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BÁO CÁO
Tổng kết công tác chỉnh trang hệ thống cáp treo năm 2020 và
triển khai kế hoạch 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.
Năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông và Công ty Điện lực Phú Yên
đã ban hành kế hoạch chỉnh trang cáp 02 tuyến đường mẫu Lê Lợi, Nguyễn Huệ
trên địa bàn thành phố Tuy Hòa và chỉnh trang các tuyến đường thuộc các huyện
trên địa bàn tỉnh. Kết quả cụ thể như sau:
A. TỔNG KẾT CÔNG TÁC CHỈNH TRANG CÁP NĂM 2020
I. Kết quả chỉnh trang tuyến đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ
1. Công tác chuẩn bị trước khi chỉnh trang
- Đã tổ chức cuộc họp phân công nhiệm vụ chỉnh trang cho các đơn vị chủ
trì (Điện lực Tuy Hòa), đơn vị giám sát (Sở TTTT) và đơn vị phối hợp (các
Doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp).
- Khảo sát và thống nhất cho phép các vị trí tuyến cáp có thể vượt đường.
- Thống nhất thời gian để tiến hành thực hiện.
2. Khối lượng đã thực hiện: Đã hoàn thành tuyến đường hơn 6km. Cụ
thể:
- Thời gian hoàn thành tuyến đường Lê Lợi từ ngày 08/6-10/7/2020.
- Thời gian hoàn thành tuyến đường Nguyễn Huệ hơn từ ngày 16/9/202028/01/2021.
Tại các trụ cơ bản đã gọn, các sợi cáp đã được đưa vào gông, đảm bảo mỹ
quan đô thị.
3. Đánh giá ưu điểm, tồn tại
a. Ưu điểm:
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- Được sự thống nhất cao của Lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông,
truyền hình cáp trong việc chỉnh trang làm sạch đẹp đô thị, nên các đơn vị phối
hợp tốt trong công tác chỉnh trang.
- Các nhà mạng đã xác định việc chỉnh trang là nhiệm vụ chung, không
của riêng nhà mạng nào nên việc chỉnh trang diễn ra thuận lợi.
b. Tồn tại:
- Cáp thừa trên trụ rất nhiều, cáp lâu ngày quấn chằng chịt nên việc thanh
thải mất nhiều thời gian.
- Thời gian hoàn thành chỉnh trang trễ hơn so với kế hoạch dự định.
- Một số doanh nghiệp cử nhân sự đến thực hiện chỉnh trang kiêm luôn xử
lý mất tín hiệu (cắt cáp vượt đường), Nhân sự các doanh nghiệp cử đến đôi lúc
không đủ số lượng (quy định 02 người/doanh nghiệp); Một số nhân viên được
phân công làm nhiệm vụ trong tổ vẫn còn nhận nhiệm vụ ở đơn vị chủ quản nên
chưa toàn tâm, toàn ý để thực hiện chỉnh trang và đến thường rất trễ so với thời
gian quy định. Do đó việc chỉnh trang chậm hơn so với dự kiến.
- Thời tiết không thuận lợi nên việc chỉnh trang kéo dài.
- Điện lực bố trí xe nâng chưa thường xuyên và kịp thời nên tổ chỉnh trang
bị động trong quá trình xử lý.
- Chưa xử lý triệt để các vị trí cáp vượt đường không đúng vị trí cho phép
(vẫn còn cả nể để các doanh nghiệp tự xử lý sau).
- Các doanh nghiệp chưa chủ động kịp thời dụng cụ thi công như: thang,
đồ nghề chuyên dùng.
- Việc treo bảng nhận diện cáp vẫn chưa được quan tâm từ lãnh đạo các
doanh nghiệp nên hiện tại việc treo bảng nhận diện cáp rất ít doanh nghiệp thực
hiện.
4. Biện pháp khắc phục tồn tại.
- Tiếp tục phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thành phố trong quá trình
chặt, tỉa cây xanh để phục vụ việc chỉnh trang cáp.
- Khảo sát và thống nhất vị trí cho phép tuyến cáp có thể vượt đường.
- Các Doanh nghiệp bố trí nhân sự chỉnh trang không được kiêm nhiệm
thêm xử lý sự cố tín hiệu. Nhân sự các doanh nghiệp cử đến phải đủ số lượng
theo quy định. Lãnh đạo đơn vị khi cử nhân viên tham gia chỉnh trang nên hạn
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chế giao nhiệm vụ tại đơn vị mình; Các nhân viên khi tham gia chỉnh trang cần
chấp hành đúng thời gian quy định và làm việc với tinh thần tích cực hơn.
- Điện lực bố trí xe nâng xuyên suốt trong quá trình chỉnh trang và chuẩn
bị vật tư thiết bị kịp thời để thuận lợi trong quá trình chỉnh trang.
- Khi đã thống nhất các vị trí các tuyến cáp có thể vượt đường, đề nghị
Lãnh đạo các doanh nghiệp chỉ đạo nhân viên chuẩn bị kịp thời các phương án
để khi cắt cáp vượt đường (những vị trí không cho phép) diễn ra nhanh chóng
(tránh tình trạng xin hoãn lại để xử lý sau gây mất thời gian của tổ).
- Các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thi công như:
thang, đồ nghề chuyên dùng, tránh phụ thuộc quá nhiều vào xe nâng.
- Chuẩn bị bảng nhận diện để trong quá trình chỉnh trang tiến hành treo
cáp, tránh tình trạng đợi chỉnh trang xong rồi mới treo mất nhiều thời gian
(thông tin trên bảng nhận diện phải đầy đủ các thông tin theo quy định).
- Các Doanh nghiệp khi bố trí nhân sự tham gia chỉnh trang cần cấp thẻ an
toàn mới nhất để Điện lực ra phiếu lệnh công tác hằng ngày.
II. Kết quả chỉnh trang cáp các tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh
năm 2020
- Khối lượng chỉnh trang cáp năm 2020 là 12,1 km: Thành phố Tuy Hòa là
6,9 km; huyện Phú Hòa 5,2 km. Tập trung ở khu vực trung tâm, thành phố Tuy
Hòa và thị trấn Phú Hòa.
T
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lượng
Năm chỉnh
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36

Ghi chú

2

2018

3
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Viettel tự
52,5 thực hiện
44,9 km
22,1

4

2020

12,1

Từ năm 2017, thực hiện theo chủ trương về chỉnh trang cáp viễn thông treo
trên cột điện của Tổng công ty Điện lực miền Trung và Tập đoàn Điện lực Việt
Nam, Công ty Điện lực Phú Yên đã phối hợp các đơn vị chỉnh trang cáp theo
một mô hình thống nhất (căng dây chịu lực giữa các trụ và có vòng, khung cố
định cáp). Việc chỉnh trang theo mô hình mới mang lại những hiệu quả đáng kể,
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thẩm mỹ cao. Tuy nhiên, việc này làm tăng chi phí nên khối lượng chỉnh trang
hằng năm cần bố trí kế hoạch vốn trước khi thực hiện.
Trong năm 2018, nhà mạng Viettel tự chỉnh trang 52,5 km trên địa bàn toàn
Tỉnh. Việc này, đã góp phần hoàn thành kế hoạch chung về công tác chỉnh trang
cáp trên địa bàn.
B. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2021
I. Kế hoạch chỉnh trang 02 tuyến đường Trần Hưng Đạo và Trần Phú
trên địa bàn thành phố Tuy Hòa năm 2021
1. 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.
2. Thời gian thực hiện chỉnh trang
a. Tuyến đường Trần Hưng Đạo: Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021.
b. Tuyến đường Trần Phú: 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.
Giám sát: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Tuy Hòa.
II. Kế hoạch chỉnh trang cáp các tuyến đường khác trên địa bàn tỉnh
năm 2021
Từ năm 2021, thực hiện chủ trương của Tỉnh và của ngành, Công ty Điện
lực Phú Yên sẽ phối hợp các đơn vị trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố
tiếp tục thực hiện chỉnh trang cáp các tuyến đường trên địa bàn Tỉnh.
STT
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Thành phố Tuy Hòa
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Tuyến đường
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5 Trần Hưng Đạo; Trần Phú và một số tuyến

5
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Thị xã Sông Cầu

3

Huyện Phú Hòa
Tổng

đường nội thị TP. Tuy Hòa
Đường Phạm Văn Đồng và một số tuyền
3
đường trong thị xã Sông Cầu
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Năm 2021, Công ty dự kiến chỉnh trang các khu vực sau: Tp. Tuy Hòa
(5km); thị xã Sông Cầu (3 km); thị trấn Phú Hòa (3km).
Trên đây là báo cáo tổng kết công tác chỉnh trang cáp năm 2020 và triển
khai kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đề nghị các đơn vị phối hợp
thực hiện./.

Nơi nhận:
- Công ty Điện lực Phú Yên (p/h);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (p/h);
- Phòng VH&TT các huyện, thị xã, thành
phố (p/h);
- Các DNVT, truyền hình cáp (t/h);
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Lưu: VT, BCVT.
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