
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:        /VP-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 
V/v phương án di chuyển 03 cột 

điện nằm phía trước khu đất Công 

ty cổ phần Hoàng Hà thực hiện dự 

án Tiểu khu tái định cư khối 9, 

phường Hoàng Văn Thụ 

 

  

   Kính gửi:  

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài Chính, Xây dựng; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty cổ phần Hoàng Hà; 

- Công ty Công ty TNHH Thành Long; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- Viễn thông Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 287/BC-STC ngày 19/7/2020 của Sở Tài chính về 

việc bố trí kinh phí để thực hiện di chuyển 03 cột điện nằm phía trước khu đất 

Công ty cổ phần Hoàng Hà thực hiện dự án Tiểu khu Tái định cư khối 9, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Đồng ý chủ trương di chuyển cột điện, cột viễn thông nằm phía trước 

khu đất Công ty cổ phần Hoàng Hà thực hiện dự án Tiểu khu Tái định cư khối 9, 

phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn để đảm bảo mỹ quan đô thị, an 

toàn giao thông và phù hợp với yêu cầu sử dụng chung như đề nghị của Sở Tài 

chính, với nguồn kinh phí và thực hiện di chuyển cụ thể như sau: 

- Nguồn kinh phí thực hiện: 

+ Kinh phí di chuyển, kéo lại đường dây điện ba pha từ trạm biến áp của 

Công ty TNHH Thành Long vào xưởng sản xuất của Công ty do Công ty TNHH 

Thành Long chi trả. 

+ Kinh phí nhổ bỏ cột điện và cột viễn thông, lắp dựng cột điện mới do 

Công ty cổ phần Hoàng Hà chi trả. 

- Thực hiện di chuyển:  

+ Công ty TNHH Thành Long chịu trách nhiệm di chuyển, kéo lại đường 

dây điện ba pha từ trạm biến áp của Công ty vào xưởng sản xuất. 

+ Đối với việc di chuyển cột điện và cột viễn thông: Công ty cổ phần 

Hoàng Hà chủ động phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn, Viễn thông Lạng 

Sơn thực hiện di chuyển đường điện và đường cáp viễn thông đến vị trí mới.  

2. Giao UBND thành phố Lạng Sơn có trách nhiệm đôn đốc các đơn vị: 

Công ty TNHH Thành Long, Công ty cổ phần Hoàng Hà, Công ty Điện lực 

Lạng Sơn và Viễn thông Lạng Sơn tổ chức thực hiện di chuyển cột điện, cột 



viễn thông theo phương án di chuyển tại Báo cáo số 527/BC-UBND ngày 

28/6/2020 của UBND thành phố Lạng Sơn; hoàn thành trong tháng 8/2020 và 

báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh,  

  Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (HVTr).  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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