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  ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:         /UBND-CN3 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

        Vĩnh Phúc, ngày    tháng     năm 2020 

           V/v chấn chỉnh công tác 

chỉnh trang đô thị trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận 
tải, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
Thông tin và Truyền thông; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị cung cấp dịch vụ cấp điện, cấp nước, thông 
tin liên lạc trên địa bàn tỉnh (Công ty Điện lực Vĩnh 
Phúc, Công ty CP Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, Công 
ty CP nước sạch Vĩnh Phúc, Viễn thông Vĩnh Phúc 
(VNPT Vĩnh Phúc); Chi nhánh Viettel Vĩnh Phúc, Trung 
tâm truyền hình cáp Vĩnh Phúc, Chi nhánh FPT Vĩnh 
Phúc). 

 Trong thời gian qua công tác chỉnh trang đô thị đã được các cấp, các 
ngành và người dân quan tâm thực hiện, đã tập trung huy động nhiều nguồn lực 
để triển khai các dự án chỉnh trang đô thị (trồng cây xanh, lát vỉa hè, cải tạo rãnh 
thoát nước, ngầm hóa hệ thống cáp điện, cáp thông tin…) đã từng bước làm thay 
đổi bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, hiện đại, góp phần thúc đẩy sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trình tự thực hiện các ĐTXD nói chung và 
các dự án chỉnh trang đô thị nói riêng đã được quy định đầy đủ trong các văn 
bản quy phạm pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và các quy định 
quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị (chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị, sử dụng 
chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị…) của UBND tỉnh.  

Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng chồng chéo, tính ổn định thấp trong một số 
dự án chỉnh trang đô thị... gây bức xúc trong nhân dân. Phần lớn công tác chỉnh 
trang đô thị chưa đồng bộ, mới chỉ quan tâm đến bề “nổi”, như lát hè, trồng cây 
xanh, điện chiếu sáng…, chưa quan tâm đến tính ổn định lâu dài trong việc sử 
dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, có nguy cơ lòng đường, vỉa 
hè sau đầu tư lại bị đào lên, lấp xuống gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình 
và lãng phí vốn đầu tư, đồng thời ảnh hưởng xấu tới mỹ quan đô thị và đời sống 
sinh hoạt, đi lại của nhân dân.  

Để khắc phục những tồn tại, yếu kém nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh yêu cầu: 

 1. Sở Xây dựng, UBND cấp huyện: 

a) Nâng cao chất lượng công tác thẩm định hệ thống công trình hạ tầng kỹ 

thuật trong các đồ án quy hoạch. Trong các đồ án quy hoạch phải xác định công 
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trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung (hướng tuyến, vị trí và quy mô) để bảo đảm 

tính thống nhất, đồng bộ trong quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định của 

Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 Chính phủ Về quản lý và sử dụng 

chung công trình hạ tầng kỹ thuật, cụ thể: Quy hoạch chung đô thị phải xác định 

hướng tuyến và quy mô các công trình cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật trên 

các đường trục chính đô thị; Quy hoạch phân khu phải xác định vị trí, số lượng, 

quy mô các công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung từ đường chính khu vực 

trở lên; Quy hoạch chi tiết phải xác định vị trí, số lượng, quy mô công trình hạ 

tầng kỹ thuật sử dụng chung từ cấp đường nội bộ trở lên. 

b) Quá trình thẩm định dự án các dự án chỉnh trang đô thị, phải lấy ý kiến 

tham gia đầy đủ của các sở, ngành, địa phương liên quan và các đơn vị cung cấp 

dịch vụ đô thị: cấp nước, thoát nước, cấp điện, thông tin – liên lạc mà có công 

trình đang sở hữu thuộc phạm vi thực hiện dự án; đảm bảo không chống chéo 

các dự án khi thực hiện. 

2. Các Chủ đầu tư dự án:  

a) Bước chuẩn bị đầu tư rà soát đồng bộ các dự án đã và đang triển khai 

để tránh chồng chéo, lãng phí đầu tư. Tổ chức xin ý kiến của cộng đồng dân cư 

chịu ảnh hưởng trực tiếp của dự án để tạo sự đồng thuận của nhân dân trước khi 

trình thẩm định phê duyệt dự án. 

b) Khi tổ chức lập dự án chỉnh trang đô thị có đấu nối với công trình hạ 

tầng kỹ thuật hiện hữu, chủ đầu tư phải xin văn bản thoả thuận đấu nối của đơn 

vị đang trực tiếp quản lý, vận hành công trình; 

c) Khi đầu tư xây dựng các dự án chỉnh trang đô thị có nội dung ngầm hóa 

hệ thống cáp điện, cáp thông tin, chủ đầu tư phải tổ chức thiết kế công trình hạ 

tầng kỹ thuật sử dụng chung để lắp đặt đường dây, đường ống ngầm theo đúng 

quy định quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trong 

đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 

06/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020), cụ thể như sau: 

- Đối với tuyến đường, phố có bề rộng vỉa hè (Bh) ≥ 5,0m thì phải thiết kế 

hào kỹ thuật để hạ ngầm các công trình hạ tầng kỹ thuật; 

- Đối với các tuyến đường, phố có lộ giới L ≥ 25,0m, có bề rộng vỉa hè Bh 

≥ 5,0 m nhưng vướng nhiều công trình ngầm, công trình nổi không thể bố trí hệ 

thống hào kỹ thuật hoặc có bề rộng vỉa hè 2,0m ≤ Bh < 5,0m thì phải thiết kế 

cống, bể kỹ thuật để hạ ngầm các đường dây, đường cáp thông tin viễn thông, 

cáp truyền hình và thiết kế ống riêng để hạ ngầm cáp điện lực, cáp chiếu sáng. 

Riêng đối với các đoạn lắp đặt ngầm qua đường tại các nút giao thông phải thiết 

kế hào kỹ thuật. 

- Khi thiết kế tuy nen, hào; cống, bể kỹ thuật thì chủ đầu tư và đơn vị thiết 

kế phải phối hợp, thỏa thuận với các đơn vị quản lý, khai thác, sử dụng các công 

trình hạ tầng kỹ thuật ngầm cũng như các đơn vị sử dụng đường dây đi nổi để 

đảm bảo yêu cầu kỹ thuật chuyên ngành cũng như đáp ứng không gian ngầm 
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cho phát triển của các công trình này trong tương lai, phù hợp với tốc độ phát 

triển kinh tế - xã hội. 

d) Bước lập dự án phải tổ chức khảo sát tất cả các công trình ngầm hiện 

hữu trên vỉa hè, lòng đường các tuyến đường được chỉnh trang (thông qua hồ sơ 

hoàn công hoặc thiết bị dò tìm) để xác định vị trí chính xác nhằm đưa ra giải 

pháp thiết kế cho phù hợp, giảm thiểu ảnh hưởng đến các công trình ngầm lân 

cận; 

d) Việc trồng cây xanh đô thị trong các dự án chỉnh trang đô thị phải đúng 

chủng loại, tiêu chuẩn cây trồng (yêu cầu cây phải có rễ phát triển, bám chắc 

trong lòng đất để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão), hình thức trồng cây, 

khoảng cách giữa các cây trồng…theo đúng Quy định về quản lý hệ thống cây 

xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 

33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018). Trồng cây ở khoảng cách giữa hai nhà 

dân, không trồng trước cổng hoặc trước chính diện nhà dân. 

đ) Các tuyến phố cây xanh đã trưởng thành, khi triển khai chỉnh trang đô 

thị mà phải cải tạo, thay thế cây xanh, Chủ đầu tư phải lập phương án cải tạo, 

thay thế cây xanh, trong đó phải xác định cụ thể từng vị trí cây cần thay thế, di 

chuyển; chủng loại, tiêu chuẩn và khoảng cách cây trồng; thời điểm chặt hạ, di 

chuyển, trồng thay thế cây xanh; sau đó xin ý kiến bằng văn bản hoặc biên bản 

của cộng đồng dân cư chịu anh hưởng trực tiếp, gửi Sở Xây dựng chủ trì, phối 

phợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải thống 

nhất cho ý kiến trước khi Chủ đầu tư tổ chức thực hiện. 

e) Chỉ đạo Nhà thầu thi công xây dựng:  

- Trước khi thi công xây dựng công trình phải có giấy phép xây dựng 

công trình hoặc hạng mục công trình theo quy định của pháp luật về cấp giấy 

phép xây dựng công trình; 

- Việc thi công xây dựng công trình phải bảo đảm an toàn, hạn chế ảnh 

hưởng đến hoạt động bình thường của đô thị, các công trình lân cận và bên trên; 

có các biện pháp nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường. Các công trình đang thi 

công phải có biển báo, rào chắn đảm bảo an toàn trước và trong khi thi công; 

- Đối với những công việc thi công mà phải đào nền đường và hè phố thì 

chủ đầu tư dự án và nhà thầu phải có trách nhiệm hoàn trả mặt nền đường, hè 

phố như hiện trạng ban đầu, tập trung thi công dứt điểm, tránh dàn trải, không 

làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống sinh hoạt, đi lại của nhân dân. 

- Việc xây dựng công trình ngầm qua đường đô thị phải thi công bằng 

phương pháp khoan ngầm, trường hợp không thể khoan ngầm mới sử dụng biện 

pháp đào cắt mặt đường (theo đúng quy định tại Thông tư 50/2015/TT-BGTVT 

ngày 23/9/2015 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn thực hiện một số Điều 

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về 

quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ). 
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3. Các đơn vị cấp phép thi công đào lòng đường, vỉa hè (Sở Giao 

thông vận tải, UBND cấp huyện): Có trách nhiệm tổ chức, kiểm tra, giám sát, 

nghiệm thu chất lượng phần hoàn trả, tái lập mặt đường, vỉa hè; khi cấp phép thi 

công đào mặt đường, vỉa hè chỉ cấp phép cho từng đoạn tuyến, quản lý chặt chẽ 

thời gian thi công, có trách nhiệm giám sát, nghiệm thu chất lượng phần hoàn 

trả, sau đó mới cấp phép cho đoạn tuyến khác.  

4. Các tổ chức, cá nhân sở hữu, khai thác, sử dụng đường dây, đường cáp 

đi nổi trên các tuyến phố thực hiện chỉnh trang đô thị có trách nhiệm phối hợp, 

tham gia và thống nhất với Chủ đầu tư dự án chỉnh trang đô thị đóng góp kinh 

phí để thực hiện việc hạ ngầm đường cáp đi nổi do đơn vị quản lý trong các dự 

án chỉnh trang đô thị. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm túc các quy định của Nhà 

nước về quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án chỉnh trang đô thị và các nội 

dung chỉ đạo nêu trên. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về 

các nội dung công việc liên quan đến chỉnh trang đô thị thuộc chức năng, nhiệm 

vụ của cơ quan, đơn vị mình./.  

 Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Như trên;  

- Đài PTTH Vĩnh Phúc; 

- Báo Vĩnh Phúc; 

- CPVP; 

- CVNCTH; 

- Lưu: VT,CN3 

(k-        b). 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

  

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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