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Số: 23/BC-UBND  Phùng Nguyên, ngày 15 tháng 3 năm 20223 
 

BÁO CÁO 
Kết quả công tác chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn 

 thông trên địa bàn xã Phùng Nguyên năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 
 
 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

Xã Phùng Nguyên được ghép từ 3 xã gồm: Sơn Dương, Hợp Hải, Kinh Kệ, 

diện tích tự nhiên 15,2 km, dân số 14.981 khẩu, có 17 khu dân cư. Xã do 3 đơn vị 
cung cấp điện gồm: Điện lực Lâm Thao, HTX NN + Điện Kinh Kệ, HTX + Điện 
Hợp Hải. Hiện nay các đơn vị viễn thông cung cấp dịch vụ thuê bao chủ yếu gồm: 

VNPT Lâm Thao, Viettel, FPT.Trong đó đơn vị VNPT có cột riêng, đơn vị Viettel, 
FPT đi chung cột với điện lực. Riêng VNPT Tam Nông có mắc cột của điện lực 

HTX Kinh Kệ và HTX Hợp Hải thuộc khu 4 và khu Bồng Lạng. 

UBND xã Phùng Nguyên báo cáo triển khai công tác chỉnh trang, làm gọn 

các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông cụ thể như sau: 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO 

Năm 2022: 

Qua việc thực hiện rà soát ở các khu dân cư trên địa bàn xã. Kết quả: có một 

số điểm dây wife của Viettell, Vinaphon bị đứt, bị rối, bị trũng, một số điểm không 
làm gọn, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thông tin lưới điện, ảnh 

hưởng đến an toàn giao thông khu vực nông thôn.  

UBND xã Phùng Nguyên Ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 
10/8/2022 về việc thành lập Tổ kiểm tra, rà soát chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, 

cáp điện lực, cáp viễn thông trên địa bàn xã Phùng Nguyên. Phân công nhiệm 
nhiệm vụ cho các thành viên; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 30/9/2022 về việc 

chỉnh trang,làm gọn, các tuyến cột, cáp điện lực trên địa bàn xã. 

Năm 2023: 

UBND xã Ban hành công văn số 16 /CV-UBND ngày 28/2/2023 về việc tiếp 
tục chỉnh trang, làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp viễn thông 

Thực hiện phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị điện lực và đơn vị viễn thông, 
thống nhất kế hoạch chỉnh trang một số công việc sau: 

- Tháo rỡ các đường dây thuê bao bị đứt, rơi rớt trên đường, trên cây xanh, 
trên trụ đèn chiếu sáng, các dây thuê bao cũ không còn sử dụng 

- Buộc gọn các tuyến cáp và các dây thuê bao trên cùng một tuyến trục, phải 
đảm bảo độ cao, an toàn và mỹ quan khu dân cư trên địa bàn xã 

- Thu gom, chỉnh trang các đường dây thuê bao thành 1 bó rồi tiến hành  căng 
thằng và buộc vào trụ treo cáp. 



- Thu gom, chỉnh trang các dây thuê bao treo băng qua đường thành một bó 
rồi buộc tập trung trên một vị trí trụ treo cáp. 

- Thay thế, bổ sung một số cột điện, hộp đựng công tơ không đảm bảo an toàn 
kỹ thuật, mỹ quan đường trục chính các khu dân cư. 

- Cắt tỉa cành cây khi cần thiết nhằm phục vụ cho việc chỉnh trang, làm gọn 
các tuyến đường đảm bảo an toàn và mỹ quan trên địa bàn. 

III. KẾT QUẢ CHỈNH TRANG LÀM GỌN CÁC TUYẾN CỘT, CẤP 
ĐIỆN LỰC, CÁP VIỄN THÔNG NĂM 2022 

- Tổng chiều dài đã được chỉnh trang làm gọn: 2200m; Trong đó Khu Trung 

Thanh 1500m, khu Hòa Bình 700m 

- Số cột điện được thay mới: 27 cột điện  

- Số cột điện được dịch chuyển: 19 cột 

- Số cột VNPT được rỡ bỏ, chuyển: 5 cột 

IV. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2023 

- UBND xã chỉ đạo HTX Kinh Kệ, Hợp Hải, Sơn Dương phối hợp cùng cán 

bộ Điện lực Lâm Thao tiếp tục thực hiện chỉnh trang làm gọn các tuyến cột, cáp 
điện lực và cáp viễn thông trên địa bàn. 

- Để đảm bảo đạt tiêu chí và tiến độ công nhận khu nông thôn mới kiểu mẫu 
năm 2023. UBND xã thực hiện làm trước của 7 khu dân cư gồm: Khu 4, khu 5, khu 

6, khu Lạng Thị, Khu Bồng Lạng, Khu Dụng Hiền, Khu Đại Tụ 

- Thời gian thực hiện: Cuối quý 1 và quý 2 thực hiện chỉnh trang tại các 
khu: Khu Dụng Hiền, khu 4, khu 5, khu Lạng Thị; Quý 3 chỉnh trang Khu Đại Tụ, 

khu Bồng Lạng, khu 6. Dự kiến chỉnh trang khoảng 9000m; Quý 4 tiếp tục làm các 
khu còn lại khoảng 12000m. 

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

Hiện nay VNPT có một số cột không dùng đến, cần phải tháo dỡ để đảm bảo 

mỹ quan và an toàn. UBND xã Phùng Nguyên đề nghị UBND huyện lâm Thao chỉ 
đạo cho đơn vị VNPT có kế hoạch bốc dỡ, di chuyển cột không dùng nữa.  

Trên đây là báo cáo kết quả chỉnh trang làm gọn các tuyến cột, cáp điện lực, cáp 
viễn thông trên địa bàn xã Phùng Nguyên năm 2022. Nhiệm vụ thực hiện năm 2023./. 

Nơi nhận: 

- Phòng VH&TT huyện; 
- CT, các PCT UBND xã; 

- Các đơn vị viễn thông; Điện lực, HTX N &ĐN; 
- Lưu: VT, VH xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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