UBND TỈNH HÀ TĨNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 300 /STTTT-BCVT

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 3 năm 2021

V/v đề nghị chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây
dựng công trình viễn thông cấp bách, đảm
bảo thông tin liên lạc tại
Dốc Miếu - Hồ Kẻ Gỗ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 8686/UBND-NL1 ngày
23/12/2020 của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp t ch c
c c bu i m việc v 02 ần thành lập đoàn khảo sát c ng v i Sở Tài nguyên và
Môi trường, NN&PTNT, UBND huyện Cẩm Xuyên, Công ty TNHH MTV
Thủy Lợi Nam H Tĩnh v c c doanh nghiệp Viễn thông) xác định vị trí xây
dựng trạm thu phát sóng thông tin di động trạm BTS) tại Dốc Miếu - hồ Kẻ Gỗ
nhằm đảm bảo thông tin iên ạc phục vụ PCTT&TKCN đồng thời in
iến
c c ng nh đ n vị iên quan và đã tham mưu đề uất v i UBND tỉnh tại Văn
bản số 276/STTTT-BCVT ngày 17/3/2021.
Tuy vậy, theo ý kiến của c c ngành Tài nguyên và Môi trường
NN&PTNT th tại v ng Dốc Miếu - hồ Kẻ Gỗ, các khu vực đất có thể sử dụng
để xây dựng trạm BTS đều thuộc đất rừng phòng hộ, đê bao... Do đó việc hoàn
thành c c hồ s , thủ tục tiến hành xây dựng trạm theo tr nh tự có thể cần rất
nhiều thời gian.
Hồ Kẻ Gỗ v v ng hạ du công tr nh là hu vực ung yếu trong
PCTT&TKCN của tỉnh
c biệt vào mùa mưa lũ, các trạm BTS trong hu vực
n y thường uyên bị ngập ảnh hưởng nghiêm tr ng việc đảm bảo thông tin liên
lạc phục vụ công t c PCTT&TKCN. M t khác, tại khu tràn Dốc Miếu v hu
vực n cận, hiện tại sóng điện thoại di động còn rất chập chờn, một số khu vực
không có sóng... Do đó, việc triển hai y dựng trạm BTS tại hu vực n y
yêu cầu cấp thiết.
ể kịp thời xây dựng trạm BTS tại v ng Dốc Miếu - hồ Kẻ Gỗ trư c mùa
mưa bão 2021, phục vụ công t c PCTT&TKCN nói riêng v đảm bảo thông tin
iên ạc nói chung, Sở Thông tin và Truyền thông kính đề nghị UBND tỉnh giao
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp tham mưu UBND tỉnh xử lý các
thủ tục về đất đai theo hư ng phục vụ xây dựng công trình thiết yếu, cấp bách
trong PCTT&TKCN để doanh nghiệp tiến hành xây dựng trạm./.
Nơi nhận:
- Như trên
- BCH PCTT&TKCN tỉnh;
- Lãnh đạo Sở
- Viễn thông H Tĩnh
- Viettel Hà Tĩnh;
- Mobifone Hà Tĩnh;
- Lưu: VT, BCVT1.
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