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              Cẩm Thủy, ngày      tháng 8 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

                       - UBND các xã, thị trấn; 

              - Các Doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn Cẩm thủy; 

     - Trung tâm Văn hóa thể thao, thông tin và Du lịch. 

                

   Thực hiện Công văn số 1402/ STTTT-QLVT ngày 06/08/2020 sở Thông 

tin và truyền thông về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Thông tư số 6/2020/TT-

BTTTT ngày 17/7/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Để thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống sét cho các trạm viễn 

thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông. UBND huyện yêu cầu, UBND các xã thị 

trấn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nội dung thông tư:  

Toàn văn Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT ngày 17/7/2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp 

ngoại vi viễn thông" (ký hiệu: QCVN 32:2020/BTTTT ) được đăng tải trên trang 

thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: https://mic.gov.vn) và 

của Sở Thông tin và Truyền thông (địa chỉ: http://stttt.thanhhoa.gov.vn) 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2021; Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chống sét cho các trạm viễn thông và mạng cáp ngoại vi viễn thông 

QCVN 32:2011/BTTTT quy định tại Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 

14/4/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về viễn thông hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2021. 

2. UBND các xã, thị trấn; Trung tâm VHTT-TT và DL. 

 Thực hiện rà soát, đo kiểm, bảo trì định kỳ hệ thống trạm phù hợp với Quy 

chuẩn Việt Nam số QCVN 32:2020/BTTTT, nhằm đảm bảo an toàn cho người, tài 

sản xung quanh, cột ăng ten đài truyền thanh.  

Chú trọng công tác rà soát, khắc phục các trường hợp mất an toàn về chống 

sét, cột ăng ten đài truyền thanh trước khi thiên tai, mưa lũ xảy ra trên địa bàn.  

https://mic.gov.vn/
http://stttt.thanhhoa.gov.vn/


3. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn huyện. 

Nghiên cứu và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của 

Thông tư số 16/2020/TT-BTTTT.  

Rà soát lại hạ tầng trạm viễn thông, mạng cáp ngoại vi viễn thông của đơn 

vị, thực hiện đo kiểm, bảo dưỡng hạ tầng, hệ thống thiết bị đảm bảo phù hợp với 

Quy chuẩn Việt Nam số QCVN 32:2020/BTTTT, nhằm đảm bảo an toàn cho 

người, tài sản xung quanh và nhà trạm. 

Tập trung kiểm tra, khắc phục các trường hợp mất an toàn về chống sét đối 

với hạ tầng nhà trạm, cáp viễn thông trước khi thiên tai, mưa lũ xảy ra trên địa bàn 

nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản xung quanh. 

Nhận được công văn này Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các 

đơn vị liên quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên: 

- STT&TT; 

- TT HU; HĐND; UBND huyện;     (Để B/c) 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Website huyện; 

- Lưu VT, VHTT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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