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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 
 

Công trình Xuất tuyến 35kV lộ 371-373; lộ 375-377 TBA 110kV Hữu 

Lũng đã được Công ty Điện lực Lạng Sơn phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật 

đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1037/QĐ-PCLS ngày 27/6/2019, trong đó đây 

là loại công trình năng lượng, cấp III, nhóm C do Công ty Điện lực Lạng Sơn 

làm chủ đầu tư. 

Phạm vi công trình chạy song song với đường Quốc lộ 1A bên phải tuyến 

theo hướng Lạng Sơn đi Hà Nội thuộc địa bàn xã Đồng Tân và xã Sơn Hà, 

huyện Hữu Lũng gồm 47 cột. Hiện nay đã thi công đúc móng cột (chưa dựng 

cột) được 26 cột, còn 21 cột đang giải quyết vướng mắc về mặt bằng. Vị trí các 

móng cột cách mép đường nhựa 8 m. 

Ngày 29/4/2020 trong quá trình phối hợp cùng Công ty Điện lực Lạng 

Sơn giải quyết về mặt bằng, UBND huyện Hữu Lũng phát hiện ra vị trí các cột 

nằm trong phạm vi quy hoạch mở rộng đường Quốc lộ 1A đoạn mở rộng thị trấn 

Hữu Lũng, cụ thể: 

Theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 07/01/2008 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn 

Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn đến 2020 thì quy hoạch đường 

Quốc lộ 1A mới có chỉ giới đường đỏ là 42m gồm: mặt đường chính ở giữa rộng 

15.0m; giải phân cách cây xanh hai bên mỗi bên 5.0 m; đường gom hai bên mỗi 

bên rộng 5.5m, vỉa hè mỗi bên rộng 3 m. 

Như vậy, áp vào bản Quy hoạch đường Quốc lộ 1A mới đã được Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt thì cột điện và đường dây của công trình trên 

thi công vào giữa của đường gom theo quy hoạch nên tại cuộc họp UBND 

huyện Hữu Lũng đã đề nghị Công ty Điện lực Lạng Sơn tạm dừng thi công công 

trình chờ xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của UBND tỉnh. 

Nguyên nhân để xẩy ra tình trạng trên là do chủ đầu tư khi lấy ý kiến 

UBND huyện Hữu Lũng về dự án chỉ có thiết kế hướng tuyến đi dọc Quốc lộ 

1A như đã trình bày ở trên nhưng không có thiết kế chi tiết vị trí chính xác của 

các cột. Công trình đã được Tổng cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận cho phép 
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xây dựng tại Công văn số 7957/TCĐBVN-QLBTĐB ngày 27/11/2019 về việc 

xây dựng đường dây 35kV trong phạm vi bảo vệ KCHT GTĐB QL.1 

(Km81+930 – Km86+200), địa phận tỉnh Lạng Sơn, trong đó vị trí các cột điện 

có khoảng cách từ mép ngoài của móng cột điện đến mép đường nhựa >= 6,8m;  

Cục Quản lý Đường bộ I đã cấp giấy phép thi công số 19/GPTC-CQLĐBI ngày 

7/2/2020 cho Công ty Điện lực Lạng Sơn được phép thi công công trình Xây 

dựng đường dây 35kV trong phạm vi bảo vệ KCHTGTĐB QL.1 (đoạn từ 

Km81+930-Km86+200), tỉnh Lạng Sơn. 

UBND huyện Hữu Lũng xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để tháo gỡ 

vướng mắc trên./.  

 
Nơi nhận:                                                                        
- Như trên; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- TT HU, HĐND huyện; 

- CT, PCT (KT) UBND huyện; 

- Phòng: Tài nguyên và Môi trường; 

Kinh tế - Hạ tầng; 

- UBND các xã: Đồng Tân, Sơn Hà; 

- Lưu: VT, TTPTQĐ.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Long Văn Sơn 
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