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Kính gửi:  

- Uỷ ban nhân dân thành phố Cao Bằng; 

- Ông Đoàn Hữu Duyệt (địa chỉ: Xóm Nam Phong 3,  

xã Hưng Đạo, thành phố Cao Bằng). 

 

 

Ngày 23 tháng 7 năm 2021, qua Trang thông tin điện tử 

https://admin.ketnoi.caobang.gov.vn,  Sở Công Thương Cao Bằng đã nhận được ý 

kiến phản ánh của ông Đoàn Hữu Duyệt (địa chỉ: Xóm Nam Phong 3, xã Hưng 

Đạo, thành phố Cao Bằng) do UBND thành phố Cao Bằng chuyển đến, nội dung 

phản ánh như sau: “Tôi viết đơn này đề nghị UBND thành phố Cao Bằng yêu cầu 

chủ đầu tư Dự án ĐZ 110 kV từ TBA 220 kV Cao Bằng - TBA Cao Bằng (mạch 2) 

có buổi đối thoại và nghe ý kiến của các hộ dân có đất bị thu hồi tại các vị trí cột 

điện của dự án, bởi vì các cột điện của dự án đã thiết kế của tuyến cơ bản đều nằm 

giữa các thửa đất gây khó khăn cho canh tác trên phần diện tích còn lại. Tại buổi 

kiểm đếm gia đình tôi đã có ý kiến về việc thiết kế lại vị trí đặt cột điện cho hợp lý, 

để thuận tiện cho gia đình canh tác. Tuy nhiên chủ dự án không có ý kiến phản hồi 

và vẫn giữ nguyên như thiết kế ban đầu. Vậy qua hệ thống kết nối người dân đề 

nghị chuyển ý kiến đến UBND thành phố Cao Bằng yêu cầu chủ đầu tư xem xét 

thiết kế lại vị trí đặt cột điện”. 

Sau khi xem xét nội dung phản ánh của người dân nêu trên; Căn cứ các quy 

định hiện hành về hoạt động điện lực, về đầu tư xây dựng và chức năng, nhiệm vụ 

của Sở Công Thương Cao Bằng tại Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày 

18/4/2019 của UBND tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng, Sở Công 

Thương có ý kiến như sau: 

1. Sở Công Thương được giao quản lý nhà nước: 

- Tổ chức lập, thẩm định, quản lý quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Cao Bằng; 

- Quản lý đầu tư và xây dựng  trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 

39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 của UBND tỉnh Cao Bằng; Quyết định số 

45/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 
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của Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng Ban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-IBND ngày 20/12/2016 và 

các văn bản của nhà nước hiện hành. 

- Quảng lý an toàn điện; quản lý về hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. 

2. Đường dây 110 kV mạch 2 đấu nối Trạm 220 kV Cao Bằng và trạm biến áp 

110 kV Cao Bằng có trong nội dung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Cao Bằng 

giai đoạn 2016-2025 có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống 110 kV, 

đã được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1920/QĐ-BCT ngày 

18/5/2016. 

3. Dự án Đường dây 110 kV từ TBA 220 kV Cao Bằng - TBA 110 kV Cao 

Bằng (mạch 2) thuộc công trình cấp II theo điểm 1.2.5.11 Mục 1.2.5 Bảng 1.2 Phụ 

lục I Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về 

phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn quản lý hoạt động đầu tư xây dựng; 

Căn cứ khoản 9 Điều 1 Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của 

UBND tỉnh Cao Bằng Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung 

về quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo 

Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016, quy định: "1. Sở Xây 

dựng:(1) Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về giấy phép xây dựng, quản lý trật tự 

xây dựng trên địa bàn; (2) Cấp giấy phép GPXD đối với các công trình xây dựng 

cấp I, cấp II; công trình tôn giáo; công trình di tích, lịch sử-văn hóa, công trình 

tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài (trừ đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này); công 

trình thuộc dự án (trừ Báo cáo kinh tế -kỹ thuật công trình từ cấp III trở xuống); di 

dời công trình; công trình nằm trên địa bàn của hai đơn vị hành chính cấp huyện 

trở lên;"  

Như vậy, Dự án Đường dây 110 kV từ TBA 220kV Cao Bằng - TBA 110 kV 

Cao Bằng (mạch 2) trước khi triển khai thi công xây dựng đã được UBND tỉnh Cao 

Bằng chấp thuận tuyến xây dựng tại Văn bản số 409/UBND-KT ngày 25/02/2020 

theo quy định của pháp luật. 

4. Ngày 03/7/2021, Sở Công Thương Cao Bằng nhận được Công văn số 

2819/BDAĐL-QLCT2  ngày 27/7/2021 của Ban Quản lý dự án phát triển điện lực - 

Tổng Công ty điện lực miền Bắc về việc phúc đáp đền bù GPMB dự án Đường dây 

110 kV từ TBA 220 kV Cao Bằng - TBA 110 kV Cao Bằng (mạch 2), trong đó trả 

lời kiến nghị của "ông Đoàn Hữu Duyệt là con trai của bà Nguyễn Thị Phương đã 

thắc mắc tại sao không dịch chuyển cột điện vào sát bờ ruộng.  Đại diện Ban Quản 

lý dự án Phát triển Điện lực đã trực tiếp trả lời cho ông Đoàn Hữu Duyệt nghe, sau 
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đó đã đồng ý với phương án là không thể dịch chuyển cột được do cột vị trí số 19 là 

cột néo góc, nếu thay đổi sẽ ảnh hưởng đến kỹ thuật của các vị trí khác của đường 

dây và sai với Quy hoạch được UBND tỉnh Cao Bằng phê duyệt. Bà Nguyễn Thị 

Phương đã đồng ý nhận tiền hỗ trợ đền bù" (có bản sao Văn bản số 2819/BDAĐL-

QLCT2  ngày 27/7/2021 của Ban Quản lý dự án phát triển điện lực - Tổng Công ty 

điện lực miền Bắc gửi kèm theo Văn bản này). 

Sở Công Thương Cao Bằng hoan nghênh ý kiến phản ánh của công dân, theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao, sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành liên quan để 

công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh ngày càng hoàn 

thiện hơn./. 

 
Nơi  nhận:     
- Như trên;  

- GĐ, PGĐ ông Nam; 

- UBND xã Hưng Đạo,T.P Cao Bằng;  

- Phòng KH-TC-TH; 

- Lưu: VT, QLNL, Th. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

Hà Văn Nam 
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