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Số:         /BTTTT-CVT 
V/v xử lý công trình tháp truyền thông có dấu 

hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho 

khai thác, sử dụng hoặc có nguy cơ sập đổ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2021 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông nhận được ý kiến phản ánh 

của Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố và của người dân về việc 

mất an toàn đối với các khu vực có cột ăng ten trạm thu phát sóng di động của các 

doanh nghiệp viễn thông di động do không được bảo trì, bảo dưỡng theo quy định. 

Ngày 09/5/2018 Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản số 1030/BXD-GĐ về 

việc “kiểm tra, rà soát tình hình chất lượng và thực hiện công tác bảo trì công trình 

tháp truyền thông trên phạm vi cả nước” gửi các Bộ (Thông tin và Truyền thông, 

Công an, Quốc phòng); Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung 

ương; Chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình tháp truyền thông.  

Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Viễn thông) và các Sở Thông tin và 

Truyền thông cũng đã ban hành các văn bản đôn đốc, yêu cầu các đơn vị, doanh 

nghiệp có công trình tháp truyền thông thực hiện việc kiểm tra, rà soát tình hình 

chất lượng và thực hiện công tác bảo trì trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên đến nay, 

một số đơn vị, doanh nghiệp vẫn còn chưa thực hiện công tác bảo trì theo quy định. 

Nhằm đảm bảo an toàn công trình, đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng 

của dân người xung quanh các khu vực có công trình tháp truyền thông có dấu 

hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng hoặc có nguy 

cơ sập đổ, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành 

phố chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp, làm việc với Sở Xây dựng 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn triển khai các nội dung sau: 

1. Đánh giá an toàn công trình theo quy định tại Mục 3, Chương III - Nghị 

định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một 

số nội dung liên quan về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 

trình xây dựng. 

2. Tiến hành xử lý đối với công trình có dấu hiệu nguy hiểm, không đảm 

bảo an toàn cho khai thác, sử dụng theo quy định tại Điều 40 - Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP. 
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3. Ban hành quyết định phá dỡ đối với các công trình có nguy cơ sụp đổ theo 

quy định tại Khoản 44, Điều 1 - Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 

năm 2020. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                                           

- Như trên;  

- Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phan Tâm; 

- Bộ Công an (để p/h); 

- Bộ Xây dựng (để p/h); 

- Các Sở Xây dựng (để p/h); 

- Các Sở Thông tin và Truyền thông (để t/h); 

- Các doanh nghiệp: Viettel, VNPT, MobiFone, 

Vietnammobile, Gtel Mobile (để t/h); 

- Lưu: VT, PC, CVT (204).   

 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phan Tâm 

 


		2021-03-01T15:19:13+0700


		2021-03-03T13:15:49+0700
	Phan Tâm


		2021-03-05T08:40:06+0700


		2021-03-05T08:40:06+0700


		2021-03-05T08:40:06+0700


		2021-03-05T08:40:06+0700




