
UBND TỈNH HÀ TĨNH 
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:         /STTTT-BCVT 
 

V/v chấp thuận vị trí dự kiến xây dựng hạ 

tầng để phát triển trạm BTS Mobifone 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Tĩnh, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:     

- Trung tâm Mạng lưới Mobifone Miền Bắc; 

- UBND huyện Hương Khê. 

 

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 2273/TT.MLMB-

ĐVTNA ngày 23/6/2022 về việc phát triển mạng lưới Mobifone tại Hà Tĩnh của 

Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Bắc. Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 

03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; Quy hoạch phát triển hạ tầng viễn thông thụ động tại Hà Tĩnh (ban hành theo 

Quyết định số 3754/QĐ-UBND ngày 3/12/2014 của UBND tỉnh), Sở Thông tin và 

Truyền thông có ý kiến như sau:  

- Chấp thuận 01 vị trí dự kiến xây dựng hạ tầng viễn thông của Trung tâm Mạng 

lưới Mobifone miền Bắc theo thông tin phụ lục đính kèm. Trong vòng 06 tháng từ ngày 

được chấp thuận vị trí, nếu Công ty chưa hoàn thành thủ tục và tiến hành xây dựng trạm, 

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét thu hồi và chấp thuận vị trí đã thu hồi cho đơn 

vị khác có nhu cầu. 

- Yêu cầu Trung tâm Mạng lưới Mobifone miền Bắc làm việc với các cơ quan, 

đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ các thủ tục cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi 

công công trình (trừ các trạm được miễn giấy phép xây dựng); trong vòng 7 ngày làm 

việc kể từ ngày được cấp phép xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm sao gửi 01 bản giấy 

phép xây dựng cho Sở Xây dựng (đối với giấy phép xây dựng do UBND cấp huyện 

cấp), 01 bản cho Sở Thông tin và Truyền thông. Tổ chức Thông báo khởi công tới các 

cơ quan chức năng và chính quyền địa phương theo quy định. 

Đề nghị UBND huyện Hương Khê hỗ trợ Trung tâm Mạng lưới Mobifone 

miền Bắc hoàn thành các thủ tục liên quan, sớm triển khai xây dựng hạ tầng đảm bảo 

thông tin liên lạc phục vụ chính quyền, người dân, doanh nghiệp trong khu vực./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng VHTT huyện Hương Khê; 

- Lưu: VT, BCVT3. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đậu Tùng Lâm 



CHẤP THUẬN CÁC VỊ TRÍ ĐỀ XUẤT PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐỂ PHÁT TRIỂN  

MẠNG LƯỚI MOBIFONE TẠI HÀ TĨNH 

(Kèm theo Công văn số:       /STTTT-BCVT ngày      /7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông) 
 

TT Tên trạm Địa chỉ Vị độ Kinh độ 

Độ cao 

cột 

(m) 

Loại cột Ghi chú 

1 HT_HKE_HOA_HAI_2 

Xã Hòa Hải, huyện 

Hương Khê, tỉnh 

Hà Tĩnh 

18.27424 105.60748 44,5 Dây co mặt đất 

Bổ sung vùng phủ mạng 4G 

cho mạng Mobifone. Không 

dùng chung hạ tầng trong 

khu vực do hạ tầng không 

đảm bảo điều kiện. 
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