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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn khai thác trái phép, phá
hoại các tuyến cáp viễn thông trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
Mạng lưới viễn thông là tài sản, huyết mạch thông tin quốc gia, công cụ phục vụ
cho sự chỉ ñạo của ðảng và ñiều hành của Nhà nước, phương tiện thông tin liên lạc
không thể thiếu ñối với mọi tổ chức, cá nhân trong ñời sống và hoạt ñộng phát triển
kinh tế - xã hội. Trong thời gian qua, tình trạng khai thác trái phép, phá hoại các
tuyến cáp viễn thông ñã xảy ra ở một số ñịa phương, ñặc biệt hiện nay hầu hết lưu
lượng viễn thông (ñiện thoại, Internet, dữ liệu) quốc tế của Việt Nam ñược truyền dẫn
qua Tuyến cáp quang biển quốc tế SMW3 (có trạm cập bờ tại Hoà Hải - ðà Nẵng) và
nếu tuyến cáp quang trên bị xâm hại thì Việt Nam có nguy cơ bị cách ly liên lạc với
thế giới. ðể bảo ñảm an toàn cho các tuyến cáp viễn thông nói chung và tuyến cáp
viễn thông ngầm trên biển nói riêng trên ñịa bàn thành phố, UBND thành phố ðà
Nẵng chỉ thị:
1. Cáp viễn thông nói chung và cáp viễn thông ngầm trên biển nói riêng là tài
sản quốc gia. Mọi tổ chức, cá nhân phải có nghĩa vụ bảo vệ. Nghiêm cấm khai thác
trái phép, phá hoại dưới bất kỳ hình thức nào.
2. Sở Bưu chính, Viễn thông
a) Chủ trì, phối hợp với các Sở: Văn hóa - Thông tin, Thương mại, Tài nguyên
và Môi trường, Thuỷ sản – Nông lâm, Bộ Chỉ huy Bộ ñội Biên phòng, Bộ Chỉ huy
Quân sự thành phố, UBND các quận huyện, ðài Phát thanh - Truyền hình và ðài
Thông tin Duyên hải ðà Nẵng tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân
dân, ñặc biệt là ngư dân về tầm quan trọng và nghĩa vụ phải bảo vệ ñối với các tuyến
cáp viễn thông.
b) Làm ñầu mối tiếp nhận thông tin việc khai thác trái phép, phá hoại các tuyến
cáp viễn thông trên ñịa bàn thành phố, yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố
triển khai các biện pháp nghiệp vụ ñể kịp thời ngăn chặn, ñồng thời phối hợp trong
công tác kiểm tra, ñiều tra, xử lý nghiêm các hành vi xâm hại.
3. Sở Thủy sản - Nông lâm
Kết hợp công tác quản lý hoạt ñộng ñánh bắt hải sản với việc tuyên truyền cho
ngư dân về tầm quan trọng và nghĩa vụ phải bảo vệ các tuyến cáp viễn thông ngầm
trên biển.

