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Kính gửi:  

- Công ty Điện Lực Lạng Sơn; 

- Điện Lực Đình Lập; 

- Viettel Đình Lập 

- Viettel Lạng Sơn; 

- Trung tâm viễn thông Đình Lập; 

- Đài Viễn thông Lạng Sơn. 
 

 

Căn cứ Nghị định số 11/2001/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của Chính phủ quy 

định và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

Theo nội dung Công văn số 829/CV- CAH ngày 26/12/2018 của Công an 

huyện Đình Lập về việc khắc phục những vị trí có đường dây bắc ngang qua 

đường không đảm bảo an toàn giao thông. Có 01 vụ tai nạn giao thông do đường 

dây điện lực, 01 vụ tai nạn do đường dây viễn thông (có Công văn số 829 và biên 

bản sự việc kèm theo).  

Ban An toàn giao thông huyện Đình Lập đề nghị các đơn vị quản lý các 

tuyến đường dây thực hiện rà soát, khắc phục các điểm có đường dây vượt đường 

bộ, phải thực hiện nghiêm theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 

11/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của Chính phủ quy định và bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ cụ thể:  

“Điều 21. Giới hạn bảo vệ trên không của công trình đường bộ xây dựng 

mới 

Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ đối với phần trên không được quy 

định như sau: 

1. Đối với đường là 4,75 mét tính từ điểm cao nhất của mặt đường trở lên 

theo phương thẳng đứng. Đối với đường cao tốc theo tiêu chuẩn quốc gia. 

2. Đối với cầu là bộ phận kết cấu cao nhất của cầu, nhưng không thấp hơn 

4,75 mét tính từ điểm cao nhất của mặt cầu (phần xe chạy) trở lên theo phương 

thẳng đứng. 

3. Chiều cao đường dây thông tin đi phía trên đường bộ phải bảo đảm 

khoảng cách tối thiểu từ điểm cao nhất của mặt đường đến đường dây thông tin 

theo phương thẳng đứng là 5,50 mét. 
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4. Chiều cao đường dây tải điện đi phía trên đường bộ hoặc gắn trực tiếp 

trên kết cấu của cầu phải bảo đảm an toàn cho hoạt động giao thông vận tải và an 

toàn lưới điện tùy theo điện áp của đường dây điện.” 

Để chỉnh trang đô thị và khu trung tâm các xã, Ban ATGT huyện đề nghị 

các đơn vị quản lý đường dây, chỉnh trang, gom gọn đường dây tại trung tâm 02 thị 

trấn và trung tâm các xã, thực hiện xong trước ngày 02/02/2019 (tức ngày 

28/12/2018 âm lịch). 

Ban An toàn giao thông huyện Đình Lập đề nghị các đơn vị quản lý các 

tuyến đường dây có điểm vượt đường bộ trên địa bàn huyện Đình Lập thực hiện 

đúng quy định tại Điều 21 của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/10/2010 của 

Chính phủ và đề nghị của Ban ATGT huyện Đình Lập./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn (B/c); 

- CT, các PCT UBND huyện (B/c); 

- CA huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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