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Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị 
 

Công ty Điện lực Quảng Trị báo cáo Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị về 

nội dung giải quyết đơn đề nghị của bà Hồ Thị Diệp – trú tại khu phố Vĩnh 

Phước, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị “Đề nghị về 

nội dung xem xét di dời trạm biến áp Vĩnh Phước 2”, như sau: 

Sau khi tiếp nhận đơn đề nghị của bà Hồ Thị Diệp, Công ty Điện lực 

Quảng Trị đã chỉ đạo Điện lực Đông Hà (đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành trạm 

biến áp), nghiên cứu đơn, rà soát hồ sơ lưới điện, khảo sát hiện trạng, đồng thời 

phối hợp với chính quyền địa phương trực tiếp làm việc với gia đình bà Diệp để 

có hướng giải quyết.  

Sau khi nghiên cứu nội dung đơn đề nghị, rà soát hồ sơ lưới điện, ngày 

05/4/2022 Điện lực Đông Hà cùng với chính quyền địa phương (lãnh đạo, cán 

bộ địa chính Phường 5) đã có buổi làm việc trực tiếp với gia đình Bà Hồ Thị 

Diệp (biên bản làm việc kèm theo). 

Về nguồn gốc và thực trạng trạm biến áp: Trạm biến áp Vĩnh Phước 2 

được ngành Điện tiếp nhận và bán điện từ lưới điện trung hạ áp nông thôn thuộc 

địa bàn phường Đông Lương và được cải tạo, sửa chữa năm 2002 thuộc dự án 

ADB “Dự án cải tạo và phát triển lưới điện phân phối thị xã Đông Hà (nay là 

thành phố Đông Hà)”. Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất ban 

hành Quyết định số 2013/QĐ-UB ngày 01/10/2002 về việc giao đất cho Ban 

Quản lý dự án lưới điện thuộc Công ty Điện lực 3 (nay là Tổng Công ty Điện 

lực miền Trung) xây dựng công trình. Như vậy, trạm biến áp Vĩnh Phước 2 có 

cơ sở pháp lý về xây dựng, quản lý vận hành cung cấp điện phục vụ khách hàng 

trên địa bàn. Hiện tại, Trạm biếp áp Vĩnh Phước 2 không nằm trong phần đất 

của bà Diệp (nằm trên phần đất công cộng, cách phần đất được cấp cho gia đình 

bà Diệp khoảng 2,5 mét – theo hồ sơ đất bà Diệp được cấp vào năm 2019, trong 

đó có phần cấp chồng lấn lên phần móng néo của trạm biếp áp (khoảng 0,5m)) 

và không cản trở lối đi lại cũng như sinh hoạt của giai đình bà Diệp.  

Hiện nay, Công ty Điện lực Quảng Trị không thể di dời ngay trạm biến áp 

này theo như đề nghị của bà Diệp. Công ty sẽ xem xét và phối hợp cùng với 

chính quyền địa phương chọn vị trí mới (nếu có) phù hợp quy hoạch của địa 

phương, thuận lợi cho gia đình bà Diệp cũng như các hộ dân lân cận và đảm bảo 

an toàn cung cấp điện phục vụ nhân dân trên địa bàn để sắp xếp, bố trí đưa vào 

dự án để triển khai di dời trong thời gian tới. 



Theo nội dung trên, Công ty Điện lực Quảng Trị trân trọng báo cáo Sở 

Công Thương tỉnh Quảng Trị./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (bản giấy để báo cáo); 

- ĐL Đông Hà (để biết và thực hiện); 

- Bà Hồ Thị Diệp (bản giấy theo địa chỉ “khu phố 

Vĩnh Phước, phường Đông Lương, thành phố 

Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” - để được rỏ, đồng 

thuận và chia sẻ); 

- Lưu: VT, TTBV&PC. 
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