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QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật

viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 
18/6/2020;

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23/11/2009;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được chỉnh sửa, bổ sung một số 

điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 
và Luật số 62/2020QH14;

Căn cứ Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về 
Quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị; Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 
06/4/2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Viễn thông; Nghị định số 72/2012/NĐ-CP ngày 24/9/2012 của Chính phủ 
về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; Nghị định 81/2016/NĐ-
CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 
số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật Viễn thông; Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 
03/2/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện 
tử và các quy định hiện hành; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 
Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 
dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BTTTT-BCA ngày 
28/11/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an về bảo đảm an 
toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động bưu chính, viễn thông 
và công nghệ thông tin;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 
27/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Xây dựng và Bộ Công 
thương về Quy định dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống 
được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung;
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Căn cứ Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BXD-BTTTT ngày 
22/6/2016 của Bộ Xây dựng và Bộ Thông tin và Truyền thông về Hướng dẫn 
quản lý việc xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động;

Căn cứ Thông tư số 14/2013/TT-BTTTT ngày 21/6/2013 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông hướng dẫn việc lập, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy 
hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tại địa phương; Thông tư số 
20/2019/TT-BTTTT ngày 31/12/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban 
hành Quy chuẩn QCVN 33:2019/BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp 
đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông”;

Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng 
về việc hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 194/TTr-
STTTT ngày 12/8/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý công trình 
hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2021 và thay 
thế Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh ban hành 
Quy định quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền 
thông, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị 
xã, thành phố, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet và truyền 
hình cáp trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ TT&TT(báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng XD và KTVB QPPL, Sở Tư pháp;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Quảng Nam;
- Trung tâm CTTT&TT Quảng Nam; 
- Lưu: VT, TH, KTTH, KGVX.
G:\Dropbox\CÔNG-2021\QĐ\12.8-QĐ thay thế QĐ 26.docx

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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