
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THẠCH HẠ  
 

Số:          /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Thạch Hạ, ngày        tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 
 

  Kính gửi:  

    + Phòng Quản lý đô thị Thành phố; 

    + Điện lực Thành phố Hà Tĩnh. 
 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 06/01/2021 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. UBND xã Thạch Hạ thông 

báo việc tổ chức thi công xây dựng công trình Nâng cấp, di dời tuyến đường 

điện 22kV và mở rộng đường dây 0,4kV vùng NTTS đồng Ghè, xã Thạch Hạ, 

thành phố Hà Tĩnh với nội dung như sau: 

1. Tên chủ đầu tư: UBND xã Thạch Hạ. 

- Cấp quyết định đầu tư: UBND xã Thạch Hạ. 

2. Tên công trình: Nâng cấp, di dời tuyến đường điện 22kV và mở rộng 

đường dây 0,4kV vùng NTTS đồng Ghè, xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh. 

3 Địa điểm xây dựng: xã Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

4. Nội dung, quy mô đầu tư: 

- Di dời, thay thế và thu hồi 850m đường dây 22kV ra lề đường: 

+ Thiết kế kiểu đường dây trên không, cấp điện áp 22kV. Điểm đầu từ cột 

số 26 đường dây 479E18.1 đến TBA Đồng Ghè. 

+ Cột điện: sử dụng cột bê tông cốt thép li tâm không ứng lực trước, nhóm 

I, dài 18m, đường kính ngoài đầu cột 190mm theo TCQG VN 5847:2016. 

+ Móng cột sử dụng móng BTCT đúc tại chổ mác 150, đá 2x4 trên lớp bê 

tông lót mác 100 đá 4x6; 

+ Xà, giá, giằng cột được chế tạo bằng thép hình, chống rỉ bằng mạ kẽm 

nhúng nóng; Cách điện và phụ kiện: sử dụng cách điện đướng 24kV và cách 

điện chuỗi 24kV; Dây dẫn: sử dụng dây nhôm lõi thép tiết diện 70mm
2
 (ký hiệu 

AC70/11); Tiếp địa đường dây: sử dụng hệ thống cọc tia hỗn hợp, được chế tạo 

bằng thép hình loại L63x63x6x2.000, tia thép bằng thép CT3Ø14. 

- Làm mới tuyến đường dây hạ áp 0,4kV:  

+ Thiết kế kết cấu kiểu đường dây dẫn trên không, cấp điện 0,4kV. 

+ Cột điện: sử dụng cột bê tông cốt thép li tâm không ứng lực trước, nhóm 

I, dài 8,5m, đường kính ngoài đầu cột 190mm theo TCQG VN 5847:2016. 

+ Móng cột sử dụng móng BT đúc tại chổ mác 150, đá 2x4 trên lớp bê tông 

lót mác 100 đá 4x6. 

+ + Xà, cổ dề cáp treo cáp: được chế tạo bằng thép hình, chống rỉ bằng mạ 

kẽm nhúng nóng; Dây dẫn: sử dụng dây cáp nhôm vặn xoắn bọc cáp vặn xoắn 

0,6/1Kv-A1/XLPE-4x95mm
2
; Tiếp địa đường dây: sử dụng hệ thống cọc tia hỗn 



 
 

hợp loại RLL-1 gồm 02 cọc sử dụng thép L50x50x5x1.500, dây nói cọc tiếp địa 

sử dụng dây thép tròn Ø8. 

- Đắp đất phần lề đường mở rộng để di dời đường dây 22kV: 

+ Tổng chiều dài tuyến L=664,76m; phần mở rộng nền tính từ mép bê tông là 

3m ta luy đường 1:1,50. Đắp bằng đất đồi, đầm chặt nền đường với K=0,95. Bóc 

phong hóa lớp đất mùn, đất mặt, đất hữu cơ phần qua ruộng là 20cm, phần qua 

ao hồ là 30cm; 

 - Các chi tiết khác theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định. 

5. Tên nhà thầu thi công: Công ty TNHH Tư vấn và xây dựng số 8. 

Địa chỉ Nhà thầu chính: Số 401, đường 26/3, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh. 
6. Đơn vị giám sát thi công: liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

Ngọc Hà HT và Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Vinaxim. 

+ Địa chỉ Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Ngọc Hà HT: Số 44, đường 

Lê Huy Điếm, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh. 

+ Địa chỉ Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng Vinaxim: Số 102, đường 

Xuân Diệu, TP Hà Tĩnh. 

7. Đơn vị quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án. 

Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Hoàng Phan 

Địa chỉ: Số 03, ngõ 02, đường Lê Quảng Chí, Thành phố Hà Tĩnh. 

8. Nguồn vốn: Ngân sách xã bố trí theo kế hoạch hàng năm và huy động 

các nguồn vốn hợp pháp khác. 

9. Giấy phép xây dựng số: Công trình triển khai xây dựng theo Quyết 

định số 165/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của UBND xã Thạch Hạ về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, di dời 

tuyến đường điện 22kV và mở rộng đường dây 0,4kV vùng NTTS đồng Ghè, xã 

Thạch Hạ, thành phố Hà Tĩnh; và Văn bản số 1128/PCHT-KT ngày 17/5/2021 

của Công ty Điện lực Hà Tĩnh về thỏa thuận thiết kế công trình Nâng cấp, di dời 

tuyến đường điện 22KV và mở rộng đường dây 0,4KV vùng NTTS đồng Ghè, 

xã Thạch Hạ. 

10. Ngày khởi công: 06/10/2021. 

11. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày.   

UBND xã Thạch Hạ xin thông báo đến phòng Quản lý đô thị Thành phố 

và Điện lực Thành phố Hà Tĩnh được biết và theo dõi./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VPUB. 

   

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Sông Hàn 
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