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Lạng Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2019 

V/v thỏa thuận điều chỉnh hai đoạn 
tuyến đường dây 110kV sau TBA 

220kV Lạng Sơn do vướng mặt bằng

 

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

      công ty Điện lực miền Bắc 
 

Xem xét Công văn số 3507/BDAĐL-TH1 ngày 14/10/2019 của Ban Quản 
lý dự án phát triển Điện lực - Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công văn số 
1368/SCT-QLNL ngày 25/11/2019 của Sở Công Thương về việc báo cáo xem 
xét thỏa thuận điều chỉnh hai đoạn tuyến đường dây 110kV sau TBA 220kV 
Lạng Sơn do vướng mặt bằng, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chấp thuận điều chỉnh hai đoạn tuyến đường dây 110kV sau 
TBA 220kV Lạng Sơn như sau: 

a) Đoạn tuyến từ vị trí số 04 đến số 06 của 02 xuất tuyến mạch XDM 
(XT1 và XT2) có vị trí cột số 05 (G2) nằm trong khu vực quy hoạch đất quốc 
phòng trên địa bàn xã Phú Xá, huyện Cao Lộc: 

- Đoạn tuyến từ vị trí số 04 đến vị trí số 06 thuộc xuất tuyến 1 (XT1-04 
mạch XDM): 

+ Di chuyển vị trí cột số 05 (G2) ra khỏi khu vực quy hoạch đất quốc 
phòng đến vị trí mới nằm bên trái tuyến trên sườn đồi đối diện vị trí cũ; chiều 
dài đoạn tuyến điều chỉnh dài 692,6m. 

+ Điểm đầu tại vị trí số 04 ( theo hồ sơ TKBVTC đã được phê duyệt); 
điểm cuối tại vị trí số 06 (theo hồ sơ TKBVTC đã được phê duyệt); số góc lái: 
03 góc. 

- Đoạn tuyến từ vị trí số 4-2 (04) đến vị trí số 6-2 (06) thuộc xuất tuyến 2 
(XT2-04 mạch XDM): 

+ Di chuyển vị trí cột số 5-2 (G2) ra khỏi khu vực quy hoạch đất quốc 
phòng đến vị trí mới nằm bên trái tuyến trên sườn đồi đối diện vị trí cũ; chiều 
dài đoạn tuyến điều chỉnh dài 680,8; 

+ Điểm đầu tại vị trí số 4-2 (theo hồ sơ TKBVTC đã được phê duyệt); 
điểm cuối tại vị trí số 6-6 (theo hồ sơ TKBVTC đã được phê duyệt); số góc lái: 
03 góc. 

b) Đoạn tuyến từ vị trí số 30 đến số 32 của tuyến đường dây cải tạo từ 01 
mạch thành 04 mạch có vị trí cột số 31 và số 32 nằm trong khu vực quy hoạch 
của Dự án khu đô thị Nam Hoàng Đồng 1, thành phố Lạng Sơn: 

- Đoạn tuyến từ vị trí số 30 đến vị trí số 32M (32) thuộc tuyến dây cải tạo 
từ 01 mạch thành 04 mạch của xuất tuyến 1 (XT1):  
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+ Di chuyển cột số 32 (theo hồ sơ TKBVTC đã được phê duyệt) sang bên 
phải tuyến đến vị trí mới nằm trên đỉnh đồi theo hướng về TBA 110kV Lạng 
Sơn hiện có và cách vị trí cũ khoảng 350m, chiều dài đoạn tuyến điều chỉnh dài 
637,1m; 

+ Điểm đầu tại vị trí số 30 (theo hồ sơ TKBVTC đã được phê duyệt); 
điểm cuối tại vị trí số 32 hiện có. 

- Đoạn tuyến từ vị trí số 32M đến vị trí số 112 thuộc tuyến dây 02 mạch 
nhiệt điện Na Dương – TBA 110kV Lạng Sơn hiện có: 

+ Hướng tuyến đường dây được di chuyển theo vị trí cột số 32, chiều dài 
đoạn tuyến điều chỉnh dài 857,4m;  

+ Điểm đầu tại vị trí số 32M; điểm cuối tại vị trí số 112 hiện có. 

- Đoạn tuyến từ vị trí số 32M đến vị trí số 115 thuộc tuyến dây 02 mạch 
nhiệt điện Na Dương – TBA 110kV Lạng Sơn hiện có:  

+ Hướng tuyến đường dây được di chuyển theo vị trí cột số 32, chiều dài 
đoạn tuyến điều chỉnh dài 446,2m;  

+ Điểm đầu tại vị trí số 32M; điểm cuối tại vị trí số 115M (cạnh vị trí 115 
hiện có);  

2. Các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, UBND 
thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc, Công ty Điện lực Lạng Sơn và các 
đơn vị có  liên quan 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, TN&MT; 
- UBND huyện Cao Lộc; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- Cty Điện lực Lạng Sơn;  
- Cty CP SXTM 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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