
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ XÂY DỰNG                                          

 

Số: 3290/BC-SXD 
V/v báo cáo nội dung trả lời  

chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hà Tĩnh, ngày 12 tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi:   

                                                - Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; 

                                                - Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 7097/UBND-TH1 ngày 09/12/2022 của UBND 

tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh; Sở 

Xây dựng báo cáo nội dung trả lời ý kiến chất vấn như sau: 

Câu hỏi:  Thời gian qua, thành phố Hà Tĩnh đã triển khai nhiều biện pháp 

nhưng tình trạng ngập úng cục bộ vẫn diễn ra khi có mưa lớn làm ảnh hưởng 

đến đời sống người dân thành phố. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết 

nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới. 

Ý kiến trả lời: 

Trong thời gian vừa qua, được sự quan tâm của HĐND tỉnh, UBND tỉnh 

trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm huy 

động nguồn lực để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước; 

trong đó đang tập trung xử lý 08/12 điểm thường xuyên bị ngập cục bộ như: khu 

vực xung quanh đường Lê Ninh, Nguyễn Du, Hải Thượng Lãn Ông (triển khai 

cải tạo tuyến kênh T4 đoạn từ đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đến hồ Thạch Trung; 

tuyến mương trên đường Hải Thượng Lãn Ông kết nối vào Hào Thành; nâng 

cấp tuyến mương trên đường Nguyễn Du về phía khu vực dự kiến làm hồ điều 

hòa Thạch Quý; nâng cấp tuyến mương trên đường Xuân Diệu về phía hồ điều 

hòa Thạch Trung), khu vực xung quanh đường Nguyễn Thị Minh Khai (bổ sung 

các hố thu nước mặt đường; cải tạo hệ thống mương từ nút giao ngã 5 đường 

Vũ Quang về tuyến kênh T3); khu vực xung quanh Trường THCS Lê Bình (nâng 

cấp tuyến mương từ Trường về tuyến kênh T1; tuyến mương dọc đường Nguyễn 

Công Trứ về Hào Thành); Khu vực quanh chợ thành phố Hà Tĩnh (bổ sung các 

hố thu mặt đường và đầu tư tuyến mương giảm tải nước từ khu vực Vincom đổ 

về); khu vực quanh đường Phan Đình Giót (nâng cấp hệ thống mương quanh 

khu vực công viên Lý Tự Trọng thoát về đường Phan Đình Phùng đến Hào 

Thành); Khu vực Sông Đà (xây dựng mương thoát nước trên đường Lê Quảng 

Chí kết nối về tuyến kênh phía Tây); khu vực trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (bổ 

sung tuyến mương tiêu từ Trường Việt Đức đấu nối vào tuyến kênh thoát lũ ở 

thôn Đông Tiến xã Thạch Trung). Tuy nhiên, việc đầu tư nên trên mới triển khai 

hoàn thành được một số hạng mục công trình nên chỉ mới làm tăng khả năng thu 

gom và tiêu thoát nước cục bộ một phần diện tích trong khu vực. Ngoài ra, việc 
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tiêu thoát nước này còn bị phụ thuộc vào điểm tiêu cuối nguồn ra sông (như bị 

tác động bởi chế độ thủy triều; chưa xây dựng được hồ điều hòa để để tăng sức 

chứa,…) nên vẫn còn tình trạng ngập úng cục bộ khi có mưa lớn như phản ánh 

của cử tri.  

Để khắc phục triệt để tình trạng ngập úng trên, UBND tỉnh đã và đang chỉ 

đạo Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thành phố 

Hà Tĩnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như sau: 

- Đẩy nhanh dự án Tăng cường khả năng thoát lũ hạ du hồ Kẻ Gỗ; trong 

đó triển khai đầu tư xây dựng các hạng mục công trình nhằm cắt giảm lượng 

nước mặt từ dãy núi Trà Sơn đổ về khu vực thành phố Hà Tĩnh. 

- Rà soát, đánh giá lại các định hướng thoát nước trong Đồ án quy hoạch 

chung thành phố Hà Tĩnh phê duyệt năm 2015 trong đó chú trọng tính toán, cập 

nhất thêm các yếu tố biến đổi khí hậu.  

 - Đẩy nhanh triển khai dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích 

ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh với tổng mức khoảng 3.290 tỷ 

đồng; trong đó hợp phần thoát nước chiếm khoảng 1.500 tỷ đồng gồm các công 

trình chính như: xây dựng đóng kín tuyến đê bảo vệ Thành phố còn lại khoảng 

5,5km; xây dựng mới 03 hồ điều hòa trử nước có diện tích khoảng 30ha; xây 

dựng 03 trạm bơm cưỡng bức ở khu vực Đập Bợt, Linh Tiến, Đập Hầu với tổng 

công suất 120.000 m
3
/h và hoàn thiện hệ thống hệ thống kênh, cống thoát nước 

hiện hữu. 

- Tiếp tục tập trung nguồn lực ưu tiên triển khai các giải pháp công trình 

nhằm khắc phục tối đa 12 điểm thường xuyên bị ngập lụt trên địa bàn.  

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật của Nhà 

nước về bảo vệ môi trường, thoát nước; các quy định về nếp sống văn minh đô 

thị cùng với việc thường xuyên vận động người dân chung tay thực hiện khơi 

thông, nạo vét cống, rãnh trên địa bàn.  

Câu hỏi: Hiện nay tình trạng dây điện, cáp viễn thông chằng chịt, lộn 

xộn, có tuyến không còn sử dụng nhưng chưa được tháo gỡ, gây mất mỹ quan 

đô thị; nhiều cột điện ở một số tuyến đường nứt gãy, xuống cấp gây mất an toàn. 

Trong năm 2022 đã xảy ra 3 vụ chạm chập gây cháy nổ. Đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh cho biết các giải pháp để chấn chỉnh tình trạng trên. 

Ý kiến trả lời: 

Trong thời gian qua, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh các doanh nghiệp 

viễn thông, truyền hình cáp, điện lực đã tăng cường đầu tư, nâng cấp, mở rộng 

cơ sở hạ tầng mạng viễn thông, truyền hình, cấp điện
1
 nhằm đáp ứng nhu cầu 

ngày càng cao của Nhân dân trên địa bàn, qua đó tạo động lực, góp phần phát 

triển kinh tế, xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương. Bên cạnh 

                                           
1
: Điện lực thành phố Hà Tĩnh; Viễn thông Hà Tĩnh; Viettel Hà Tĩnh; Công ty Cổ phần Viễn 

thông FPT - Chi nhánh Hà Tĩnh; Công ty truyền hình cáp Hà Tĩnh. 
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đó cũng phát sinh những bất cập về treo cáp trên trụ điện của các doanh nghiệp 

đã tạo ra hàng loạt các mạng nhện trên không gây mất an toàn và mỹ quan đô thị 

như phản ánh của cử tri. 

Để giải quyết vấn đề trên, trong thời gian qua UBND tỉnh đã ban hành 

Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 23/8/2013 về tăng cường công tác bảo vệ an toàn 

công trình lưới điện; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 08/6/2015 về tăng cường 

chỉnh trang, bó gọn, ngăn chặn phá hoại, khai thác trái phép hệ thống cáp viễn 

thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 34/2021/QĐ-UBND ngày 

05/8/2021 (thay thế Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND 26/12/2016) về ban hành 

quy định quản lý cáp viễn thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 

33/2020/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 quy định một số nội dung về quản lý hệ 

thống công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; trong đó phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công 

Thương, Sở Xây dựng, UBND thành phố Hà Tĩnh, đơn vị chủ quản cột - Điện 

lực thành phố Hà Tĩnh, đơn vị sử dụng chung cột để treo cáp - các doanh nghiệp 

viễn thông, truyền hình. Theo đó, các đơn vị: UBND Thành phố, Điện lực 

Thành phố, các đơn vị viễn thông, truyền hình đã thực hiện chỉnh trang được 

42km đường dây trung thế, 26km đường dây hạ thế; bó gọn 62km dây cáp viễn 

thông; xây dựng 28km hào kỹ thuật ở các khu dân cư tập trung như: Hạ tầng 

phía Đông, phía Nam, tổ 2, tổ 7 phường Nguyễn Du; Hạ tầng Đội Thao, Đồng 

Xay, Đồng Rào xã Thạch Trung; Hạ tầng Đồng Bàu Rạ và tổ 6,7 phường Hà 

Huy Tập; Hạ tầng tổ 1 phường Trần Phú; Hạ tầng Vĩnh Hòa phường Thạch 

Linh;… và trên các tuyến đường như: đường Xô Viết nghệ Tĩnh, đường Nguyễn 

Công Trứ đoạn từ đường Phan Đình Phùng đến đường Hải Thượng Lãn ông, 

đường Lê Ninh, đường Hải Thượng Lãn Ông, đường vành Đai khu đô thị Bắc, 

đường nối từ đường Quang Trung đến đường Ngô Quyền, đường Lê Duẩn, 

đường Vào khu di tích Văn Miếu Hà Tĩnh. 

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nêu trên triển 

khai các giải pháp sau: 

a) Giải pháp trước mắt 

- Các đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai Quyết định số 34/2021/QĐ-

UBND ngày 05/8/2021 của UBND tỉnh về quy định quản lý cáp viễn thông trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của pháp luật 

về quản lý, phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động, an toàn lưới điện đến 

tận các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. 

- Yêu cầu các đơn vị chủ quản cột, các đơn vị sử dụng chung cột lập kế 

hoạch, lộ trình thực hiện hàng năm để tiến hành đầu tư các trang thiết bị phục vụ 

việc sắp xếp, chỉnh trang tại các tuyến đường và nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới 

điện; đánh giá khả năng chịu lực của các cột điện để có kế hoạch thay thế; từng 

bước ngầm hóa hệ thống viễn thông, cấp điện trên các tuyến đường đã đầu tư 

hào kỹ thuật. 
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- Định kỳ rà soát, kiểm tra, xử lý các tuyến cáp viễn thông, truyền hình, 

cáp điện đang treo trên trụ điện không đúng quy định hoặc không đảm bảo kỹ 

thuật để yêu cầu đơn vị sở hữu cáp viễn thông, cáp điện và các tổ chức liên quan 

cắt bỏ, tiêu hủy hoặc thay thế.  

- Quản lý chặt chẽ việc treo cáp viễn thông, cáp điện trên hệ thống cột 

đảm bảo đúng quy định, quy chuẩn kỹ thuật. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm 

thuộc thẩm quyền về việc xây dựng, lắp đặt và khai thác hạ tầng viễn thông thụ 

động, cáp điện. 

b) Giải pháp lâu dài: 

- Đối với các khu đô thị mới, các tuyến đường mới yêu cầu Chủ đầu tư 

xây dựng các công trình phải bố trí cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ thuật 

để bố trí, lắp đặt các đường dây và đường ống kỹ thuật.  

- Đối với các đô thị cũ, đô thị cải tạo, các tuyến đường cũ yêu cầu UBND 

Thành phố có kế hoạch đầu tư xây dựng cống, bể kỹ thuật hoặc hào, tuy nen kỹ 

thuật để từng bước hạ ngầm đường dây, cáp nổi. 

Sở Xây dựng báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VP, QHHT1.     

 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hà 
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