UBND TỈNH LONG AN
BAN QLDA ĐTXD CÁC CÔNG TRÌNH
DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1163/TB-BQLDA

Long An, ngày 31 tháng 5 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
V/v đăng ký làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng ngầm viễn thông thuộc dự án
Hạ tầng trong Khu trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh

Căn cứ Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 16/01/2015 của UBND tỉnh
Long An về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng trong Khu trung tâm
Chính trị - Hành chính tỉnh;
Căn cứ Công văn số 1294/SKHĐT-TĐĐTC ngày 12/4/2021 của Sở Kế
hoạch và Đầu tư về việc phương án đầu tư xây dựng Hạ tầng ngầm viễn thông
thuộc dự án Hạ tầng trong Khu trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh;
Căn cứ Công văn số 3606/UBND-KTTC ngày 28/4/2021 của UBND tỉnh
về việc phương án đầu tư xây dựng Hạ tầng ngầm viễn thông thuộc dự án Hạ
tầng trong Khu trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh.
Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp
tỉnh Long An trân trọng thông báo và kính mời quý doanh nghiệp, tổ chức/cá
nhân quan tâm và có nhu cầu thực hiện đăng ký làm Chủ đầu tư xây dựng hạ
tầng ngầm viễn thông thuộc dự án Hạ tầng trong Khu trung tâm Chính trị - Hành
chính tỉnh để được xem xét, lựa chọn làm chủ đầu tư. Thời gian đăng ký: Từ
ngày ra thông báo này đến 17 giờ 00 phút ngày 10/7/2021 (Ban QLDA đầu tư
xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Long An gửi kèm một số
nội dung, yêu cầu trọng tâm và bản vẽ sơ bộ để các doanh nghiệp, cơ quan, tổ
chức/cá nhân nghiên cứu và thể hiện rõ trong văn bản đăng ký – Phụ lục 1).
Thông tin liên hệ Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng
và Công nghiệp tỉnh Long An:
- Địa chỉ: Số 30-32 Quốc lộ 1, Phường 2, TP Tân An, Long An;
- Điện thoại: (0272) 3839379, 0909.932.799 (ông Phạm Trọng Nhân)
- Fax: (0272) 3552414, Email: nhan.bqldaxdla@gmail.com
Trân trọng thông báo và kính mời./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Sở Thông tin Truyền thông (nắm biết);
- Các tổ chức, cá nhân (thông qua thông báo trên: Báo
Long An, Cổng thông tin điện tử tỉnh Long An);
- Giám đốc Ban (báo cáo);
- Lưu: VT - ĐHDA 1,n.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Bá Phước

Phụ lục 1
NỘI DUNG, YÊU CẦU TRỌNG TÂM KHI ĐĂNG KÝ LÀM CHỦ ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG NGẦM CÁP VIỄN THÔNG
(Kèm theo Thông báo số:1163 /TB-BQLDA ngày31 /5/2021 của Ban QLDA đầu
tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Long An)

Stt Nội dung, yêu cầu

Đề xuất của Ban

Đề xuất và cam kết
của đơn vị đăng ký

a) Phục vụ ngầm hóa hoàn
toàn cáp viễn thông (ngoài
việc xây dựng cho doanh
nghiệp sử dụng cam kết cho
tất cả các đơn vị, doanh
nghiệp viễn thông khác thuê
sử dụng khi có nhu cầu)
b) Tuyến ống chính: mỗi bên
đường ≥ 02 ống PVC Ø110
(Mặt bằng các tuyến đường
theo bản vẽ đính kèm)
c) Các hầm kỹ thuật
d) Các tuyến ống phụ, ống
ngoi, ống chờ
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Quy mô đầu tư
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a) QCVN 33:2019/BTTTT
b) QCVN 07:2016/BXD
Quy chuẩn, tiêu
c) TCVN 8699:2011
chuẩn kỹ thuật áp
d) TCVN 8700:2011
dụng
e) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn
kỹ thuật khác có liên quan
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Thực hiện theo tiến độ triển
Thời gian thực khai thực tế của dự án Khu
hiện hoàn thành
trung tâm Chính trị - Hành
chính tỉnh

4

Thực hiện theo quy định hiện
hành nhưng không cao hơn giá
thuê các doanh nghiệp hiện
Giá cho thuê hạ đang áp dụng trên địa bàn
tầng ngầm lắp đặt tỉnh, cụ thể:
cáp viễn thông
a) Cáp quang ≤ 48 FO:
1.700đ/01mét/01tháng/01 sợi
cáp.
b) 48 FO < Cáp quang ≤ 96
2

FO: 2.300đ/01mét/01tháng/01
sợi cáp.
c) Cáp đồng ≤ 100x2:
1.700đ/01mét/01tháng/01 sợi
cáp.
d) 100x2 < Cáp đồng ≤ 300x2:
2.000đ/01mét/01tháng/01 sợi
cáp.
e) 300x2 < Cáp đồng ≤ 800x2:
3.400đ/01mét/01tháng/01 sợi
cáp.
f) Cáp truyền hình các loại:
1.700đ/01mét/01tháng/01 sợi
cáp.
g) Cáp thuê bao (sub) các loại
(03 cáp sub tương đương 01
sợi cáp quang 12 FO):
580đ/01mét/01tháng/01sợi cáp
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