
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số: 1258 /UBND-KTN 

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

 
Lạng Sơn, ngày  28 tháng 11 năm 2019 

V/v chấp thuận tuyến đường dây  
dự án Đường dây 110kV từ 220kV 
Lạng Sơn - Đồng Đăng (mạch 2) 

 

 

                          Kính gửi: Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực - Tổng  
             công ty Điện lực miền Bắc 

 

Xem xét Công văn số 3811/BDAĐL-TH2 ngày 06/11/2019 của Ban Quản 
lý dự án phát triển Điện lực - Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công văn số 
1366/SCT-QLNL ngày 25/11/2019 của Sở Công Thương về việc báo cáo xem 
xét đề nghị thỏa thuận tuyến dự án Đường dây 110kV từ 220kV Lạng Sơn - 
Đồng Đăng (mạch 2), UBND tỉnh Lạng Sơn có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý phương án tuyến đường dây của dự án Đường dây 110kV từ 
220kV Lạng Sơn - Đồng Đăng (mạch 2) như sau: 

a) Quy mô dự án: 

- Kéo mới 2,0 km ĐZ 110kV 01 mạch, dây dẫn AC 240 từ TBA 220kV 
Lạng Sơn đến vị trí cột 08 (trên cột 04 mạch có sẵn) thuộc dự án "Xuất tuyến 
110kV sau 220kV Lạng Sơn" đang xây dựng; 

- Cải tạo 6,4 km ĐZ từ vị trí cột C37 hiện trạng đến TBA 110kV Đồng 
Đăng từ mạch đơn, dây AC 185 lên mạch kép dây AC 240; 

- Mở rộng 01 ngăn lộ 110kV tại trạm biến áp 110kV Đồng Đăng. 

b) Giải pháp thiết kế: 

- Hướng tuyến đi trùng hoàn toàn trên tuyến hiện có. 

- Lắp bổ sung cột mới trên tuyến hiện trạng, để nâng cao khoảng cách 
giữa dây dẫn với mặt đất. 

- Gia cố các móng cột, móng hiện có để đảm bảo an toàn chịu lực cho 
đường dây 2 mạch, dây AC 240. 

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; không được phép xây dựng khi chưa 
hoàn tất các thủ tục có liên quan. 

3. Sở Công Thương, UBND các huyện Văn Lãng, Cao Lộc, Công ty Điện 
lực Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi việc thực hiện đầu tư xây dựng 
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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; 
- Sở Công Thương; 
- UBND các huyện: Văn Lãng, Cao Lộc; 
- Công ty Điện lực Lạng Sơn;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: TH, KTN; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Công Trưởng 
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