
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

Số: 404 /UBND-VPĐP 
V/v rà soát hệ thống cột, đường dây điện, 

viễn thông không đảm bảo mỹ quan, vi 

phạm an toàn hành lang. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thạch Hà, ngày 13 tháng 3 năm 2019 

 

 

Kính gửi:  

- Trưởng các phòng, ban, đơn vị: KT-HT, VH-TT, Viễn 

thông Thạch Hà, Điện lực Thạch Hà, Viettel Thạch Hà; 

- Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý NTM các xã. 

 

Hiện nay hệ thống cột, đường dây điện, dây viễn thông, viettel tại nhiều 

xã vi phạm an toàn hành lang lưới điện, hành lang giao thông. Một số tuyến 

cột điện gãy đổ, độ cao đường dây không đảm bảo, dây sà võng, làm mất an 

toàn và mỹ quan khu dân cư. Để kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề trên, 

UBND huyện yêu cầu: 

1.  Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý NTM các xã phối hợp với phòng Kinh tế 

- Hạ tầng, phòng Văn hóa - Thông tin, Điện lực Thạch Hà, Viễn thông 

(VNPT) Thạch Hà, Viettel Thạch Hà tiến hành rà soát số lượng cột điện, cột 

viễn thông vi phạm hành lang giao thông cần di dời, thay thế; số lượng cột có 

đường dây sà võng, chồng chéo không đảm bảo an toàn và mỹ quan; đồng 

thời thống nhất lập phương án, kế hoạch triển khai thực hiện di dời, chỉnh 

trang xong trước ngày 25/3/2019.  

2. Kết quả rà soát và phương án di dời, chỉnh trang báo cáo về UBND 

huyện qua Văn phòng Điều phối NTM huyện trước ngày 27/3/2019. 

Đề nghị trưởng các phòng, ban, đơn vị và Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý 

NTM các xã triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực BCĐ NTM huyện;           

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KTHT, VHTT; 

- Điện lực, Viễn thông, Viettel Thạch Hà;                              

- Lưu: VT, VPĐP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 
 

  Trần Việt Hà 
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