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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KIÊN GIANG 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Số:     /KH-UBND Kiên Giang, ngày   tháng   năm 2020 

  

 

KẾ HOẠCH 

THỰC HIỆN NGẦM HÓA CÁP VIỄN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN 

GIANG GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 

 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; 

Căn cứ Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Chính 

phủ về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; 

Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật viễn thông; 

Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị;  

Căn cứ Thông tư liên tịch 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 

30/12/2013 của Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng – Bộ Thông tin và Truyền thông về 

hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công 

trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung; 

Căn cứ Quyết định số 15/2015/QĐ-UBND ngày 03/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kiên Giang về ban hành Quy định phân cấp quản lý và sử dụng chung công 

trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; 

Căn cứ Quyết định 2991/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kiên Giang 

đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. 

DỰ THẢO 

https://vanbanphapluat.co/nghi-dinh-25-2011-nd-cp-huong-dan-luat-vien-thong
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Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ban hành Kế hoạch Thực hiện ngầm hóa 

cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2025, cụ thể như sau: 

A. MỤC TIÊU - YÊU CẦU 

I. MỤC TIÊU 

1. Từng bước ngầm hóa cáp viễn thông kết hợp thực hiện đồng bộ các chương 

trình chỉnh trang đô thị và quy hoạch xây dựng các khu dân cư mới hiện đại, nâng 

cao chất lượng mỹ quan đô thị. 

2. Phát triển hạ tầng viễn thông hiện đại, bền vững, sử dụng chung, đảm bảo mỹ 

quan đô thị, tạo điều kiện để các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ băng 

rộng, hội tụ đa dịch vụ với chất lượng tốt, giá cước hợp lý theo cơ chế thị trường, 

góp phần thực hiện chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh 

tranh của kinh tế tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2020 - 2025. 

II. YÊU CẦU 

1. Thí điểm ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông đồng bộ với các công trình hạ 

ngầm cáp điện lực và cáp chiếu sáng công cộng trên địa bàn nội ô, đô thị tỉnh, các 

huyện theo quy hoạch đề án ngầm hóa mạng lưới điện, viễn thông đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt; ưu tiên thực hiện tại khu vực trung tâm tỉnh, khu hành 

chính, thương mại và tại các tuyến đường trọng điểm, tuyến đường chính nối các 

huyện ngoại thành. Trong đó, thí điểm ngầm hóa cáp viễn thông đạt tỷ lệ từ 20 - 30% 

tại các tuyến đường chính của khu vực trung tâm nội ô tỉnh, các huyện. 

2. Đảm bảo xây dựng cơ sở hạ tầng ngầm viễn thông của tỉnh theo hướng hiện 

đại, đúng với Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại tỉnh Kiên Giang 

đến năm 2030; đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đảm bảo an toàn 

thông tin và mỹ quan đô thị. 

B. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

I. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN HẠ NGẦM CÁP VIỄN THÔNG 

1. Các đơn vị là chủ đầu tư cơ sở hạ tầng ngầm cáp viễn thông 

a) Các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông và truyền hình cáp, chủ đầu tư các khu 

đô thị mới, khu nhà ở mới, công trình giao thông, các tuyến đường phố mới xây dựng 

hoặc cải tạo, mở rộng có trách nhiệm hạ ngầm cáp viễn thông kết hợp hạ ngầm cáp 

điện lực và cáp chiếu sáng công cộng phù hợp với quy hoạch. 
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b) Các đơn vị sở hữu cáp thông tin căn cứ kế hoạch, lộ trình các tuyến đường 

phải ngầm hóa công trình hạ tầng kỹ thuật và Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông 

thụ động của tỉnh để lập kế hoạch chi tiết ngầm hóa cáp thông tin trên địa bàn theo 

quy định. 

c) Nhà thầu xây lắp thực hiện hạ ngầm các tuyến cáp thông tin phải bảo đảm an 

toàn, chất lượng, tiến độ công trình, tiết kiệm đất và bảo vệ môi trường. 

d) Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với chủ sở hữu của hệ thống đường ống, 

đường dây, đường cáp đi nổi, tiến hành thu hồi các cột, đường dây, cáp đi nổi không 

sử dụng. Cơ quan quản lý về xây dựng tại địa phương có trách nhiệm kiểm tra việc 

thu hồi này. 

e) Các tổ chức và cá nhân khai thác, sử dụng đường ống, đường dây, đường cáp 

đi nổi trên địa bàn có trách nhiệm phối hợp, tham gia và đóng góp kinh phí thực hiện 

việc hạ ngầm đường dây, cáp đi nổi theo kế hoạch chung của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng ngầm cáp viễn thông 

a) Vốn từ các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp triển khai hạ tầng, cung 

cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh và các tổ chức, đơn vị tham gia đầu tư vào cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật sử dụng chung và các nguồn vốn hợp pháp khác (vốn ODA, nguồn vốn 

khác). 

b) Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp không đầu tư cơ sở hạ tầng 

ngầm phải thuê lại cơ sở hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của các tổ chức, đơn vị đã 

tham gia đầu tư để triển khai cung cấp dịch vụ theo nguyên tắc xác định giá thuê cơ 

sở hạ tầng ngầm viễn thông được quy định tại Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-

BTC-BXD-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cơ chế, 

nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ 

thuật sử dụng chung. 

3. Nguyên tắc thi công 

a) Việc hạ ngầm cáp thông tin các tuyến phố phải được thực hiện đến tận nhà 

thuê bao và có thể sử dụng một trong các hình thức sau: Cống, bể kỹ thuật; hào và 

tuy nen kỹ thuật. 

b) Ưu tiên thiết kế, thi công các công trình hạ ngầm cáp viễn thông trên vỉa hè, 

hạn chế thi công dưới lòng đường. 

https://vanbanphapluat.co/thong-tu-lien-tich-210-2013-ttlt-btc-bxd-btttt-co-che-kiem-soat-gia-thue-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat
https://vanbanphapluat.co/thong-tu-lien-tich-210-2013-ttlt-btc-bxd-btttt-co-che-kiem-soat-gia-thue-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat
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c) Việc thiết kế, xây dựng thi công hạ ngầm cáp viễn thông phải có giải pháp kỹ 

thuật đồng bộ để bố trí, lắp đặt các đường dây, cáp, đường ống; đảm bảo an toàn, 

mỹ quan và thuận tiện cho công tác vận hành, khai thác. 

d) Phối hợp thực hiện thi công đồng bộ khi ngành viễn thông, điện lực, cáp chiếu 

sáng công cộng, công trình giao thông và thoát nước đô thị có kế hoạch hạ ngầm cáp 

trên cùng tuyến công trình. 

e) Thống nhất phương án đấu thầu và giám sát thi công chung công trình nhằm 

đảm bảo tiến độ thi công và chuyên môn kỹ thuật triển khai thi công các công trình 

ngầm cáp viễn thông và cáp điện lực. 

f) Thực hiện đào đường, vỉa hè, tái lập mặt bằng thi công ngầm hóa cáp viễn 

thông theo đúng các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

4. Nguyên tắc lập kế hoạch ngầm hóa cáp viễn thông 

a) Đối với hồ sơ thiết kế 

- Tuân thủ quy hoạch đô thị, không gian xây dựng ngầm đô thị được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. 

- Bảo đảm an toàn cho người, công trình lân cận và an toàn chung cho hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật có liên quan. 

- Tuân thủ các quy định trong quy chuẩn kỹ thuật đối với từng loại công trình, 

bảo đảm tối đa việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật. 

- Bảo đảm sự kết nối, bố trí đồng bộ đường ống, đường dây, thiết bị, cáp dẫn 

đến thuê bao, phù hợp với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung và phải có quy trình vận 

hành, sử dụng, quy định bảo trì công trình phù hợp. 

- Bảo đảm sự tính toán, dự báo nhu cầu sử dụng đường dây, đường ống kỹ thuật 

để xác định quy mô hào kỹ thuật hoặc cống bể phù hợp với kế hoạch, quy hoạch 

phát triển đô thị. 

- Bảo đảm sự phối hợp đồng bộ với các đơn vị, công trình khác để tiết kiệm 

kinh phí trong đầu tư xây dựng và tránh việc đào đường, vỉa hè nhiều lần. 

- Có chế độ ưu tiên đối với các đơn vị an ninh, quân đội và công an phục vụ 

điều hành các công tác an ninh quốc phòng. 

b) Đối với quá trình thực hiện 

- Sau khi được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư công trình hạ 

ngầm cáp viễn thông có trách nhiệm thông báo đến các cơ quan, đơn vị có liên quan 
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tối thiểu 60 ngày trước khi bắt đầu thi công để đảm bảo các đơn vị có liên quan đủ 

thời gian chuẩn bị kế hoạch, nhân sự, nguồn vốn thực hiện. 

- Đảm bảo tất cả đơn vị viễn thông, điện lực và các đơn vị, doanh nghiệp, tổ 

chức, cá nhân có liên quan nhận được đầy đủ các văn bản thực hiện hạ ngầm cáp và 

có văn bản xác nhận của các đơn vị này. 

- Thông báo, biên bản cuộc họp phải đính kèm với danh sách đại diện tham dự 

cuộc họp. 

- Nội dung đăng ký, ý kiến, khiếu nại về hạ tầng ngầm của các đơn vị, doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của từng đơn 

vị. 

II. YÊU CẦU KỸ THUẬT THI CÔNG HẠ NGẦM CÁP VIỄN THÔNG 

1. Thực hiện đúng quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp 

ngoại vi viễn thông - QCVN 33:2019/BTTTT  ban hành kèm theo Thông tư 

20/1019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8700:2011 về cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ 

đấu cáp viễn thông - Yêu cầu kỹ thuật; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 8699:2011 áp 

dụng cho mạng viễn thông - ống nhựa dùng cho các tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ 

thuật và các quy định khác. 

2. Thực hiện đào đường, vỉa hè, tái lập mặt đường thi công ngầm hóa cáp viễn 

thông đúng theo các quy định và hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm 

quyền. 

3. Việc thiết kế, xây dựng thi công hạ ngầm cáp viễn thông phải có giải pháp kỹ 

thuật đồng bộ để bố trí, lắp đặt các đường dây, cáp, đường ống đảm bảo an toàn, mỹ 

quan và thuận tiện cho công tác vận hành, khai thác. 

4. Tuân thủ quy hoạch đô thị, quy hoạch chuyên ngành xây dựng công trình hạ 

tầng kỹ thuật ngầm, kế hoạch hạ ngầm và hồ sơ thiết kế được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt, tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật của các ngành có liên quan. 

5. Bảo đảm an toàn cho cộng đồng, cho công trình và các công trình lân cận; 

không làm ảnh hưởng đến việc sử dụng, khai thác, vận hành của các công trình lân 

cận cũng như các hệ thống, công trình đã có hoặc đã xác định trong quy hoạch đô 

thị. 

6. Đối với các tuyến đường, phố có bề rộng vỉa hè Bh ≥ 5,0m phải thiết kế hào 

kỹ thuật để hạ ngầm các công trình hạ tầng kỹ thuật. Đối với các tuyến đường, phố 
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có lộ giới L ≥ 20,0m, có bề rộng vỉa hè Bh ≥ 5,0m nhưng vướng nhiều công trình 

ngầm, công trình nổi không thể bố trí hệ thống hào kỹ thuật hoặc có bề rộng vỉa hè 

2,0m ≤ Bh< 5,0m phải thiết kế cống, bể kỹ thuật để hạ ngầm các đường dây, đường 

cáp thông tin viễn thông, cáp truyền hình và thiết kế ống riêng để hạ ngầm cáp điện 

lực, cáp chiếu sáng. 

7. Khi thiết kế tuy nen, hào; cống, bể kỹ thuật, đơn vị thiết kế phải phối hợp, 

thỏa thuận với các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật 

ngầm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành; đáp ứng không gian ngầm cho sự 

phát triển của các công trình này trong tương lai, phù hợp với tốc độ phát triển kinh 

tế - xã hội. 

8. Tuyến cống bể dưới lòng đường, đi sát về một bên lề đường; đối với đường 

một chiều, chọn lề bên tay phải theo hướng đi đường một chiều. 

9. Khi thiết kế mới hoặc sửa chữa, nâng cấp các tuyến hầm cáp, hố cáp, cống 

cáp và khi điều kiện địa hình, không gian cho phép, phải thực hiện ngầm hóa đến 

tận nhà thuê bao. 

10. Độ sâu lắp đặt cống cáp tính từ đỉnh của lớp cống cáp trên cùng đến mặt đất 

phải đảm bảo quy định sau: 

a) Dưới lòng đường tối thiểu là 0,7m. 

b) Dưới vỉa hè hoặc giải đất phân cách đường một chiều tối thiểu là 0,5m. 

c) Các đơn vị có cáp thông tin phải có dấu hiệu nhận biết rõ ràng đối với từng hệ 

thống của đơn vị mình. 

III. QUẢN LÝ SAU KHI NGẦM HÓA CÁP VIỄN THÔNG 

1. Quản lý cơ sở hạ ngầm khi đưa vào sử dụng được thực hiện theo quy định 

Quyết định Số 15/2015/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh ban hành quy định phân cấp quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ 

thuật trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

2. Hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận 

hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung theo hướng dẫn tại Thông 

tư 03/2013/TT-BXD ngày 02 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng 

dẫn Mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và mẫu hợp đồng quản 

lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. 

3. Nguyên tắc xác định giá thuê cơ sở hạ tầng ngầm viễn thông 

https://vanbanphapluat.co/thong-tu-03-2013-tt-bxd-mau-hop-dong-su-dung-chung-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat
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a) Các đơn vị viễn thông có trách nhiệm tham gia phối hợp và đóng góp kinh phí 

để thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông của đơn vị. 

b) Nguyên tắc xác định giá thuê cơ sở hạ tầng ngầm viễn thông căn cứ trên giá 

thành và hiệp thương giá thuê công trình viễn thông ngầm thực hiện theo Thông tư 

liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền 

thông hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê 

công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung. 

c) Các đơn vị chủ đầu tư công trình ngầm viễn thông thỏa thuận, ký hợp đồng 

nguyên tắc và chấp thuận cho các đơn vị phục vụ công tác quốc phòng, an ninh được 

sử dụng hạ tầng kỹ thuật viễn thông ngầm để đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình 

sử dụng chung, an toàn và mỹ quan đô thị khi triển khai thi công đồng bộ ngầm hóa 

cáp điện lực và cáp viễn thông. Sau khi có hướng dẫn cụ thể quy định miễn giảm giá 

thuê hạ tầng, việc tính chi phí và thu hồi chi phí sẽ thực hiện theo hướng dẫn của cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

4. Công tác phối hợp xử lý sự cố của Tổng đài .... Các doanh nghiệp viễn thông 

bố trí nhân sự phối hợp với Công ty Điện lực Kiên Giang tổ chức kiểm tra, rà soát, 

kịp thời xử lý và cập nhật kết quả xử lý sự cố theo quy trình trên phần mềm quản lý 

hệ thống của Tổng đài .... đối với công trình hạ tầng viễn thông ngầm cáp viễn thông 

và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các sự cố do hệ thống viễn thông của đơn vị 

gây ra. 

IV. KHỐI LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH NGẦM HÓA CÁP VIỄN THÔNG 

TRONG GIAI ĐOẠN 2020-2025 

Các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp đầu tư và phối hợp hạ ngầm cáp 

viễn thông tại 15 tuyến công trình (11 tuyến đường và 4 khu dân cư, khu đô 

thị). Danh mục các công trình ngầm hóa cáp viễn thông giai đoạn 2020-2025 có thể 

được điều chỉnh phù hợp với tình hình phối hợp thi công của các ngành khác và điều 

kiện thực tế triển khai. 

(Đính kèm Phụ lục Danh mục công trình ngầm hóa cáp viễn thông giai đoạn 2020-

2025) 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Thông tin và Truyền thông 

https://vanbanphapluat.co/thong-tu-lien-tich-210-2013-ttlt-btc-bxd-btttt-co-che-kiem-soat-gia-thue-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat


8 
 

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành ban hành văn bản hướng dẫn quy trình 

phối hợp hạ ngầm mạng cáp viễn thông trên địa bàn thành phố. 

b) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị chủ đầu tư ban hành 

danh mục các tuyến đường dự kiến triển khai hạ ngầm cáp viễn thông kết hợp hạ 

ngầm cáp điện lực trên địa bàn thành phố theo từng năm phù hợp với thực tế đăng 

ký, triển khai thi công của các đơn vị. 

c) Hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông hoạt động trên địa bàn xây 

dựng chương trình, kế hoạch thực hiện hạ ngầm mạng cáp viễn thông, thỏa thuận 

tuyến với các ngành liên quan trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình. 

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố, huyện, 

xã, phường, thị trấn và đơn vị có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong xây dựng công trình hạ ngầm cáp viễn thông 

theo quy định pháp luật. 

e) Xây dựng Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý bưu chính viễn thông và 

ứng dụng công nghệ GIS theo chuẩn thống nhất vào công tác quản lý bưu chính viễn 

thông tỉnh, tạo môi trường tác nghiệp điện tử trong việc cập nhật, cung cấp thông tin 

về hạ tầng viễn thông ngầm giữa các sở, ban ngành và doanh nghiệp viễn thông trên 

địa bàn tỉnh. 

f) Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông phối hợp xây dựng hệ thống tiếp nhận, 

giải đáp thông tin và cung cấp dịch vụ công tỉnh qua Tổng đài, đảm bảo quá trình 

tiếp nhận phản ảnh của người dân về công tác ngầm hóa và xử lý các sự cố về mạng 

cáp thông tin được kịp thời, nhanh chóng. 

g) Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hằng tháng; định kỳ 6 tháng và hằng năm 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình triển khai 

thực hiện và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. 

2. Sở Công Thương 

a) Phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh Kiên Giang trong việc lập, thẩm định kế 

hoạch ngầm hóa cáp điện lực và cung cấp cho các sở chuyên ngành để phối hợp thực 

hiện cùng lúc với kế hoạch hạ ngầm cáp viễn thông. 

b) Phối hợp với các sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân thành phố, huyện, xã, 

phường, thị trấn và đơn vị có liên quan trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh 

tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong xây dựng các công trình hạ ngầm cáp điện lực, 

đảm bảo phối hợp cùng lúc với công trình hạ ngầm cáp viễn thông. 
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3. Sở Giao thông vận tải 

a) Công bố danh mục các tuyến đường cấm đào, kế hoạch xây dựng, sửa chữa, 

nâng cấp các tuyến giao thông trước tháng 6 hàng năm để các đơn vị viễn thông 

và điện lực chủ động phối hợp điều chỉnh hướng tuyến, bố trí nguồn lực, xây dựng 

kế hoạch đầu tư hệ thống hạ tầng ngầm viễn thông và điện lực. 

b) Chỉ đạo các cơ quan có liên quan trong việc chấp thuận, cấp phép đối với các 

dự án xây dựng hệ thống hạ ngầm cáp viễn thông, cáp điện lực đảm bảo quy hoạch 

chuyên ngành và các quy định khác của ngành giao thông; chủ trì tiếp nhận hồ sơ 

thủ tục hành chính, lấy ý kiến thỏa thuận với Ủy ban nhân dân thành phố, huyện và 

các ngành khác để cấp phép, gia hạn đào đường, vỉa hè cho các đơn vị chủ đầu tư 

sau khi các đơn vị đã trình đầy đủ hồ sơ triển khai thi công các công trình ngầm viễn 

thông và điện lực. 

c) Chỉ đạo các Khu Quản lý giao thông đô thị phối hợp xây dựng kế hoạch ngầm 

hóa đồng bộ hệ thống chiếu sáng công cộng với các công trình ngầm hóa cáp viễn 

thông và cáp điện lực; trường hợp kế hoạch đầu tư công trình hạ ngầm cáp chiếu 

sáng công cộng không đảm bảo điều kiện ngầm hóa đồng bộ với cáp viễn thông, cáp 

điện lực phải báo cáo, xin ý kiến Ủy ban nhân dân thành phố. 

d) Chủ trì, phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố, huyện và các sở, ban ngành 

thiết kế, đầu tư xây dựng các công trình cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật 

để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật theo quy hoạch được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt khi triển khai đầu tư các khu đô thị mới, khu nhà ở mới và 

các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, mở rộng theo Nghị 

định 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về quản lý không 

gian xây dựng ngầm. 

e) Không thực hiện việc cấp phép cho các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

thi công các công trình hạ ngầm cáp viễn thông khi chưa có văn bản thống nhất của 

Sở Thông tin và Truyền thông. 

f) Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, giám sát, kiểm tra các đơn 

vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong quá trình thi công công trình trong phạm vi 

quỹ đất dành cho xây dựng công trình giao thông, đảm bảo an toàn công trình và an 

toàn giao thông. 

https://vanbanphapluat.co/nghi-dinh-39-2010-nd-cp-quan-ly-khong-gian-xay-dung-ngam-do-thi
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g) Phối hợp với các sở chuyên ngành, Ủy ban nhân dân thành phố, huyện trong 

việc giải quyết khiếu nại, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quá trình thực hiện hạ 

ngầm cáp viễn thông kết hợp hạ ngầm cáp điện lực theo quy định. 

4. Sở Xây dựng 

a) Phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn xây dựng đối với các dự án 

xây dựng hạ tầng ngầm cáp viễn thông, đảm bảo quy hoạch chuyên ngành và các 

quy định khác của ngành xây dựng. 

b) Phối hợp lấy ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông về công trình viễn 

thông ngầm khi thiết kế các đề án quy hoạch liên quan đến công trình hạ tầng kỹ 

thuật đô thị. 

c) Tổ chức quản lý, cập nhật dữ liệu, cung cấp thông tin về quy hoạch công 

trình hạ tầng kỹ thuật ngầm của tỉnh cho Sở Thông tin và Truyền thông và chủ đầu 

tư biết, đảm bảo phối hợp triển khai việc hạ ngầm cáp viễn thông phù hợp với quy 

hoạch. 

5. Sở Tài chính 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng và các đơn 

vị có liên quan xác định giá cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng 

chung được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo đúng quy định. 

b) Hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị có liên quan thu, nộp, 

quản lý, sử dụng kinh phí thu được từ việc cho thuê công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật 

đô thị sử dụng chung được đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước. 

6. Ủy ban nhân dân thành phố, huyện 

a) Xây dựng quy hoạch ngầm hạ tầng viễn thông vào các đồ án quy hoạch khu 

đô thị, khu dân cư mới trên địa bàn thành phố; đầu tư xây dựng các công trình cống, 

bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống 

kỹ thuật theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt khi triển khai đầu tư các 

khu đô thị mới, khu nhà ở mới và các tuyến đường phố mới xây dựng hoặc cải tạo, 

mở rộng theo Nghị định 39/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ 

về quản lý không gian xây dựng ngầm. 

b) Thông báo kế hoạch cải tạo chỉnh trang vỉa hè, sửa chữa, nâng cấp mở rộng 

đường giao thông trước tháng 6 hàng năm cho Sở Thông tin và Truyền thông và 

https://vanbanphapluat.co/nghi-dinh-39-2010-nd-cp-quan-ly-khong-gian-xay-dung-ngam-do-thi
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các sở chuyên ngành làm căn cứ hướng dẫn chủ đầu tư các dự án xây dựng kế hoạch 

hạ ngầm cáp phù hợp, đồng bộ với tiến độ thi công các dự án. 

c) Chỉ đạo các đơn vị, phòng ban trực thuộc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, 

phổ biến rộng rãi chủ trương của tỉnh trước và trong thực hiện kế hoạch hạ ngầm cáp 

viễn thông tại khu vực do địa phương quản lý. 

d) Không thực hiện việc cấp phép cho các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

thi công các công trình hạ ngầm cáp viễn thông trên địa bàn quận, huyện khi chưa 

có văn bản thống nhất của Sở Thông tin và Truyền thông. 

e) Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các đơn vị vi phạm quy định 

về treo cáp, thu hồi cáp không đúng quy định trên các tuyến đường sau khi thực hiện 

hạ ngầm cáp viễn thông theo quy định. 

f) Phối hợp các sở chuyên ngành trong việc giải quyết khiếu nại, kiểm tra và xử 

lý vi phạm trong quá trình thực hiện hạ ngầm cáp viễn thông; thanh tra, kiểm tra, xử 

lý vi phạm trong xây dựng các công trình hạ ngầm cáp viễn thông. 

7. Các đơn vị chủ đầu tư hoặc các đơn vị quản lý, vận hành, sử dụng cơ sở hạ 

tầng ngầm viễn thông 

a) Đảm bảo công tác chuẩn bị hồ sơ, thi công đào lấp đường, vỉa hè theo đúng 

quy chuẩn và các quy định, hướng dẫn do cơ quan có thẩm quyền ban hành. 

b) Đảm bảo việc bố trí cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu được sử dụng chung 

hạ tầng ngầm viễn thông. 

c) Phối hợp với đơn vị quản lý, sở hữu hệ thống cột, cáp treo để tiến hành thu 

hồi cáp viễn thông (kể cả cáp vô chủ) theo quy định. 

d) Tiến hành thống kê, cập nhật, quản lý các hồ sơ dữ liệu về hiện trạng các công 

trình ngầm được xây dựng mới. 

e) Cung cấp dữ liệu (bản vẽ và file điện tử) về công trình hạ ngầm cáp viễn thông 

cho Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân quận, huyện 

có liên quan trong vòng 90 ngày kể từ ngày công trình được đưa vào sử dụng theo 

hướng dẫn tại Thông tư số 11/2010/TT-BXD ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng; cập nhật hồ sơ, thông tin hệ thống ngầm cáp viễn thông trên 

Hệ thống thông tin hỗ trợ công tác quản lý bưu chính viễn thông và ứng dụng công 

nghệ (GIS) theo yêu cầu của Sở Thông tin và Truyền thông. 

f) Đối với dữ liệu công trình ngầm phục vụ mục đích an ninh - quốc phòng phải 

tuân thủ các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước. 

https://vanbanphapluat.co/thong-tu-11-2010-tt-bxd-huong-dan-quan-ly-co-so-du-lieu-cong-trinh-ngam-do-thi
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g) Chịu trách nhiệm cải tạo, sửa chữa, nâng cấp công trình; đảm bảo chất lượng 

dịch vụ cung cấp cho các cá nhân, tổ chức, đơn vị sử dụng cơ sở hạ tầng ngầm viễn 

thông. 

8. Công ty Điện lực tỉnh Kiên Giang 

a) Thực hiện kế hoạch và phân kỳ giai đoạn thực hiện việc hạ ngầm cáp điện lực 

kết hợp hạ ngầm cáp viễn thông giai đoạn 2020-2025 theo Kế hoạch ngầm hóa đã 

được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chủ đầu tư công trình ngầm cáp viễn thông 

tổ chức phương án đấu thầu và giám sát thi công công trình nhằm đảm bảo tiến độ 

thi công và yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật khi triển khai chung các công trình 

ngầm cáp viễn thông và cáp điện lực. 

c) Đối với các dự án kết hợp việc hạ ngầm cáp điện và cáp viễn thông, các đơn 

vị thi công phải có đầy đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây 

dựng. 

d) Phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư và các đơn vị thi công hạ ngầm cáp viễn thông 

treo trên cột điện khi có yêu cầu của chủ đầu tư công trình, đảm bảo an toàn điện 

trong khi thi công. 

9. Các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông sử dụng cơ sở hạ tầng ngầm viễn thông 

a) Thực hiện hạ ngầm và thu hồi cáp treo theo quy trình ngầm hóa cáp viễn thông 

trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị trì hoãn việc triển khai hạ ngầm cáp phải tự chịu trách 

nhiệm khi đơn vị chủ đầu tư tiến hành cắt cáp, thu hồi trụ điện. 

b) Xây dựng kế hoạch vận hành, đấu nối chuyển mạng cho hệ thống của đơn vị 

sau khi được ngầm hóa. 

c) Thực hiện quyền và trách nhiệm đối với chủ sở hữu hoặc với đơn vị quản lý 

vận hành theo hợp đồng sử dụng đã ký kết; có trách nhiệm phối hợp kịp thời với đơn 

vị quản lý vận hành và các đơn vị có liên quan tham gia xử lý sự cố. 

d) Cập nhật hồ sơ, thông tin tuyến cáp viễn thông trên Hệ thống thông tin hỗ trợ 

công tác quản lý bưu chính viễn thông và ứng dụng công nghệ (GIS) theo yêu cầu 

của Sở Thông tin và Truyền thông. 

e) Đối với các tuyến đường đã được hạ ngầm cáp viễn thông, các đơn vị viễn 

thông không được xây dựng hệ thống cáp viễn thông treo nổi. 
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10. Các đơn vị hạ tầng kỹ thuật khác (chiếu sáng công cộng, tín hiệu giao thông, 

cấp thoát nước, nước sạch, phòng cháy chữa cháy,…) 

a) Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ hướng dẫn thực hiện các thủ tục, quy trình cần 

thiết để chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của dự án hạ ngầm liên quan đến đơn 

vị để nâng cao việc sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật ngầm. 

b) Phối hợp chặt chẽ các công trình của các ngành khi tham gia thi công chung. 

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông giai đoạn 2020-2025 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Yêu cầu các sở, ban ngành tỉnh, các địa 

phương và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch 

này. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp có phát sinh khó khăn, vướng 

mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng 

hợp, báo cáo, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết kịp 

thời theo đúng quy định./. 

  

 Nơi nhận: 
-  ........................; 

-  Lưu: VT, ........ 

CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGẦM HÓA CÁP VIỄN THÔNG GIAI ĐOẠN 

2020-2025 
(Kèm theo Kế hoạch số   /KH-UBND ngày …/…/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực 

hiện ngầm hóa cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2020-2025) 

STT Khu vực, tuyến cáp 
Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị thực 

hiện 

Nguồn vốn thực 

hiện 

I Thành phố Rạch Giá       

1 Đường Trần Quang Khải 2020-2025 

UBND tỉnh 

(Sở Thông 

tin và Truyền 

thông) 

Ngân sách nhà nước 

2 Đường Phan Thị Ràng 2020-2025 
VNPT Kiên 

Giang 
Doanh nghiệp 

3 Đường Lê Hồng Phong 2020-2025 
Viettel Kiên 

Giang 
Doanh nghiệp 

4 Đường …………… 2020-2025 …… Doanh nghiệp 

… …………………… …….. …… …… 

5 Khu đô thị …………… 2020-2025 ……. Doanh nghiệp 

6 Khu đô thị …………… 2020-2025 ……. Doanh nghiệp 

7 Khu đô thị …………… 2020-2025 ……. Doanh nghiệp 

 

 


