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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Thị Hồng Ánh 

tại buổi họp Ban Chỉ đạo Chỉnh trang và Ngầm hóa  

cáp viễn thông và cáp điện lực  

 

Ngày 08 tháng 3 năm 2017, tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Thị Hồng Ánh chủ trì buổi họp 

Ban Chỉ đạo Chỉnh trang và Ngầm hóa cáp viễn thông và cáp điện lực. 

Thành phần tham dự gồm: Thành viên Ban Chỉ đạo Chỉnh trang và Ngầm 

hóa cáp viễn thông và cáp điện lực theo Quyết định số 268/QĐ-UBND ngày 10 

tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi tắt là 

Ban Chỉ đạo) và Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 

Sau khi nghe báo cáo của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông – 

Thường trực Ban Chỉ đạo và ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân thành phố Võ Thị Hồng Ánh kết luận như sau: 

1. Giao Sở Thông tin và Truyền thông – Thường trực Ban Chỉ đạo tổ chức 

thực hiện những công việc sau: 

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, chủ trì, phối hợp với các 

Thành viên Ban Chỉ đạo và các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát 

lại các kế hoạch liên quan đến việc chỉnh trang, ngầm hóa cáp viễn thông và cáp 

điện lực trên địa bàn thành phố đã phê duyệt trước đây, tham mưu, đề xuất Ủy 

ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch thực hiện 05 năm (2017-2021) và kế 

hoạch thực hiện hàng năm làm cơ sở để Ban Chỉ đạo và sở, ngành triển khai 

thực hiện. Lưu ý Kế hoạch thực hiện phải phù hợp với kế hoạch phát triển – kinh 

tế xã hội của thành phố, đồng bộ với các quy hoạch thành phố đã phê duyệt và 

phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố; đồng thời, trong nội dung kế 

hoạch phải có lộ trình cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với kế hoạch đầu tư 

dài hạn nhằm đảm bảo tính đồng bộ, chủ động trong các chương trình đầu tư của 

thành phố. Thời hạn tham mưu, đề xuất trong tháng 5 năm 2017. 

b) Chủ động tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị kết 

nối với các tổ chức tín dụng để tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn về nguồn vốn 

trong triển khai thực hiện các dự án chỉnh trang, ngầm hóa cáp. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền 

thông, Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan, căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao của đơn vị, tổ chức thực hiện những công việc sau: 

a) Nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách kêu gọi đầu tư và 

giải pháp tiếp cận nguồn vốn để triển khai thực hiện việc chỉnh trang, ngầm hóa 
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cáp viễn thông và cáp điện lực, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, ban 

hành trong tháng 4 năm 2017. 

b) Thực hiện cải cách hành chính, rà soát, xây dựng quy trình thủ tục hành 

chính đơn giản, rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo theo đúng quy định; đồng 

thời thực hiện hoàn thành công bố bộ thủ tục hành chính và các thông tin quy 

hoạch ngành, lĩnh vực phụ trách lên cổng thông tin điện tử của từng đơn vị chậm 

nhất là ngày 28 tháng 4 năm 2017. 

3. Đề nghị các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông và điện 

lực căn cứ quy hoạch, kế hoạch, chương trình, chiến lược của thành phố, xây 

dựng kế hoạch triển khai của từng doanh nghiệp. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố xin thông báo ý kiến kết luận nêu 

trên đến các đơn vị biết và thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:                                                           
- Như thành phần dự họp; 

- VP UBND TP (3D);        

- Lưu: VT, BN. 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Sích 
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