
UBND HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

BCĐ BẢO VỆ AN TOÀN CÔNG 

TRÌNH LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP 

 
Số:   134/BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tràng Định, ngày 03 tháng  6  năm 2022 

V/v xử lý vi phạm hành lang an toàn 

công trình lưới điện cao áp của hộ bà 

Hà Thị Thu Linh và bà Triệu Thị Tiên, 

thôn Khắc Đeng, xã Đại Đồng 

 

 
 

Kính gửi: Chủ tịch UBND xã Đại Đồng. 
 
 

Ủy ban nhân dân huyện nhận được Công văn số 75/CV-ĐLTĐ ngày 

19/5/2022 của Điện lực Tràng Định về việc xử lý vi phạm hành lang bảo vệ an 

toàn công trình lưới điện cao áp. Cụ thể hộ bà Hà Thị Thu Linh và bà Triệu 

Thị Tiên thôn Khắc Đeng, xã Đại đồng đã vi phạm hành lang an toàn công trình 

lưới điện cao áp như sau: 

- Hộ bà Triệu Thị Tiên: Khoảng cách công trình xây dựng của gia đình bà 

Tiên đến điểm gần nhất của công trình thiết bị lưới điện tại khoảng cột 309 đến 

310 ĐZ 35kV đường trục sau MC 382 Văn Lãng - Tràng Định, thuộc lộ 

376E13.6 do Điện lực Tràng Định quản lý là 02 m. 

- Hộ bà Hà Thị Thu Linh: Khoảng cách công trình xây dựng của gia đình 

bà Linh đến điểm gần nhất của công trình thiết bị lưới điện tại khoảng cột 310 

đến 311 ĐZ 35kV đường trục sau MC 382 Văn Lãng - Tràng Định, thuộc lộ 

376E13.6 do Điện lực Tràng Định quản lý là 02 m. 

Căn cứ khoản 1, 2, 3 Điều 13 Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 

26/02/2014 của Chính phủ quy định 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 đối với 

đường dây ĐZ 35kV tối thiểu là 03m. Do đó, công trình xây dựng của hộ bà 

Linh và bà Tiên đã vi phạm quy định thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. 

 Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp huyện đề nghị 

Chủ tịch UBND xã Đại Đồng tổ chức kiểm tra và yêu cầu hộ gia đình bà Linh 

và bà Tiên tháo dỡ ngay công trình xây dựng vi phạm hành lang an toàn công 

trình lưới điện cao áp; thực hiện biện pháp xử lý theo thẩm quyền, báo cáo về 

Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp huyện (qua phòng Kinh 

tế và Hạ tầng). Thời gian thực hiện và hoàn thành trong tháng 6 năm 2022. 
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 Nhận được Công văn này đề nghị Chủ tịch UBND xã Đại Đồng nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó CVP HĐND&UBND huyện; 
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;   

- Điện lực Tràng Định; 

- Lưu: Văn thư. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Như Bách 
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