
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số: 759 /UBND-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày 01 tháng 8 năm 2019 

V/v chấp thuận hướng tuyến đường 
dây 110kV dự án cải tạo đường dây 

110kV Bắc Giang – Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực 
 

Xem xét Công văn số 2106/BDAĐL-TH2 ngày 05/7/2019 của Ban Quản  
lý dự án phát triển Điện lực - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Báo cáo số 
132/BC-SCT ngày 29/7/2019 của Sở Công thường về việc thỏa thuận hướng 
tuyến đường dây 110kV dự án cải tạo đường dây 110kV Bắc Giang - Lạng Sơn, 
UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý phương án hướng tuyến đường dây 110kV dự án cải tạo đường 
dây 110kV Bắc Giang – Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

a) Địa điểm xây dựng: Tuyến đường dây đi qua địa bàn các huyện Hữu 
Lũng, Chi Lăng và thành phố Lạng Sơn. 

b) Quy mô đầu tư xây dựng: 

- Tuyến trục chính 110kV Bắc Giang - Lạng Sơn: Chiều dài 69,4km 

+ Điểm đầu: Cột 106 đường dây 110kV Bắc Giang - Lạng Sơn. 

+ Điểm cuối: Trạm 110kV Lạng Sơn 

- Nhánh rẽ trạm 110kV Đồng Bành: Chiều dài 1,5km. 

+ Điểm đầu: Cột 211 đường dây 110kV Bắc Giang - Lạng Sơn. 

+ Điểm cuối: Trạm 110kV Đồng Bành. 

- Giải pháp thiết kế chủ yếu: 

+ Thay dây dẫn toàn tuyến từ dây AC-185 lên dây AC-300 hoặc tương 
đương. 

+ Trồng bổ sung một số cột trên tuyến hiện trạng để nâng cao khoảng cách 
giữa dây dẫn với mặt đất. 

+ Gia cố các cột, móng hiện có để đảm bảo an toàn chịu lực. 

- Hướng tuyến: Trùng hoàn toàn trên tuyến hiện có theo bản vẽ mặt bằng 
đoạn tuyến đi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, ký hiệu 2019BG-LS.ĐZ-MB.02 trong 
Báo cáo tóm tắt dự án cải tạo đường dây 110kV Bắc Giang - Lạng Sơn. 

2. Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực (Chủ đầu tư) có trách nhiệm triển 
khai các thủ tục theo quy định hiện hành; hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu 
tại Báo cáo số 132/BC-SCT ngày 29/7/2019 của Sở Công Thương trong quá 
trình thực hiện dự án. 
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3. Sở Công Thương, UBND thành phố Lạng Sơn, UBND các huyện Chi 
Lăng và Hữu Lũng theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện đầu tư xây 
dựng của chủ đầu tư; quản lý nghiêm túc các hoạt động xây dựng trong khu vực 
được chấp thuận theo quy định, báo cáo UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm 
quyền./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: CT, XD, GTVT, TN&MT, NN&PTNT; 
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 
- UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Công ty Điện lực Lạng Sơn;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTN, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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