
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:        /UBND-PTQĐ 

V/v trả lời đơn của một số hộ gia đình 

tại thôn Quảng Tiến 2, xã Quảng Lạc, 

bị ảnh hưởng dự án: Đường dây 

220kV Bắc Giang- Lạng Sơn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

  

Kính gửi: Ông Vy Đình Văn, Ông Lương Văn Khoa, Ông Hoàng Văn Lộc. 

Địa chỉ: Thôn Quảng Tiến 2, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

(Đại diện cho một số hộ gia đình tại thôn Quảng Tiến 2, xã Quảng Lạc, bị ảnh 

hưởng dự án: Đường dây 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn). 

 

Thực hiện Công văn số 442/BTCD ngày 02/11/2022 của Ban Tiếp Công 

dân tỉnh Lạng Sơn, Công văn số 1366-CV/BNCTU ngày 01/12/2022 của Ban 

Nội chính tỉnh Lạng Sơn về việc trả lời đơn của một số hộ dân thôn Quảng Tiến 

2, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn bị ảnh hưởng bởi Dự án đường điện 

220KV Bắc Giang - Lạng Sơn. Đơn của các hộ gia đình có nội dung đơn tóm tắt 

như sau: 

"Không đồng ý việc thi công và đề nghị di dời cột điện có chiều cao hơn 

50m, rộng khoảng 200m2 ở vị trí sát nhà các ông: Hoàng Văn Lộc, Lương Văn 

Khoa, Vi Đình Văn ở thôn Quảng Tiến 2, xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn vì 

ảnh hưởng đến sức khoẻ, đời sống…". 

Sau khi xem xét nội dung đơn, kiểm tra, rà soát hồ sơ bồi thường, hỗ trợ  

thì cột điện các hộ gia đình đề nghị di dời là vị trí cột số 211, các hộ gia đình bị 

ảnh hưởng nằm trong hành lang tuyến từ vị trí cột 210 đến vị trí cột 211. Uỷ ban 

nhân dân thành phố Lạng Sơn trả như sau: 

 1. Công tác bồi thường, hỗ trợ đối với phần móng cột vị trí cột số 211 

Vị trí cột số 211 ảnh hưởng riêng đối với hộ ông Hoàng Văn Lộc, theo hồ 

sơ đo đạc, kiểm đếm mang tên ông Hoàng Văn Lộc tổng diện tích bị thu hồi là 

107,0m2, trong đó có phần diện tích 4,3m2 thuộc thửa đất số 05 và phần diện tích 

102,7m2 thuộc thửa đất số 17 tờ bản đồ địa chính số 07 xã Quảng Lạc, loại đất 

Màu. Nguồn gốc là đất do ông cha để lại từ khoảng năm 1976, hàng năm gia đình 

vẫn dụng để trồng hoa và cây ăn quả, đất sử dụng ổn định và không tranh chấp. 

Ngày 17/5/2020, Hội đồng BT, HT, TĐC dự án đã họp xét tính hợp pháp 

về đất và thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với 09 hộ 

gia đình bị ảnh hưởng dự án: Đường dây 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn, trong đó 

có hộ ông Hoàng Văn Lộc. 

Ngày 22/6/2020, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố đã phối hợp 

cùng UBND xã Quảng Lạc tổ chức họp lấy ý kiến về phương án dự kiến bồi 
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thường, hỗ trợ niêm yết tại Thông báo số 416/TB-PTQĐ ngày 01/6/2020. Tại 

buổi làm việc 09/09 hộ gia đình có mặt và đồng ý với phương án đã niêm yết. 

Ngày 17/8/2020, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1932/QĐ-

UBND về việc thu hồi đất để thực hiện dự án: Đường dây 220kV Bắc Giang- 

Lạng Sơn và Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 về việc phê duyệt 

phương án bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án. 

Ngày 17/9/2020, ông Hoàng Văn Lộc đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ 

Quyết định số 1932/QĐ-UBND nêu trên với tổng số  tiền là 51.261.000 đồng và 

bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. 

Sau khi ông Hoàng Văn Lộc bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công đã tiến 

hành thi công vị trí cột điện số 211, đến nay đã hoàn thành được 70% khối 

lượng thì các hộ gia đình xung quanh ngăn cản không cho tiếp tục thi công. 

2. Đối với nội dung yêu cầu dừng thi công và di dời cột điện vị trí 211 

Ngày 11/10/2022, UBND thành phố đã tổ chức tuyên truyền đối với các 

hộ gia đình bị ảnh hưởng dự án. Tại buổi làm việc có 06/23 hộ gia đình có mặt, 

17 hộ gia đình vắng mặt không có lý do. Các hộ gia đình có mặt đồng ý với việc 

thực hiện dự án tuy nhiên còn thắc mắc thiếu một số hạng mục vật kiến trúc, cây 

cối hoa màu. UBND thành phố đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành 

phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, đo đạc, kiểm 

đếm tại thực địa theo ý kiến thắc mắc của các hộ gia đình, tuy nhiên tại buổi 

kiểm tra ngày 14/10/2022 các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong khoảng cột điện từ 

vị trí 210 đến vị trí 211 thuộc thôn Quảng Tiến 2, xã Quảng Lạc đã ra cản trở 

không cho tổ công tác kiểm tra, đo đạc, kiểm đếm. 

Ngày 31/10/2022 UBND thành phố Lạng Sơn tiếp tục mời họp đối thoại 

(lần 2) đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng trong khoảng cột điện từ vị trí 210 

đến vị trí 211 dự án: Đường dây 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn. Tại buổi làm việc 

có 23/23 hộ gia đình có mặt,  mặc dù đã được cơ quan chuyên môn tuyên truyền, 

giải thích cặn kẽ về mức độ an toàn của đường điện nhưng tất cả các hộ gia đình 

đều có ý kiến yêu cầu di dời cột 211 ra khỏi đất nhà ông Hoàng Văn Lộc vì lý 

do không đảm bảo khoảng cách an toàn và ảnh hưởng đến sức khoẻ cho các hộ 

gia đình.  

Ngày 15/11/2022, UBND thành phố đã chủ trì, phối hợp với Sở Công 

Thương, Sở Xây dựng, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Công ty Điện lực Miền 

Trung và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát, đối chiếu, kiểm tra thực địa tại vị 

trí cột 211 và hành lang tuyến để đánh giá cụ thể mức độ ảnh hưởng của đường 

dây. Tại buổi làm việc các đơn vị liên quan đã đánh giá kỹ về mức độ ảnh hưởng 

của hệ thống điện, cho thấy khoảng cách từ hành lang tuyến đến các hộ gia đình 

đảm bảo an toàn theo quy định, theo hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt thì từ vị trí 

cột điện số 208 đến vị trí cột điện 213 là cột đỡ, không phải là cột néo nên 

không điều chỉnh được vị trí cột số 211 sang hướng khác (nếu điều chỉnh thì sẽ 

phải điều chỉnh toàn bộ các cột điện từ cột số 208 đến vị trí cột số 213, trong khi 

đó hiện nay đã thi công xong các vị trí cột số 208, 209, 210, 212, 213). Do đó, 
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việc di chuyển vị trí cột 211 đến vị trí khác là không khả thi và vẫn thực hiện 

theo đúng quy định. 

Mặt khác, đối với đề nghị liên quan đến nhà, công trình kiến trúc của các 

hộ gia đình liên quan đến phạm vi an toàn lưới điện. Ban quản lý dự án các 

công trình điện miền trung đã có công văn trả lời và gửi trực tiếp cho các hộ 

tại công văn số 9834/CPMB-PĐB đến số 9850/CPMB-PĐB ngày 17/11/2022 về 

việc nhà ở, công trình nằm ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện công trình 

đường dây 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn như sau: 

+ Căn cứ các văn bản số 2470/VT2-TLĐ ngày 20/8/2018, 2815/PECC2-

TLĐ ngày 09/8/2019 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 về việc cung cấp 

số liệu về khoảng cách từ dây dẫn đến nhà, công trình trong hành lang an toàn 

công trình Đường dây 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn thì nhà ở, công trình của các 

gia đình nằm trong hang lang lưới điện tại khoảng cột 210-211 (kết cấu: Mái 

Fibro xi măng, tường gạch, nền xi măng, cao khoảng 6m), có khoảng cách từ bất 

kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng 

thái võng cực đại là 15,7m. 

+ Theo quy định tại mục 3, Điều 13 của Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 

26/02/2014 của Chính phủ thì “Khoảng cách từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, 

công trình đến dây dẫn điện gần nhất khi dây ở trạng thái vong cực đại không 

nhỏ hơn 6 mét”. Như vậy nhà ở và công trình xây dựng của các hộ gia đinh 

thuộc thôn Quảng Tiến 2, xã Quảng Lạc đã đáp ứng đủ các điều kiện để tồn tại 

trong hành lang tuyến công trình Đường dây 220kV Bắc Giang- Lạng Sơn và 

không phải di dời. 

UBND thành phố Lạng Sơn trả lời các hộ gia đình ảnh hưởng bởi dự án 

được biết, thực hiện. Đề nghị các hộ gia đình nghiêm chỉnh chấp hành, tạo điều 

kiện để hoàn thành dự án./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên: 

- Uỷ ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Ban Nội chính tỉnh; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Công an Tỉnh; 

- Ban TCD tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- TT Thành uỷ (b/c); 

- TT HĐND TP; 

- Ban Pháp chế HĐND TP; 

- CT, PCT UBND TP; 

- Thanh tra TP, TNMT TP, TTPTQĐ TP; 

- Ban TCD TP;  

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- UBND Xã Quảng Lạc;  

- Ban QLDA các công trình điện miền trung; 

- Lưu: VT, BTCD. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Dương Công Dũng 
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