
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN CẨM XUYÊN 

Số:          /UBND-VHTT 

Về việc chỉnh trang, bó gọn  

cáp treo viễn thông  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cẩm Xuyên, ngày     tháng 4 năm 2022 

Kính gửi:  

    - Ủy ban nhân dân thị trấn Thiên Cầm; 

    - Ban quản lý Khu du lịch Thiên Cầm; 

    - Các Doanh nghiệp Viễn thông trên địa bàn huyện. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh 

về việc Tổ chức các hoạt động khai trương du lịch biển năm 2022. Để đảm bảo 

đường truyền, không gây mất an toàn giao thông, an toàn lưới điện, đảm bảo mỹ 

quan trước, trong và sau thời gian diễn ra các hoạt động khai trương du lịch biển 

tại Khu du lịch Thiên Cầm, UB D huyện yêu cầu: 

1. Các doanh nghiệp viễn thông. 

- Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn dịch vụ đáp ứng nhu cầu sử dụng 

dịch vụ của các tổ chức, cá nhân. Nhất là thời điểm diễn ra Lễ hội khai trương 

du lịch biển Hà Tĩnh và bắn pháo nghệ thuật bắt đầu từ 20h00 tối ngày 

30/4/2022. 

- Kiểm tra, rà soát và tổ chức thực hiện việc chỉnh trang, bó gọn hệ thống 

cáp treo viễn thông trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn thị trấn Thiên 

Cầm đặc biệt là các tuyến cáp treo viễn thông trong Khu du lịch Thiên Cầm và 

tuyến từ ngã tư Thiên Cầm xuống Khu du lịch. Hoàn thành trước ngày 

26/4/2022. 

2. UB D thị trấn Thiên Cầm: phối hợp với Ban quản lý Khu du lịch 

Thiên Cầm theo dõi, kiểm tra việc chỉnh trang, bó gọn cáp treo viễn thông của 

các Doanh nghiệp viễn thông. Tổng hợp kết quả báo cáo UB D huyện (qua 

phòng Văn hóa - Thông tin) trước ngày 27/4/2022. 

  hận được Công văn yêu cầu UB D thị trấn Thiên Cầm, các Doanh 

nghiệp Viễn thông trên địa bàn triển khai thực hiện kịp thời./. 

Nơi nhận:               
-  hư trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- TT Huyện ủy, HĐ D huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Bộ phận theo dõi công việc; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT. 
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