
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:        /VP-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

V/v địa điểm xây dựng Nhà quản 

lý vận hành Đội Truyền tải điện 

Lạng Sơn 

 

                                   

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng;  

- Công ty Truyền tải điện 1. 
 

Xem xét Công văn số 54/SXD-QHKT&PTĐT ngày 13/01/2020 của Sở 

Xây dựng về kết quả xem xét địa điểm xây dựng Nhà quản lý vận hành Đội 

Truyền tải điện Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng về việc không chấp thuận vị trí 

địa điểm xây dựng Nhà quản lý vận hành Đội Truyền tải điện Lạng Sơn tại thôn 

Pò Nghiều, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn do thuộc quy hoạch 

đất an ninh quốc phòng, ưu tiên cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. 

2. Giao Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các cơ quan liên quan rà soát quỹ đất, giới thiệu địa điểm phù hợp cho 

Công ty Truyền tải điện 1 - Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia để xây dựng 

công trình nhà quản lý vận hành theo quy định; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh 

trong tháng 02/2020. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, CT;  

- UBND huyện Cao Lộc; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, TH-CB;  

- Lưu: VT, KTN (HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 

Dương Văn Chiều 
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