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Số:       /TB-HĐBT Đình Lập, ngày      tháng 03 năm 2021 

 
THÔNG BÁO  

Về việc di chuyển đường dây mạng, đường dây viễn thông của  

các nhà mạng (Vinaphone, Viettel) 

  
  Kính gửi:  

         - Trung tâm Viettel huyện Lộc Bình; 

                     - Trung tâm Viễn thông Đình Lập. 

 

 Căn cứ Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 phê duyệt dự án 

đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường Khau Bân – Còn 

Quan - Nà Lừa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạn Sơn. 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND, ngày 02/01/2020 của UBND huyện 

Đình Lập thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Công trình Xây 

dựng, cải tạo, nâng cấp đường Khau Bân – Còn Quan – Nà Lừa, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn; 

Ngày 01/3/2021 Hội đồng Bồi thường bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

Công trình Xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường Khau Bân – Còn Quan – Nà Lừa, 

huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn nhận được Báo cáo của Công ty CPXD Trường 

An Lạng Sơn báo cáo về việc vướng mắc mặt bằng thi công Công trình: Xây 

dựng, cải tạo, nâng cấp đường Khau Bân – Còn Quan – Nà Lừa, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn (phạm vi xã Đình Lập). Tại phạm vi đầu tuyến (đường rẽ vào thôn 

Còn Quan, tại Km 49 có đường dây điện trung thế cắt ngang và có đường dây 

thông tin đi kèm rất thấp, cách cao độ đường khoảng 2m (không đảm bảo chiều 

cao lưu thông) và các đường dây của nhà mạng vắt qua phạm vi thi công đường. 

Vậy, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Thông báo và đề 

nghị các nhà mạng (Vinaphone, Viettel) thực hiện việc di chuyển hệ thống 

đường dây mạng, đường dây viễn thông ra khỏi phạm vi giải phóng mặt bằng thi 

công Công trình Xây dựng, cải tạo, nâng cấp đường Khau Bân - Còn Quan - Nà 

Lừa, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn (phạm vi xã Đình Lập - Đoạn đầu tuyến nối 

đường QL.4B, thôn Tà Hón, xã Đình Lập), thời gian hoàn thành việc di chuyển 
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xong trước ngày 10/3/2021 để đơn vị thi công triển khai công việc đảm bảo theo 

kế hoạch đề ra. 

Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư huyện trân trọng thông báo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCt UBND huyện;                                                                   

- Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; 

- UBND xã Đình Lập; 

- Lưu: VT.      

                                                     

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Thanh Đạm 
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