắc sai quy định gây mất an toàn và mỹ quan đô thị. 

 - Trong quá trình thi công sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp treo, các đơn 

vị phải đảm bảo hạn chế tối đa việc gián đoạn thông tin liên lạc và không gây ra 

sự cố lưới điện đang vận hành. Nếu trong quá trình thực hiện xảy ra sự cố mất 

thông tin liên lạc gây ảnh hưởng nghiêm trọng thì tạm thời ngừng thi công, các 

bên có liên quan phối hợp nhanh chóng khắc phục sự cố thông tin. Đơn vị chủ trì 

lập biên bản hiện trường xác nhận nguyên nhân và trách nhiệm của các bên liên 

quan tại thời điểm xảy ra sự cố và báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết 

định. 
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 - Đơn vị sở hữu cột điện và các đơn vị sở hữu hạ tầng mạng cáp viễn 

thông phối hợp quản lý chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sắp xếp, 

chỉnh trang và phát triển mới hệ thống cáp treo trên cột điện. 

 - Đảm bảo an toàn lao động, trật tự giao thông trong suốt quá trình thi 

công chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp viễn thông. 

 II. NỘI DUNG  

 1. Kế hoạch chỉnh trang 02 tuyến đường Trần Hưng Đạo và Trần Phú 

trên địa bàn thành phố Tuy Hòa 

 a. Nội dung chỉnh trang 

 - Thu hồi cáp hỏng, không sử dụng và cáp thuê bao băng qua đường 

không đúng quy định. 

 - Thay thế cáp thuê bao có dung lượng nhỏ bằng cáp có dung lượng lớn. 

 - Gia cố, chỉnh sửa, thay thế cột, tủ hộp cáp kém chất lượng hoặc không 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan đô thị. 

 - Kéo căng, bó gọn cáp treo, đưa các sợi cáp ngoài cùm vào trong cùm. 

 - Sắp xếp cáp dự phòng treo trên cột đúng quy định, làm gọn các sợi cáp 

treo trên trụ không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 

 - Treo thẻ sở hữu cáp và bản độ cao cáp. 

 b. Tuyến đường và Thời gian thực hiện chỉnh trang 

- Tuyến đường Trần Hưng Đạo  

Tiến hành chỉnh trang theo từng cột, đoạn từ đầu đường Trần Hưng Đạo 

(Trần Hưng Đạo giao Nguyễn Tất thành) đến cuối đường Trần Hưng Đạo (Trần 

Hưng Đạo giao Độc Lập).  

Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021. 

- Tuyến đường Trần Phú 

 Tiến hành chỉnh trang theo từng cột, đoạn từ đầu đường Trần Phú (Trần 

Phú giao với Nguyễn Tất Thành) đến cuối đường Trần Phú (Trần Phú giao Lê 

Duẩn). 

Thời gian thực hiện: Tháng 6/2021. 

c. Đơn vị thực hiện chỉnh trang:  

Chủ trì: Công ty Điện lực Phú Yên 

Phối hợp: Các Doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp. 
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Giám sát: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Tuy Hòa. 

2. Kế hoạch chỉnh trang các tuyến đường trên địa bàn tỉnh năm 2021 

 a. Nội dung chỉnh trang 

  - Các điện lực thực hiện việc chỉnh trang theo kế hoạch. Phối hợp các nhà 

mạng, UBND huyện/thị xã/thành phối thu hồi cáp hỏng, không sử dụng và cáp 

thuê bao băng qua đường không đúng quy định theo kế hoạch. 

 - Các nhà mạng có kế hoạch thay thế cáp thuê bao có dung lượng nhỏ 

bằng cáp có dung lượng lớn. 

 - Gia cố, chỉnh sửa, thay thế cột, tủ hộp cáp kém chất lượng hoặc không 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ quan đô thị. 

 - Kéo căng, bó gọn cáp treo, đưa các sợi cáp ngoài cùm vào trong cùm đối 

với các tuyến đường đã được chỉnh trang. 

 - Sắp xếp cáp dự phòng treo trên cột đúng quy định, làm gọn các sợi cáp 

treo trên trụ không để ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 

 b. Tuyến đường và Thời gian thực hiện chỉnh trang 

 Năm 2021, Công ty Điện lực Phú Yên có kế hoạch chỉnh trang các 

huyện/thị xã/thành phố với khối lượng dự kiến như sau:  

 - Khu vực thành phố Tuy Hòa: 5 km 

 - Khu vực thị xã Sông Cầu: 3 km 

 - Khu vực huyện Phú Hòa: 3 km 

c. Đơn vị thực hiện chỉnh trang:  

Chủ trì: Công ty Điện lực Phú Yên 

Phối hợp: Các Doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp. 

Giám sát: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Giám sát quá trình triển khai thực hiện việc chỉnh trang, căng gọn mạng 

cáp đối với các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp. 

- Thành lập đoàn thanh, kiểm tra việc chỉnh trang, căng gọn mạng cáp đối 

với các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp và tiến hành cắt bỏ cáp viễn 

thông, cáp truyền hình mắc sai quy định. 

Thời gian thanh, kiểm tra: Dự kiến bắt đầu từ ngày 15/9/2021. 
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2. Công ty Điện lực Phú Yên 

- Căn cứ nội dung kế hoạch này, chủ trì xây dựng các phương án yêu cầu 

các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp triển khai chỉnh trang, căng gọn 

mạng cáp. 

- Bố trí phương tiện 01 xe nâng, 02 cán bộ kĩ thuật để tham gia và hỗ trợ 

trong thời gian các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp thực hiện việc 

chỉnh trang, căng gọn và trong quá trình thanh, kiểm tra để cắt bỏ các cáp viễn 

thông, cáp truyền hình mắc sai quy định. 

- Hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp khi có sự cố xảy ra 

trong quá trình thi công chỉnh trang, làm gọn mạng cáp treo trên cột điện lực. 

- Tham gia Đoàn thanh, kiểm tra sau khi các Doanh nghiệp đã thực hiện 

việc chỉnh trang. 

- Thông báo thời gian, địa điểm chỉnh trang cáp tại các tuyến đường cho 

chính quyền địa phương biết để phối hợp thực hiện. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 Căn cứ Kế hoạch này ban hành Kế hoạch và chỉ đạo thực hiện chỉnh trang 

cáp viễn thông trên địa bàn quản lý năm 2021; chỉ đạo thu hồi cáp cáp viễn 

thông, cáp truyền hình không còn sử dụng đang nằm lơ lửng trên cột điện lực và 

vương vãi trên các tuyến đường, vỉa hè gây mất an toàn giao thông và mỹ quan 

đô thị; Chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để tổ chức, 

cá nhân trên địa bàn nắm được kế hoạch chỉnh trang cáp viễn thông.  

4. Các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp 

- Các doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp căn cứ kế hoạch này, 

chủ động phối hợp với Công ty Điện Lực Phú Yên, UBND cấp huyện triển khai 

thực hiện việc chỉnh trang, căng gọn mạng cáp đạt hiệu quả và theo đúng thời 

gian quy định.  

- Bố trí nhân lực (ít nhất 02 người), phương tiện, công cụ cho việc sắp 

xếp, chỉnh trang cáp viễn thông. 

- Chịu trách nhiệm tháo dỡ, thu hồi các tuyến cáp của đơn vị không còn sử 

dụng đang treo trên cột điện lực, cột viễn thông. 

 - Các đơn vị chủ quản cáp viễn thông, cáp truyền hình có trách nhiệm 

thông báo cho khách hàng sử dụng biết về thời gian thực hiện sắp xếp, chỉnh 

trang hệ thống cáp trên các tuyến đường và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật 

trường hợp gián đoạn, mất thông tin liên lạc, gây ra sự cố lưới điện, tai nạn lao 

động, tai nạn giao thông trong quá trình chỉnh trang, căng gọn mạng cáp. 
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- Phối hợp với Đoàn thanh, kiểm tra tiến hành kiểm tra việc chỉnh trang 

căng gọn mạng cáp của các Doanh nghiệp. 

Trong quá trình thực hiện yêu cầu các đơn vị phối hợp cùng Công ty Điện 

lực Phú Yên có những phương án nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương 

tiện, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến đường thi công. Nếu có 

vướng mắc, khó khăn phát sinh, liên hệ Phòng Bưu chính Viễn thông, Sở Thông 

tin và Truyền thông, số 10 Trần Phú, thành phố Tuy Hòa, điện thoại: 

02573.843.172 để phối hợp giải quyết. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai chỉnh trang cáp viễn thông, cáp truyền 

hình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đề nghị các đơn vị có liên quan căn 

cứ nội dung kế hoạch này để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 
- Công ty Điện lực Phú Yên; 

- Công an tỉnh Phú Yên; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành 

phố; 

- Các DNVT, truyền hình cáp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, BCVT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

                     PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Xuân Dung 
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