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Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 230/CV-BQLDA ngày 14/3/2019 của Ban Quản lý dự 
án đầu tư xây dựng tỉnh về việc xử lý chồng lấn giữa Dự án tuyến cao tốc Bắc 
Giang - Lạng Sơn với Dự án đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn, đồng chí 
Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Nội dung báo cáo, đề xuất của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh còn 
sơ sài, thiếu thông tin và cơ sở để xem xét, chưa đánh giá được rõ các vấn đề sau: 
Nguồn gốc của việc chồng lấn giữa Dự án tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn với 
Dự án đường dây 220 kV Bắc Giang - Lạng Sơn; tổng số cột điện cần điều chỉnh; 
chưa mô tả hiện trạng vị trí, tên cột (khoảng cách, lý trình tương ứng với đường 
cao tốc...) trước khi điều chỉnh và vị trí dự kiến sau khi điều chỉnh. Theo báo cáo 
có 14 cột điện đã điều chỉnh thiết kế nhưng vẫn nằm trong phạm vi hành lang an 
toàn đường bộ, nhưng không chỉ rõ từng vị trí, không thể hiện số liệu minh chứng 
đảm bảo khoảng cách an toàn đường bộ theo chiều ngang đối với công trình thiết 
yếu theo quy định tại Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ 
Giao thông vận tải và các quy định khác có liên quan; mặt khác, liên quan đến nội 
dung trên chưa có ý kiến  bằng văn bản của Sở Giao thông vận tải. 

Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh bổ sung, làm rõ các nội 
dung trên, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/4/2019. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
tỉnh thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, XD, TN&MT; 
- Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn; 
- Tổng Cty truyền tải điện Quốc gia; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
các Phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu VT, KTN (VAT). 
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