
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 
 

Số:        /KH-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Bắc Kạn, ngày     tháng 4 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông  

trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn năm 2021-2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 18/02/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về kế hoạch cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai 

đoạn 2021-2022; UBND thành phố Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với mạng cáp ngoại vi viễn thông; 

chia sẻ, sử dụng chung, thúc đẩy sự phát triển hạ tầng thông tin của thành phố. Đảm 

bảo an toàn cho nhân dân, an ninh mạng lưới, giảm thiểu các sự cố mất thông tin liên 

lạc có liên quan đến mạng cáp viễn thông, đảm bảo môi trường, cảnh quan. 

Là cơ sở để các cơ quan, đơn vị phối hợp trong việc thu gom, chỉnh trang cáp 

viễn thông trên địa bàn. Đồng thời là căn cứ để các doanh nghiệp lập phương án, bố 

trí nhân lực, vật tư, phương tiện thi công thu gom, chỉnh trang cáp ngoại vi viễn thông.  

2. Yêu cầu: 

- Việc xây dựng, lắp đặt, thu hồi, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp ngoại vi viễn 

thông phải thực hiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông (QCVN 33:2019/BTTTT). 

- Việc thực hiện bó gọn, gắn thẻ tại các tuyến đường, tổ phố không làm ảnh hưởng 

thông tin liên lạc, đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, đảm bảo an toàn cho người và 

phương tiện tham gia giao thông và phải tuân thủ theo quy định tại Thông tư liên tịch 

số 21/2013/TTLTBXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Xây dựng, Bộ Công 

Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường 

dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. 

- Bảo đảm an toàn cơ học, điện, điện từ cho mạng cáp, đồng thời bảo đảm an 

toàn cho người thi công, khai thác, bảo dưỡng mạng cáp treo và người dân sinh hoạt, 

cư trú trong khu vực mạng cáp treo và đáp ứng các yêu cầu về mỹ quan đô thị.  
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- Khi thực hiện xây dựng, lắp đặt, sắp xếp, chỉnh trang hệ thống cáp ngoại vi 

viễn thông trong khu vực nội thị phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, theo quy hoạch 

được phê duyệt, đối với các khu vực khác phải đảm bảo an toàn cho các công trình 

lân cận và các yêu cầu kỹ thuật. 

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung công việc: 

- Loại bỏ và thu hồi cáp hỏng, cáp không sử dụng, cáp thuê bao vượt qua đường 

và măng sông, tủ/hộp cáp, bộ chia tín hiệu đã hỏng hoặc không còn sử dụng. 

- Kéo căng, buộc gọn hệ thống dây cáp viễn thông, đưa vào gông gom. 

- Sắp xếp cáp dự phòng, măng sông, tủ/hộp cáp treo trên cột theo đúng quy định. 

- Duy tu, bảo dưỡng, gia cố, thay thế cột không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, gây 

ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị. 

- Thay thế các sợi cáp có dung lượng nhỏ (cáp lẻ, loại một đôi hoặc 2F) bằng sợi 

cáp có dung lượng lớn hơn. 

- Đánh dấu hiệu nhận biết bằng thẻ để nhận biết đường dây, cáp theo quy định. 

- Xác định chủ sở hữu từng sợi cáp viễn thông tại từng tuyến, lập dữ liệu để quản 

lý, đối chiếu khi phát triển mới thêm cáp tại từng tuyến đường. 

- Các doanh nghiệp tiến hành khảo sát, thống nhất phương án và thi công theo 

hình thức cuốn chiếu từng đoạn trên tuyến. 

2. Phạm vi, thời gian, đơn vị thực hiện: 

- Phạm vi: Tại các tuyến đường có yêu cầu cao về mỹ quan thuộc các khu vực 

trung tâm trên địa bàn thành phố (Chi tiết tại Phụ lục gửi kèm). 

- Thời gian thực hiện: Hoàn thành xong trước ngày 01/12/2022. 

- Đơn vị thực hiện: Đơn vị chủ quản cột, các doanh nghiệp viễn thông, cơ quan, 

đơn vị có cáp viễn thông treo trên tuyến. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Các đơn vị chủ quản cột treo cáp chịu chi phí việc thay thế, sửa chữa, di chuyển 

khi cột không đảm bảo an toàn thuộc phạm vi quản lý. 

- Các đơn vị sở hữu cáp chịu chi phí thay thế vật tư, đầu tư gông, đai, dây chịu 

lực và nhân công bó gọn cáp và đánh dấu hiệu nhận biết. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, ban ngành; Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể thành 

phố Bắc Kạn 

Tuyên truyền cho Nhân dân trên địa bàn biết và tạo điều kiện cho các đơn vị thi 

công việc thu gom, chỉnh trang cáp viễn thông trên địa bàn. Đồng thời, vận động 

Nhân dân tham gia giám sát các đơn vị thi công chỉnh trang cáp viễn thông đảm bảo 

mỹ quan đô thị và không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; nếu có trường 

hợp vi phạm thông báo đến cơ quan quản lý Nhà nước (qua phòng Văn hóa - Thông 

tin thành phố) biết để kịp thời phối hợp giải quyết.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố 

- Tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội 

dung theo yêu cầu. Đồng thời làm đầu mối tổng hợp kết quả công tác phối hợp giữa các 

doanh nghiệp với các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND thành phố và UBND xã, 

phường trước và báo cáo UBND thành phố trước ngày 25 của tháng cuối quý. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, kiểm tra quá trình thực 

hiện và xử lý vi phạm quy định về lắp đặt mạng cáp viễn thông trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp với các doanh nghiệp chủ quản mạng cáp viễn thông, đơn vị chủ quản 

cột để thực hiện bó gọn cáp triển khai các nội dung theo kế hoạch. 

- Theo dõi, tổng hợp tồn tại, bất cập để có biện pháp phối hợp với các phòng, 

ban, ngành liên quan giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện lắp đặt mạng 

cáp viễn thông trên địa bàn thành phố. Đối với những khó khăn vướng mắc vượt thẩm 

quyền, tham mưu cho UBND thành phố báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh để chỉ đạo.  

3. Phòng Quản lý đô thị thành phố  

- Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin thành phố trong việc thực hiện Kế 

hoạch này. Chỉ đạo, hướng dẫn Điện lực thành phố tổ chức triển khai thực hiện các 

nội dung kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. 

- Cung cấp thông tin, kế hoạch xây dựng, sửa chữa nâng cấp các tuyến đường 

giao thông để các đơn vị chủ động phối hợp điều chỉnh hướng tuyến, kế hoạch đầu tư, 

mở rộng mạng lưới hằng năm theo quy hoạch của thành phố. 

4. Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố  

Phối hợp với UBND xã, phường rà soát, tháo dỡ biển quảng cáo treo không đúng 

quy định của các cửa hàng và các hộ kinh doanh. 
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5. Ban Quản lý dịch vụ công ích đô thị thành phố  

Thực hiện chặt tỉa cây xanh vi phạm hành lang đường điện để tạo thuận lợi cho 

việc bó gọn cáp. 

6. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông thành phố  

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên cổng thông tin điện tử, hệ thống phát thành  

của thành phố việc thực hiện chủ trương của tỉnh về chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin; 

phối hợp và tạo điều kiện cho các đơn vị thực hiện bó gọn cáp; dỡ biển quảng cáo treo 

không đúng quy định của các cửa hàng, hộ dân chiếm vỉa hè; chặt tỉa cây xanh vi 

phạm hành lang đường điện, tạo thuận lợi cho việc bó gọn cáp.  

7. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Tuyên truyền chủ trương của tỉnh về chỉnh trang, bó gọn cáp thông tin trên các 

trục đường thành phố đến toàn thể nhân dân trên địa bàn; tuyên truyền các hộ kinh 

doanh tháo dỡ các biển quảng cáo lắp đặt không đúng nơi quy định. 

- Phối hợp với Đội Quản lý trật tự đô thị rà soát tháo dỡ biển quảng cáo treo 

không đúng quy định của các cửa hàng và các hộ kinh doanh. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sở hữu cáp thực hiện bó gọn cáp; theo 

dõi, giám sát quá trình thực hiện lắp đặt mạng cáp viễn thông trên địa bàn. 

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin kiểm tra, rà soát và xử lý các đơn vị 

vi phạm quy định về lắp đặt mạng cáp ngoại vi.  

8. Điện lực thành phố Bắc Kạn 

- Cử cán bộ phụ trách trực tiếp hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp gom bó cáp 

và đưa cáp vào gông gom chung theo quy định quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật.  

- Tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các đơn vị bó gọn cáp thực hiện nhiệm vụ.  

- Phối hợp với Phòng văn hóa và Thông tin về tình hình thi công để kịp thời giải 

quyết các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện. 

9. Chi nhánh Vietel Bắc Kạn, Vinaphone, Mobiphone Bắc Kạn 

- Triển khai thực hiện các nội dung theo Kế hoạch về việc cải tạo mạng cáp 

ngoại vi viễn thông của đơn vị mình. 

- Chủ động phối hợp với phòng Văn hóa - Thông tin thành phố trong quá trình 

thi công các nội dung theo kế hoạch. 

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của phòng Văn hóa và Thông tin thành phố, UBND 

các xã, phường (có đường cáp ngoại vi). 
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- Trong quá trình thi công thực hiện tốt kỹ thuật, đảm bảo mỹ quan đô thị, an 

toàn hạ tầng mạng cáp.  

- Sau khi thi công phải tổ chức thu dọn các sợi cáp viễn thông đã cắt bỏ, không 

làm ảnh hưởng đến an toàn hành lang giao thông; không gây mất vệ sinh lòng đường, 

lề đường, tuyến phố không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt dời sống của người dân.  

- Đơn vị chủ quản cột, đơn vị sở hữu cáp căn cứ các nội dung của Kế hoạch này 

để bố trí nhân lực, vật tư, xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện. Xác định chủ sở hữu 

từng sợi cáp viễn thông tại từng tuyến, lập dữ liệu để quản lý, đối chiếu khi có phát triển 

cáp mới tại từng tuyến đường. 

- Xây dựng phương án dự phòng, ứng cứu sự cố mất liên lạc khi thực hiện cải tạo 

mạng cáp ngoại vi viễn thông. 

- Định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Phòng 

Văn hóa và Thông tin thành phố để tổng hợp) trước ngày 20 tháng cuối quý. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có vướng mắc phát sinh, 

các đơn vị phản ánh về UBND thành phố (qua Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố) để tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết. 

Trên đây là Kế hoạch cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông trên địa bàn thành 

phố Bắc Kạn giai đoạn năm 2021-2022./.  

 

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy:  

- Điện lực thành phố Bắc Kạn 

- Trung tâm Viễn thông Bắc Kạn 

- Viettel Bắc Kạn; 

- Mobiphone Bắc Kạn; 

Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh; 

- Sở TT-TT tỉnh; 

- TT Thành ủy, HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- UB MTTQ TP; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Huế 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

PHỤ LỤC 

                                 Kế hoạch cải tạo mạng cáp ngoại vi viễn thông  

                        trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2022 
(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-UBND ngày     /4/2021 của UBND thành phố Bắc Kạn) 

I. Số tuyến đường và chiều dài thi công 

 

Stt Địa phận 
Số tuyến 

thi công 

Chiều dài 

(Km) 
Đơn vị chủ trì, kiểm tra, giám sát 

     

2 TP Bắc Kạn 20 53.9 UBND Thành phố 

  Tổng 20 53.9  

II. Danh sách chi tiết 

Stt Địa phận Tuyến thi công Điểm đầu/điểm cuối 
Chiều 

dài (km) 

1 Thành phố Bắc Kạn Đường Trường Chinh 
Dọc 2 bên đường từ Công ty điện 

lực/UBND Thành phố Bắc Kạn 
4 

2 
Thành phố Bắc Kạn Công ty 244 đến Ngã 3 

rẽ Chợ Đồn đường 

Nguyễn Văn Tố 

Công ty 244/Ngã 3 rẽ Chợ Đồn 

đường Nguyễn Văn Tố 
2 

3 Thành phố Bắc Kạn Đọc đường Thanh Niên Đọc đường Thanh Niên 4 

4 Thành phố Bắc Kạn Khu đô thị phía nam, 

phường Phùng Chí Kiên 

Khu đô thị phía nam, phường 

Phùng Chí Kiên 
5 

 5 Thành phố Bắc Kạn Phường Phùng Chí Kiên 
Tổ 01- Tổ 8 2 

Tổ 8 - Tổ 13 2 

 6 Thành phố Bắc Kạn Phường Sông Cầu 

Tổ 01- Tổ 4 2 

Tổ 4 - Tổ 7 1 

Tổ 7 - Tổ 13 1 

7  Thành phố Bắc Kạn Phường Đức Xuân 

Tổ 01- Tổ 6 2 

Tổ 7 - Tổ 11c 2 

Tổ 13 1 

8  Thành phố Bắc Kạn 
Phường Nguyễn Thị Minh 

Khai 
Tổ 1 - Tổ 14 3 

9  Thành phố Bắc Kạn Phường Huyền Tụng Tổ Giao Lâm- Tổ Khuổi Thuổm 2 

 10 Thành phố Bắc Kạn 

Công an tỉnh - trụ sở 

Quản lý hành chính (CA 

thị xã cũ)- CA thành phố 

CAT/CATP Bắc Kạn 2 

11  Thành phố Bắc Kạn 
CAT- Trụ Sở bản Áng- 

Phòng PCCC&CHCN  
CAT/Phòng PCCC&CHCC 3 

 12 Thành phố Bắc Kạn 
CAT- Phòng CSGT - 

Trung tâm huấn luyện 
CAT/Trung  tâm huấn luyện 5 
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CAT 

 13 Thành phố Bắc Kạn 
CAT - Trụ Sở Nông 

Thượng 
CAT/Trụ sở nông Thượng 4 

 14 Thành phố Bắc Kạn 
CAT - Trụ Sở Đồi Chánh 

Sứ 
CAT - Trụ Sở Đồi Chánh Sứ 2 

 15 

Thành phố Bắc Kạn 

(Hệ thống camera 

giám sát an ninh)  

CAT- Khách sạn 10 tầng 

- Ngã tư 244  
CAT - Ngã tư 244  1 

 16 Thành phố Bắc Kạn CAT - Ngã tư Cầu Cạn CAT - Ngã tư Cầu Cạn 0.8 

 17 Thành phố Bắc Kạn 
CAT - Ngã tư Bưu Điện 

- Nga tư Phiêng Luông 
CAT -  Nga tư Phiêng Luông 0.8 

 18 Thành phố Bắc Kạn 

CAT - Ngã tư Bưu Điện 

- Cổng Nhà thi đấu Tổng 

đích - Nhà Khách Thanh 

niên 

CAT - Nhà Khách Thanh niên 0.8 

 19 Thành phố Bắc Kạn 

CAT - Tượng đài Liệt Sỹ 

- Trụ Sở Agrribank - 

UBND tỉnh -Nhà khách 

tỉnh ủy 

CAT - Nhà Khách Tỉnh ủy 1 

20 Thành phố Bắc Kạn GPON-BKN0013 

BKN0013-FD01-DN01-

SN11/BKN0013-FD01-DN01-

SN12 0.5 

 Tổng    51.0 
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