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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÂM THAO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /KH - UBND Lâm Thao, ngày       tháng 3 năm 2023 

KẾ HOẠCH  
Triển khai công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện 

lực, cáp viễn thông huyện Lâm Thao năm 2023 
 

 

Để công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, viễn thông trên 

địa bàn huyện trong năm 2023 đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn đối với hạ tầng thông 

tin, giảm thiểu sự cố liên quan đến cáp viễn thông, nâng cao mỹ quan đô thị, góp 

phần hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết số 05- NQ/HU, ngày 08/01/2021 của 

BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là 

nâng cao chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông 

tin trong quản lý điều hành giai đoạn 2020- 025; các chỉ tiêu về xây dựng Nông 

thôn mới nâng cao; đô thị văn minh. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao đánh giá 

kết quả thực hiện năm 2022 và triển khai kế hoạch chỉnh trang, làm gọn các tuyến 

cột, cáp điện lực, cáp viễn  thông năm 2023, cụ thể như sau:  

I. ĐÁNH GIÁ  KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022 

1. Ưu điểm 

Năm 2022, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức triển 

khai thực công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông 

như: Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 19/4/2022 của UBND huyện về triển khai 

công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông huyện 

Lâm Thao năm 2022; Quyết định số 4226/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của UBND 

huyện về thành lập tổ kiểm tra, giám sát công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến 

cột, cáp điện lực, cáp viễn thông huyện Lâm Thao năm 2022; Văn bản số 

753/UBND-VHTT ngày 31/5/2022 chỉ đạo thực hiện chỉnh trang, làm gọn các 

tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông năm 2022; Văn bản số 898/UBND-VHTT 

ngày 28/8/2022 về việc đôn đốc báo cáo kết quả rà soát các điểm cần chỉnh trang, 

làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông; Thông báo số 23/TB-KL ngày 

26/7/2022 thông báo kết luận của PCT UBND huyện về việc triển khai công tác 

chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn 

huyện... Đồng thời, UBND huyện đã tổ chức 02 hội nghị  làm việc với lãnh đạo 

các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai và thống nhất phương thức và kỹ thuật 

thực hiện.  

Trên cơ sở Kế hoạch 100- KH/UBND huyện và các văn bản chỉ đạo của 

UBND huyện, UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo, phối hợp các đơn vị, doanh 

nghiệp liên quan tiến hành khảo sát hiện trạng hạ tầng kỹ thuật cáp điện, cáp viễn 

thông trên địa bàn và lập kế hoạch, phương án thi công. Kết quả, năm 2022 toàn 

huyện đã chỉnh trang, bó gọn cáp điện lực, cáp viễn thông được gần 17.970  mét 

(đạt 31,1% so với Kế hoạch đề ra) các đơn vị tích cực triển khai thực hiện như: 
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Điện lực Lâm Thao; các xã Xuân Lũng, Xuân Huy, Cao Xá, Tiên Kiên, Phùng 

Nguyên và thị trấn Hùng Sơn. 

2. Tồn tại hạn chế 

Bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai công tác chỉnh trang, làm gọn các 

tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn huyện còn hạn chế, chưa đạt 

chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cụ thể: Một số xã, thị trấn chưa chủ động, thiếu sâu sát 

trong quá trình thực hiện các nội dung chỉ đạo, kết luận của UBND huyện; Việc 

phối hợp giữa ngành điện lực, các nhà cung cấp dịch vụ mạng, viễn thông và chính 

quyền các địa phương chưa thật sự chặt chẽ, việc triển khai thực hiện còn chậm, 

hiệu quả chưa cao, tình trạng cáp viễn thông mắc, kéo không thống nhất, lộn xộn, 

thiếu mỹ quan, gây mất an toàn... còn phổ biến tại các khu dân cư.  

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023 

1. Phạm vi, chỉ tiêu và nội dung thực hiện 

1.1. Phạm vi, chỉ tiêu  

Năm 2023 thực hiện chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp 

viễn  thông tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đạt tỷ lệ 100% khối lượng các 

đơn vị đã rà soát năm 2022 (theo phụ biểu gửi kèm). 

1.2. Nội dung 

- Đơn vị chủ quản cột rà soát, thay thế các cột không đảm bảo an toàn tại các 

tuyến đường thực hiện chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn  

thông; phối hợp làm gọn đường dây điện ra, vào công tơ điện các hộ gia đình tại 

các đầu cột.  

- Các đơn vị sở hữu cáp dỡ bỏ toàn bộ cáp, dây thuê bao hỏng, thừa không còn 

sử dụng. Trong trường hợp nhiều sợi cáp thuê bao đi cùng một tuyến thì nghiên cứu 

thay các sợi cáp thuê bao bằng cáp trục. Thu hồi, làm gọn các cuộn cáp dự phòng tại 

đầu cột; làm thẳng, gọn và bó các bó cáp thuê bao tại các cột có hộp chia cáp, căng 

lại các sợi cáp chùng, võng. Các tuyến cáp cắt ngang đường giao thông phải đạt yêu 

cầu độ cao và gắn biển báo theo quy định. Lắp gông vào các đầu cột treo cáp, kéo 

dây chịu lực và bố trí đai giữa các khoảng cột để đưa các sợi cáp vào gọn trong các 

đai.  

- Làm gọn các sợi cáp kéo sang đường còn lộn xộn, không theo tuyến, tập 

trung tại một số điểm sang đường để đảm bảo mỹ quan.Thay thế các đầu nối măng 

xông không đạt yêu cầu, có khả năng gây mất an toàn thông tin, an toàn lưới điện. 

2. Quy trình, kỹ thuật thực hiện 

2.1. Yêu cầu về kỹ thuật  

- Việc chỉnh trang, làm gọn hệ thống cột, cáp treo trên địa bàn huyện cần đảm  

bảo theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi Viễn 

thông  - QCVN 33-2011/BTTTT ngày 14/4/2011 của Bộ Thông tin và Truyền 

thông; Quyết  định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về việc ban  hành quy định quản lý mạng lưới cáp treo viễn thông trên địa bàn 

tỉnh, cụ thể:   
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- Tổng dung lượng của tất cả các sợi cáp thuê bao (cáp lẻ, loại một đôi hoặc  

2FO) lớn hơn 04 sợi phải được thay thế bằng một sợi cáp có dung lượng lớn hơn 

hoặc hạ ngầm; tất cả các sợi cáp thuê bao trên cùng một tuyến đường phải được 

bó, buộc thành một, đưa cáp vào gông hoặc giá đỡ và được gắn biển nhận diện 

thương  hiệu theo Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND 

tỉnh Phú  Thọ để nhận biết tài sản đơn vị.  

- Bố trí, lắp đặt măng xông cáp quang treo tại vị trí các cột điện và cho phép  

dự phòng cáp quang tối đa 10 m mỗi đầu đồng thời cáp quang dự phòng phải được  

bó thành vòng với đường kính không quá 0,6m; khoảng cách hai bó cáp quang dự  

phòng trên cùng một tuyến phải lớn hơn 200m.  

- Hệ thống cáp treo băng đường phải đúng độ cao quy định tại quy chuẩn kỹ  

thuật Quốc gia và Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND  

tỉnh Phú Thọ, cụ thể: Khoảng cách thẳng đứng nhỏ nhất từ cáp treo viễn thông đến  

mặt đường đảm bảo từ 3,5m trở lên đối với tuyến cáp viễn thông treo dọc đường ô  

tô và 5,5m đối với tuyến cáp viễn thông qua đường ô tô. 

- Khi lắp đặt mới và điều chỉnh các hòm công tơ đã lắp đặt, ngành Điện cần  

thực hiện đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định tại Quyết định số  

41/2001/QĐ-BCN ngày 30/8/2001 và các quy định khác liên quan, cụ thể: Độ cao  

treo công tơ trên tường (trong nhà hoặc ngoài nhà) từ 1,7m đến 2,5m; treo trên cột  

từ 2,5m đến 4m; nếu công tơ treo trên tường ngoài nhà hoặc treo trên cột thì nhất  

thiết phải có hộp bảo quản chống mưa, nắng. Hộp công tơ phải đảm bảo độ kín,  

tránh nước mưa dột hoặc hắt vào công tơ; mỗi cột không được treo quá 4 hộp công  

tơ, mỗi hộp không quá 6 công tơ. Chiều ngang của hộp công tơ treo trên cột không  

được quá 80cm. Không hạn chế chiều ngang đối với hộp công tơ treo trên tường;  

vỏ hộp công tơ bằng kim loại phải được nối đất an toàn. Trị số điện trở nối đất 

không  lớn hơn 50W.  

2.2. Quy trình thực hiện  

2.2.1. Lựa chọn tuyến đường (khu vực), lập phương án chỉnh trang   

- Địa điểm tiến hành chỉnh trang, sắp xếp, thu hồi cột, cáp của các ngành thực  

hiện trên toàn địa bàn xã, thị trấn (trong đó ưu tiên các trục đường chính, khu dân 

cư xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư thông minh). 

- Căn cứ kế hoạch này, chủ sở hữu cột (ngành điện lực) chủ trì phối hợp với  

các đơn vị có cáp treo trên cột lập phương án thi công cụ thể từng giai đoạn, từng  

địa điểm; đối với các tuyến cáp đi riêng, các ngành cần chủ động xây dựng kế 

hoạch  triển khai đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.  

- 15 ngày trước khi thi công, các ngành gửi phương án và văn bản đến UBND  

xã, thị trấn nơi dự kiến thực hiện. UBND các xã, thị trấn báo cáo UBND huyện 

(qua phòng Văn hóa và Thông tin) để phân công kiểm tra, giám  sát cùng tiến hành 

thực hiện với các đơn vị doanh nghiệp và thông báo  

2.2.2. Thi công sắp xếp, chỉnh trang cáp trên mạng lưới  

- Trên cơ sở ý kiến thống nhất của UBND huyện, Phòng Văn hóa và Thông  

tin tham mưu UBND huyện thông báo bằng văn bản cho các đơn vị doanh nghiệp 
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có cột, cáp cần chỉnh trang và thông báo cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi tổ 

chức thi công để cùng phối hợp thực hiện (ít nhất 07 ngày trước khi tiến hành thực 

hiện). 

- Các đơn vị Điện lực, Viễn thông, Truyền hình cáp cần phối hợp chặt chẽ  

trong quá trình thi công tại các địa phương; phối hợp với UBND xã, thị trấn thông 

báo rộng rãi kế hoạch thực hiện để Nhân dân được biết (ngành điện căn cứ tình 

hình  thực tế và kế hoạch lên phương án cắt điện trong quá trình thực hiện, nếu 

cần). Các  đơn vị doanh nghiệp xây dựng kế hoạch cụ thể, lập phương án, dự kiến 

các nguồn  lực thực hiện, báo cáo ngành dọc cấp trên nhằm đảm bảo tính khả thi và 

hiệu quả  trong quá trình thực hiện công tác chỉnh trang trên địa bàn huyện.  

- Trong quá trình thi công, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị cùng trao 

đổi, thống nhất với UBND các xã, thị trấn, tổ kiểm tra, giám sát huyện để tìm biện  

pháp giải quyết ngay tại hiện trường hoặc tổ chức họp đột xuất tại đơn vị để đề 

xuất,  thống nhất giải pháp xử lý.  

2.2.3. Tháo dỡ, cắt cáp treo hoặc cột không xác định chủ sở hữu   

- Trong quá trình thi công chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo trên cột,  

các ngành cần thu hồi hết cáp rác, cáp vô chủ sau đó mới tiến hành bó gọn.  

- Thống kê và thu hồi các cột dư, không sử dụng, gia cố những cột xiêu để  

đảm bảo cảnh quan đô thị, an toàn; UBND các xã, thị trấn rà soát, thông báo đến  

Nhân dân có nhu cầu tiến hành thu hồi toàn bộ hệ thống cột dư thừa hiện có trên 

địa bàn.  

2.2.4. Xác nhận hoàn tất công trình  

Kết thúc từng giai đoạn, khi hoàn tất việc chỉnh trang, làm gọn hệ thống cột, cáp 

viễn thông, điện lực, ngành Điện lực chủ trì gửi số liệu UBND các xã, thị trấn. UBND 

các xã, thị trấn  báo cáo huyện (qua phòng VH&TT), để kiểm tra, giám sát tiến hành 

kiểm tra, nghiệm thu các tuyến theo báo cáo.  

3. Tổ chức thực hiện  

3.1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

- Là cơ quan thường trực chỉ đạo công tác chỉnh trang các tuyến cột, cáp điện  

lực, cáp viễn thông trên địa bàn huyện. Là đơn vị đầu mối, tiếp nhận những thông 

tin, tham mưu UBND huyện để  giải quyết các vấn đề trong quá trình triển khai, 

thực hiện công tác chỉnh trang trên  địa bàn huyện theo kế hoạch.  

- Tham mưu UBND huyện thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện công  

tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông huyện năm  2023.  

- Tổ chức tổng kết công tác chỉnh trang, tổng hợp, xây dựng báo cáo lãnh đạo  

UBND huyện theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn giải quyết khiếu nại (nếu có); cùng Tổ  

kiểm tra, giám sát kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện chỉnh trang,  

làm gọn hệ thống cáp treo theo quy định.  

- Đưa kết quả thực hiện việc chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, 
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cáp viễn thông vào tiêu chí đánh giá xếp loại chính quyền điện tử và công tác chuyển 

đổi số năm 2023 đối với các xã, thị trấn. 

3.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng; Ban quản lý Dự án đầu tư và dịch vụ công 

cộng huyện 

 - Phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, 

cáp đảm bảo mỹ quan, kỹ thuật, an toàn mạng lưới và không ảnh hưởng đến công 

trình khác. 

- Hướng dẫn các doanh nghiệp trong việc thực hiện xây dựng các tuyến cột, 

cáp mới trên địa bàn huyện phù hợp với quy hoạch, điều kiện thực tế, không ảnh 

hưởng đến công trình khác, đồng thời đảm bảo yêu cầu: không trồng thêm cột ở 

những nơi đã có cột, đủ điều kiện để đấu nối, treo cáp (kể cả cột của doanh nghiệp 

khác, tránh phát sinh nhiều cột tại một vị trí). Có biện pháp xử lý hoặc đề xuất 

phương án xử lý khi phát hiện các doanh nghiệp xây dựng tuyến cột mới khi chưa 

đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật. 

* Ban quản lý Dự án đầu tư và dịch vụ công cộng huyện chủ trì phối hợp các 

đơn vị liên quan thực hiện tốt hiệu quả công tác chỉnh trang khu vực trung tâm 

huyện (Các trục đường chính khu phố Lâm Thao, thị trấn Lâm Thao)  

3.3. Công an huyện  

- Bố trí lực lượng, chỉ đạo công an các xã, thị trấn phối hợp với các doanh  

nghiệp nhằm đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trong thời gian  

các doanh nghiệp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Cương quyết xử lý các hành vi 

phá  hoại, cản trở việc chỉnh trang mạng cáp của các doanh nghiệp.  

- Thường xuyên kiểm tra việc xây dựng hạ tầng mạng lưới của các doanh  

nghiệp trên địa bàn huyện; có biện pháp xử lý hành chính hoặc điều tra, truy tố 

trách  nhiệm hình sự đối với các tổ chức, cá nhân cố tình làm trái các quy định của 

pháp  luật, gây hậu quả nghiêm trọng.  

3.4. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn  

- Chủ trì tổ chức hội nghị phối hợp, thống nhất phương án, lộ trình thực hiện 

trên địa bàn với các hình thức chỉnh trang, làm gọn phù hợp bảo đảm an toàn, đẹp, 

gọn đúng với tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu, xã Nông thôn mới nâng cao, đô thị văn 

minh. 

- Thông báo rộng rãi kế hoạch chỉnh trang hệ thống cột, cáp trên địa bàn để 

Nhân dân được biết và cùng phối hợp thực hiện.  

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp giải quyết  

khiếu nại, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện chỉnh trang, làm gọn 

hệ thống cột, cáp theo quy định.  

- Bố trí lực lượng công an, công chức chuyên môn phối hợp với các đơn vị  

doanh nghiệp tổ chức triển khai việc chỉnh trang tại đơn vị theo kế hoạch.  

- 10 ngày trước khi thi công, UBND các xã, thị trấn gửi phương án và văn bản 

báo cáo UBND huyện (qua phòng Văn hóa và Thông tin), để phân công kiểm tra, 

giám sát cùng tiến hành thực hiện với các đơn vị doanh nghiệp. 
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- Xây dựng báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện năm 2023 báo cáo 

UBND huyện trước ngày 15/11/2023. 

3.5. Các doanh nghiệp Viễn thông, Truyền hình cáp, Điện lực, HTX dịch 

vụ NN và Điện năng đóng trên địa bàn huyện  

- Chủ động lập kế hoạch chỉnh trang, làm gọn hệ thống cột, cáp treo trên địa 

bàn huyện theo kế hoạch. Đối tuyến có cáp đi chung, chủ sở hữu cột (ngành điện  

lực) chủ trì phối hợp với các đơn vị có cáp treo trên cột lập phương án thi công cụ  

thể từng giai đoạn, từng địa điểm; đối với các tuyến cáp đi riêng, từng đơn vị cần  

chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo hoàn thành theo đúng tiến độ đề 

ra;  các tuyến cáp, cột đã được chỉnh trang, các đơn vị doanh nghiệp chỉ đạo cán bộ 

kỹ  thuật, người lao động cần treo,bó, buộc cáp gọn (quy định rõ ràng điểm treo 

trên hệ thống cột điện) khi phát triển thuê bao mới (tránh để cáp rác, cáp trùng 

võng xuất hiện tại các vị trí đã được chỉnh trang).  

- Tham mưu, bố trí nguồn lực nhằm đảm bảo việc triển khai.  

- Báo cáo UBND huyện (qua phòng VH&TT) về tiến độ thực hiện chỉnh trang  

cũng như đề xuất các biện pháp xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển  

khai thực hiện kế hoạch.  

- Không phát triển tuyến mới khi chưa hoàn thành việc chỉnh trang theo kế  

hoạch tại các địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện  

lực, cáp viễn thông huyện Lâm Thao năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Thao 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND xã, thị trấn; Điện lực, HTX dịch vụ NN và 

Điện năng, Viễn  thông, Truyền hình cáp đóng trên địa bàn huyện nghiêm túc triển 

khai, thực hiện.   

 

Nơi nhận: 

- Sở TT&TT tỉnh Phú Thọ;  

- TT: HU, HĐND huyện;  

- CT, các PCT UBND huyện;  

- CVP HĐND&UBND huyện; 
- Các doanh nghiệp: Điện lực; Viettel;   
TT Viễn thông Lâm Thao; HTX dịch vụ 
NN và Điện năng đóng trên địa bàn huyện;  

- Cơ quan, đơn vị liên quan tại mục III;  

- ĐU, UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT, VHTT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Ngô Đức Sáu 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÂM THAO 

 

 

  

PHỤ BIỂU 

Chỉ tiêu thực hiện chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, 

cáp điện lực, cáp viễn  thông tất cả các xã, trên địa bàn huyện 
(Gửi kèm Kế hoạch số    /KH-UBND ngày     /3/2023 của UBND huyện Lâm Thao ) 

 

STT Tên đơn vị Chỉ tiêu chiều dài cần chỉnh 

trang năm 2023 (m) 

Ghi chú 

1.  Vĩnh Lại 13.900  

2.  Thạch Sơn 4.300  

3.  TT Lâm Thao 6.590  

4.  Sơn Vy 11.500  

5.  TT Hùng Sơn 8.200  

6.  Tiên Kiên 12.590  

7.  Xuân Huy 10.200  

8.  Phùng Nguyên 22.600  

9.  Bản Nguyên 15.890  

10.  Tứ Xã 2.200  

11.  Xuân Lũng 4.000  

12.  Cao Xá 10.400  

 Tổng cộng 121.257  
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