
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày    tháng 6 năm 2020 

V/v xây dựng công trình xuất 

tuyến 35kV lộ 371-373; 375-377 

TBA 110 kV Hữu Lũng  

 

             

Kính gửi:  

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 1374/BC-SGTVT ngày 29/5/2020 của Sở Giao thông 

vận tải về việc đánh giá việc đầu tư xây dựng công trình Xuất tuyến 35kV lộ 

371-373; lộ 375-377 TBA 110kV, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; Công văn 

số 1149/PCLS-BQLDA ngày 22/5/2020 của Công ty Điện lực Lạng Sơn, UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải về việc cho Công ty Điện 

lực Lạng Sơn được tiếp tục thi công công trình Xuất tuyến 35kV lộ 371-373; 

375-377 TBA 110 kV Hữu Lũng theo hướng tuyến đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt, chấp thuận xây dựng và cấp phép thi công theo quy định với điều 

kiện khi Nhà nước thực hiện xây dựng trục đường giao thông theo quy hoạch 

chung xây dựng thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng thì Công ty phải tự chịu 

trách nhiệm di chuyển đường điện trên ra khỏi phạm vi tuyến đường mà không 

được yêu cầu bồi thường, hỗ trợ thiệt hại công trình. 

2. Công ty Điện lực Lạng Sơn tiếp tục thi công xây dựng công trình theo 

kế hoạch đã được duyệt; phối hợp với UBND huyện Hữu Lũng và các đơn vị 

liên quan khẩn trương giải phóng mặt bằng các vị trí cột điện còn lại chưa xây 

dựng. 

3. UBND huyện Hữu Lũng chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Lạng 

Sơn và các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện giải phóng mặt bằng các vị trí 

cột điện còn lại để tổ chức thi công đáp ứng tiến độ của dự án./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: XD, CT, TN&MT, GTVT; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

 các Phòng CM, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT (HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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