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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn 

 tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về thực hiện chỉnh trang hệ thống
dây điện, cáp quang viễn thông tại Trung tâm hành chính huyện

Ngày 29/9/2020, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Mẫn chủ trì buổi làm
việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về thực hiện chỉnh trang hệ thống điện, cáp
quang viễn thông tại Trung tâm hành chính huyện để hoàn chỉnh các tiêu chí về
chỉnh trang đô thị. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị: Phòng
Kinh tế - Hạ tầng, Phòng Văn hóa – Thông tin, Điện lực Trà My, Đài Viễn thông
Tiên Phước – Trà My, Viettel Nam Trà My, UBND xã Trà Mai và Văn phòng
HĐND&UBND huyện. 

Sao khi nghe Phòng Kinh tế - Hạ tầng báo cáo tình hình thực hiện việc chỉnh
trang của điện lực, các đơn vị viễn thông thời gian qua theo biên bản đã cam kết;
đại diện Điện lực Trà My, Đài Viễn thông Tiên Phước – Trà My, Viettel Nam Trà
My báo cáo kết quả thực hiện việc chỉnh trang của đơn vị và kế hoạch thời gian
đến; ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND huyện Trần
Văn Mẫn chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

Trong thời gian qua, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu Điện
lực Trà My, Đài Viễn thông Tiên Phước – Trà My, Viettel Nam Trà My phối hợp
cùng với các ngành chuyên môn của huyện tập trung triển khai thực hiện chỉnh
trang hệ thống dây điện, cáp quang viễn thông tại Trung tâm hành chính huyện, để
đảm bảo mỹ quang, phục vụ việc xây dựng chỉnh trang đô thị và hoàn thiện các
tiêu chí nông thôn mới. Tuy nhiên, ngành điện, các đơn vị viễn thông đã thiếu phối
hợp với các ngành và địa phương để thực hiện nội dung đã cảm kết, cảnh quang đô
thị nhếch nhác, ảnh hưởng đến công tác lập hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành
tiêu chí nông thôn mới về điện và hạ tầng viễn thông xã Trà Mai. Trước tình hình
trên, UBND huyện yêu cầu:

1. Yêu cầu Điện lực Trà My, Đài Viễn thông Tiên phước – Trà My, Viettel
Nam Trà My chủ động phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Phòng Văn
hóa – thông tin huyện tiếp tục triển khai thực hiện việc chỉnh trang hệ thống dây
điện, cáp quang tại Trung tâm hành chính huyện đảm bảo theo đúng nội dung đã
cam kết  tại  Biên  bản  ngày  12/6/2020;  Hoàn  thành  các  nội  dung  trước  ngày
20/10/2020. 

Về lâu dài, đề nghị các đơn vị có kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng điện, viễn
thông nhằm đảm bảo cảnh quang đô thị và đảm bảo an toàn về điện và hạ tầng viễn
thông trên địa bàn.

2. Đề nghị Điện lực Trà My có kế hoạch hỗ trợ, tạo điều kiện để các đơn vị
viễn thông thực hiện việc chỉnh trang, đảm bảo chạy lại hệ thống cáp quang. Đồng

Nam Trà My, ngày 01 tháng 10 năm 2020Số: 117/TB - UBND



2

thời có văn bản gửi các đơn vị Viễn thông yêu cầu khi sử dụng hạ tầng ngành điện
để kéo cáp quang viễn thông thì phải thực hiện đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật, tính
thẩm mỹ, an toàn về điện; trong trường hợp các đơn vị Viễn thông không thực hiện
đảm bảo thì yêu cầu tháo dỡ. 

Ngành điện là đơn vị chịu trách nhiệm trước Đảng bộ, Chính quyền địa
phương về việc đảm bảo mỹ quang, yếu tố kỹ thuật của các hạ tầng về điện, kể cả
hệ thống các hạ tầng khác không phải của ngành điện nhưng được điện lực cho
phép sử dụng trên nền hạ tầng của ngành điện.  

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện, Phòng Văn hóa – Thông tin huyện tăng
cường công tác quản lý nhà nước và tích cực tham mưu UBND huyện theo dõi, chỉ
đạo vấn đề này; tham mưu UBND huyện thành lập đoàn để kiểm tra kết quả thực
hiện việc chỉnh trang hệ thống điện, cáp quang tại Trung tâm hành chính huyện của
các đơn vị, đảm bảo theo đúng các nội dung đã cam kết (sau ngày 20/10/2020).

4. UBND xã Trà Mai tăng cường trách nhiệm trong công tác quản lý nhà
nước trên địa bàn; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện. Sau khi
các cơ quan, đơn vị hoàn thành các nội dung chỉnh trang, hoàn chỉnh lại các hồ sơ,
thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền công nhân hoàn thành tiêu chí nông thôn mới về
hạ tầng viễn thông (tiêu chí số 8), điện (tiêu chí số 4) theo quy định. Đồng thời,
tăng cường vai trò, trách nhiệm trong công tác quản lý môi trường, cảnh quan đô
thị tại trung tâm huyện trong thời gian đến.

Trên đây là Nội dung kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn
Mẫn tại buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan về thực hiện chỉnh trang
hệ thống dây điện, cáp quang tại Trung tâm hành chính huyện để hoàn chỉnh tiêu
chí nông thôn mới về điện; đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND xã Trà
Mai nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT TV HU, TT HĐND huyện (b/cáo);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND xã Trà Mai;
- Lưu: VT, UBND.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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