
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /UBND-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2019 

V/v xin ý kiến về điều chỉnh,  

bổ sung quy hoạch thuỷ điện bậc 

thang hạ lưu sông Kỳ Cùng 

 

 

Kính gửi: Bộ Tư lệnh Quân khu 1 

 

Căn cứ Nghị định 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về 

kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng, 

UBND tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 1 xem xét nội dung sau: 

Theo Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2025, 

có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV được Bộ Công 

Thương phê duyệt tại Quyết định số 1210/QĐ-BCT ngày 29/3/2016, trong đó đã 

xác định danh mục tiềm năng về thủy điện vừa và nhỏ trên hệ thống sông Kỳ 

Cùng, tuy nhiên chưa được bổ sung vào quy hoạch. Để có cơ sở kêu gọi đầu tư, 

xây dựng các dự án thủy điện có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội 

trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Lạng Sơn hiện nay đang xem xét hồ sơ khảo sát, 

điều chỉnh bổ sung quy hoạch thủy điện bậc thang hạ lưu sông Kỳ Cùng với quy 

mô, thông tin chủ yếu như sau: 

1. Dự án Thủy điện Tràng Định 1 

- Vị trí: Xã Kháng Chiến , huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. Công suất 

lắp máy 5 MW; Diện tích chiếm đất các loại: 47,12 ha, trong đó chủ yếu là đất 

bãi bồi ven sông, vách đá, đất rừng nghèo, đất sản xuất. 

- Vị trí toạ độ: Kinh độ Đông: 106
0
31’03.0’’; Vĩ độ Bắc: 22

0
14’23.5’’. 

2. Dự án Thủy điện Tràng Định 2 

- Vị trí: Xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn; Công suất lắp 

máy: 29,80 MW; Diện tích chiếm đất các loại: 212,86 ha. trong đó chủ yếu là 

đất bãi bồi ven sông, vách đá, đất rừng nghèo, đất sản xuất. 

- Vị trí toạ độ: Kinh độ Đông 106
0
39’14.3’’; Vĩ độ Bắc: 22

0
11’59.3’’; 

Địa điểm điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thuỷ điện Thuỷ điện Tràng Định 

1 và Thuỷ Điện Tràng Định 2, thuộc xã Đào Viên và xã Kháng Chiến huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn có quy mô sử dụng đất khoảng 259,8 ha, vị trí khu 

đất đề xuất không phải là đất quốc phòng, không có công trình quốc phòng – 

khu quân sự; chưa nằm trong quy hoạch đất thuộc địa hình loại 1, loại 2 theo 

Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ; hiện 

tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn chưa quy hoạch cho nhiệm vụ quốc 

phòng.  

Dự án có quy mô sử dụng đất lớn, thời gian dài, thực hiện ở địa bàn khu 

vực biên giới, liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, địa điểm trên đã được Bộ 
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Chỉ huy Quân sự tỉnh có ý kiến thẩm định tại Văn bản số 2538/BCH-TM ngày 

04/12/2019 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. 

Để có cơ sở xem xét trình Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 

quy hoạch thuỷ điện bậc thang hạ lưu sông Kỳ Cùng đoạn từ hạ lưu thuỷ điện 

Đèo Khách tới hết địa phận xã Đào Viên huyện Tràng Định (Thuỷ điện Tràng 

Định 1 và Thuỷ Điện Tràng Định 2), góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa 

bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 1 có ý 

kiến đối với các địa điểm dự kiến quy hoạch thủy điện nêu trên. 

(Gửi kèm theo hồ sơ, tài liệu liên quan đến quy hoạch). 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 1 xem xét, 

cho ý kiến./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, KH&ĐT, TN&MT, NN&PTNT; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Cty CP Thủy điện Tân Việt Bắc Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng: TH, KTTH, KTN; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr).  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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