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                                         Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 

  Châu Sơn là xã vùng 3 của huyện Đình Lập, có tổng diện tích tự nhiên là 

9.662,1 ha, với 11 thôn bản, tổng dân số 1.570 người, trong đó thôn Khe Pặn 

Giữa, Khe Pặn Ngọn là 2 thôn đặc biệt khó khăn, có 76 hộ/300 nhân khẩu, 100% 

số hộ là dân tộc dao, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống của nhân dân trong thôn còn 

nhiều khó khăn, thiếu thốn. Thôn cách trung tâm xã 18km, cơ sở hạ tầng chưa 

được đầu tư, đường giao thông đi lại khó khăn, là 2 thôn duy nhất hiện nay chưa 

có điện lưới Quốc gia để phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt. 

 Thực hiện đầu tư các dự án cấp điện trên địa bàn huyện, năm 2015 UBND 

tỉnh đã phân bổ kinh phí chuẩn bị đầu tư cho dự án cấp điện thôn Bản Xum xã 

Cường Lợi huyện Đình Lập tại Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 

12/12/2015. Tuy nhiên năm 2016 dự án cấp điện thôn Bản Xum xã Cường Lợi 

đã được Tổng công ty Điện lực Miền Bắc đầu tư kinh phí triển khai thực hiện, 

do đó huyện đã có Văn bản số 110/UBND-KT&HT ngày 02/3/2016 gửi UBND 

tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh danh mục công trình cấp điện thôn Bản Xum, xã 

Cường Lợi sang đầu tư cho công trình cấp điện thôn Khe Pặn Giữa, Khe Pặn 

Ngọn xã Châu Sơn, huyện Đình Lập và đã được UBND tỉnh đồng ý về chủ 

trương cho điều chỉnh danh mục cấp điện theo đề nghị của huyện tại Văn bản số 

428/VP-KTN ngày 07/3/2016. Song tại thời điểm Bộ Công thương đã phê duyệt 

báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nâng cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020, trong đó có danh mục cấp điện nông thôn 

Khe Pặn Giữa, Khe Pặn Ngọn xã Châu Sơn, huyện Đình Lập, nhưng trong quá 

trình triển khai thực hiện do khó khăn về nguồn vốn trung hạn 2016-2020 nên   

dự án dừng triển khai và đến nay chưa được bố trí vốn để đầu tư xây dựng. 

 Xuất phát từ nhu cầu thực tế và ý kiến kiến nghị của nhân dân qua nhiều 

kỳ tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp về đề nghị Nhà nước 

quan tâm đầu tư hệ thống điện lưới Quốc gia phục vụ dân sinh và phát triển kinh 

tế xã hội đối với các thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn chưa được đầu tư hệ 

thống điện lưới quốc gia, trong đó có 2 thôn Khe Pặn Giữa, Khe Pặn Ngọn xã 

Châu Sơn, huyện Đình Lập. Để đáp ứng nguyện vọng mong mỏi của nhân dân 

đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân thôn Khe Pặn Giữa, Khe Pặn 

Ngọn xã Châu Sơn, được sử dụng điện lưới quốc gia phục vụ nhu cầu sản xuất, 

sinh hoạt góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn. UBND huyện Đình Lập, kính đề nghị UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét đầu tư 
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dự án cấp điện thôn Khe Pặn Giữa, Khe Pặn Ngọn, xã Châu Sơn huyện Đình 

Lập, với nội dung như sau: 

1. Quy mô đầu tư: 

- Thôn Khe Pặn Ngọn: Xây dựng đường dây trung thế 35KV có tổng 

chiều dài 7,19 km, 01 trạm biến áp có công suất 50KVA-35/0,4KV và đường 

dây 0,4KV có tổng chiều dài 3,05km được chia làm 02 nhánh. Đấu nối cấp điện 

cho đường dây 35KV tại vị trí cột số 535 lộ 373. 

- Thôn Khe Pặn Giữa: Xây dựng đường dây trung thế 35KV có tổng chiều 

dài 3,25 km, 01 trạm biến áp có công suất 50KVA-35/0,4KV và đường dây 

0,4KV có tổng chiều dài 2,166km được chia làm 02 nhánh. Đấu nối cấp điện 

cho đường dây 35KV tại vị trí cột số 536 lộ 373. 

- Đường dây 35KV sử dụng cột bê tông ly tâm 12B, LT12C. 

- Trạm biến áp thiết kế kiểu trạm treo trên cột bê tông ly tâm 12B. 

- Đường dây 0,4KV sử dụng cột bê tông H7,5B; dây dẫn loại AL/XLPE 

4x50 và AL/XLPE 4x70. 

2. Tổng kinh phí đầu tư: 14.800 triệu đồng(Mười bốn tỷ, tám trăm triệu 

đồng). 

 3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn cân đối ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp 

pháp khác 

 4. Thời gian thực hiện: Năm 2020. 

UBND huyện Đình Lập kính đề nghị UBND tỉnh quan tâm xem xét đầu 

tư dự án cấp điện thôn Khe Pặn Giữa, Khe Pặn Ngọn xã Châu Sơn huyện Đình 

Lập./.  

  

Nơi nhận:                    
- Như trên; 

- Các Sở: KHĐT, Công thương, Tài chính; 

- TTHU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện;       

- Các Phòng: TC-KH; KT&HT; 

- UBND xã Châu Sơn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Văn Thắng 
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