
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Số:     /STTTT-BCVTCNTT 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

           Bình Phước, ngày     tháng      năm 2020 

   

 

Kính gửi:  

- Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 
 

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được Công văn số 407/UBND-TH ngày 

25/2/2020 của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Theo đó, cử tri xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú phản ánh: “Kiến nghị hiện 

nay đường cáp quang, internet treo chằng chịt tại các trụ điện gây mất mỹ quan 

khu dân cư. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho các đơn vị kinh doanh cáp quang, 

internet xử lý gọn gàng”.  

Sở Thông tin và Truyền thông trả lời như sau: 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 17/4/2017 về việc 

chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 

2017-2020; Công văn số 238/UBND-KGVX ngày 07/2/2020 về việc thực hiện 

chỉnh trang, làm gọn hệ thống cáp treo, cột treo cáp trên địa bàn tỉnh. 

Nhằm bảo đảm việc chỉnh trang, làm gọn cáp đúng theo quy định góp phần 

tạo mỹ quan đô thị trên địa bàn tỉnh, đặc biệt phục vụ cho Đại hội Đảng các cấp 

diễn ra trong năm 2020. Ngày 12/2/2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban 

hành Công văn số 105/STTTT-BCVTCNTT yêu cầu Công ty Điện lực tỉnh Bình 

Phước và các doanh nghiệp viễn thông-truyền hình cáp xây dựng kế hoạch chỉnh 

trang làm gọn hệ thống cáp treo, cột treo cáp trên địa bàn tỉnh năm 2020. 

Sở Thông tin và Truyền thông ghi nhận phản ánh của cử tri xã Đồng Tiến, 

huyện Đồng Phú và sẽ theo dõi, đôn đốc Công ty Điện lực tỉnh Bình Phước và các 

doanh nghiệp viễn thông-truyền hình cáp khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển 

khai việc chỉnh trang, làm gọn cáp. Dự kiến thời gian hoàn thiện trước tháng 

06/2020. 

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông đối với phản ánh 

của cử tri./. 
 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Công ty Điện lực tỉnh Bình Phước (p/h); 

- Các doanh nghiệp Viễn thông-Truyền hình cáp (p/h); 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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