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CHỈ THỊ
Về việc quản lý quy hoạch và ñầu tư phát triển cơ sở hạ tầng
viễn thông tại thị xã, các thị trấn, thị tứ và khu ñô thị trên ñịa bàn tỉnh
Trong quá trình quản lý và thực hiện chỉnh trang ñô thị, việc cải tạo và xây dựng
ngầm mạng cáp viễn thông; xây dựng các trụ Ăng ten thu phát sóng di ñộng (BTS),
phát thanh, truyền hình tại thị xã, các thị trấn, thị tứ và các khu ñô thị mới (sau ñây
gọi chung là ñô thị) trên ñịa bàn tỉnh rất quan trọng và cần thiết nhằm ñảm bảo an
toàn, an ninh thông tin và mỹ quan ñô thị.
Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp viễn thông ñã tiến hành ñầu tư xây dựng phát
triển mạng lưới, thi công mạng cáp, xây dựng các trụ Ăng ten thu phát sóng di ñộng
(BTS) trong các khu ñô thị không tuân thủ các quy ñịnh về quy hoạch; không xin
phép xây dựng, tự ý kéo cáp băng ngang các trục lộ giao thông; gắn cáp trên các trụ
ñiện trung thế ảnh hưởng ñến an toàn ñiện; an toàn tĩnh không; an toàn phát xạ, bức
xạ; an toàn chống sét, tiếp ñất; an toàn mạng viễn thông và mỹ quan ñô thị.
Thực hiện Nghị ñịnh số 41/2007/Nð-CP ngày 22/3/2007 của Chính phủ về xây
dựng ngầm ñô thị; Quyết ñịnh số 31/2006/Qð-BBCVT ngày 06/9/2006 về kiểm ñịnh
kỹ thuật công trình chuyên ngành viễn thông và Quyết ñịnh số 32/2006/Qð-BBCVT
ngày 06/9/2006 về ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm ñịnh của
Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông; tăng cường quản lý việc quy hoạch, ñầu tư và
phát triển hạ tầng viễn thông trên ñịa bàn toàn tỉnh ñáp ứng yêu cầu quản lý ñô thị
trong thời kỳ mới, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh ñạo các sở, ngành, Uỷ ban
nhân dân các huyện, thị và các doanh nghiệp hoạt ñộng trên lĩnh vực viễn thông quan
tâm chỉ ñạo và triển khai thực hiện các nội dung công tác trọng tâm sau:
I. ðối với các cơ quan quản lý:
1. Uỷ ban nhân dân các huyện và thị xã Thủ Dầu Một quản lý chặt chẽ việc ñầu
tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông trên ñịa bàn, nhất là ñối với việc ñầu
tư xây dựng các trạm BTS và thi công mạng cáp. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử
lý hành chính và ñình chỉ các công trình phát triển mạng viễn thông không ñảm bảo
các quy ñịnh về ñầu tư xây dựng và quy ñịnh chuyên ngành về viễn thông.
2. Các sở, ban, ngành kịp thời thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển
ngành, lĩnh vực, các dự án xây dựng và kế hoạch giải tỏa, di dời... ở ñô thị cho các
doanh nghiệp viễn thông biết.
Các cơ quan quản lý khi thẩm ñịnh dự án ñầu tư ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh
tế – xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh phải bảo ñảm tính ñồng bộ giữa các công
trình của các ngành và lĩnh vực, chống lãng phí trong ñầu tư; ñồng thời tạo ñiều kiện

