
 

 

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 9 năm 2020 

V/v tiếp tục kiểm tra, thống nhất vị 

trí trạm biến áp 110kV Cao Lộc 

thuộc dự án Trạm biến áp 110kV 

Cao Lộc và nhánh rẽ 

 

 

      Kính gửi:   

- Các Sở: Công Thương, Giao thông vận tải; 

- Ban Quản lý dự án xây dựng điện Miền Bắc. 

 

Xem xét Báo cáo số 179/BC-SCT ngày 19/8/2020 của Sở Công Thương 

về việc thỏa thuận hướng tuyến đường dây 110kV, vị trí Trạm biến áp 110kV 

Cao Lộc thuộc dự án Trạm biến áp 110kV Cao Lộc và nhánh rẽ, đồng chí Hồ 

Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Nội dung báo cáo của Sở Công Thương chưa xem xét ý kiến của Sở Giao 

thông vận tải đối với vị trí trạm biến áp 110kV Cao Lộc thuộc dự án Trạm biến 

áp 110kV Cao Lộc và nhánh rẽ sẽ chồng lấn với quy hoạch Khu đô thị sinh thái 

Nà Chuông, Bình Cằm, thành phố Lạng Sơn hiện nay đang triển khai lập quy 

hoạch và ảnh hưởng đến không gian, kiến trúc cảnh quan chung của nút giao 

Quốc lộ 4B và tuyến đường Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn (đoạn từ Hữu Nghị 

đến Chi Lăng), khoảng cách an toàn đối với hành lang đường bộ Quốc lộ 4B…, 

cho nên chưa đủ cơ sở để UBND tỉnh xem xét chấp thuận hướng tuyến, vị trí  

Trạm biến áp 110kV theo đề nghị của Sở Công Thương tại báo cáo trên. 

Giao Sở Công Thương tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Giao Thông vận 

tải, Ban Quản lý dự án xây dựng điện Miền Bắc và các cơ quan liên quan tiếp 

tục kiểm tra, xem xét kỹ lưỡng, thống nhất vị trí trạm biến áp 110kV Cao Lộc; 

đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TN&MT; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- UBND huyện Cao Lộc; 

- CPVP UBND tỉnh,  

PhòngTHNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu VT, KT(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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