
 

 

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 7 năm 2020 
V/v chấp thuận khảo sát, nghiên cứu, 

bổ sung quy hoạch 03 dự án điện gió 

trên địa bàn các huyện Chi Lăng,  

Lộc Bình, Cao Lộc, Văn Quan 

 

 

 

Kính gửi  

- Sở Công Thương; 

- Công ty BayWa r.e. 

 

Xem xét đề nghị của Công ty BayWa r.e. tại Công văn số 001w/BRE-LS 

ngày 01/6/2020 và Công văn số 817/SCT-QLNL ngày 15/7/2020 của Sở Công 

Thương báo cáo việc xem xét đề nghị khảo sát, nghiên cứu, bổ sung quy hoạch 

03 dự án điện gió trên địa bàn các huyện Chi Lăng, Lộc Bình, Cao Lộc và Văn 

Quan, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho Công ty BayWa r.e. thực hiện khảo sát, nghiên cứu đánh 

giá tiềm năng gió tại địa bàn các huyện Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình và Văn 

Quan để lập dự án điện gió, bổ sung dự án điện gió vào quy hoạch phát triển 

điện lực tỉnh Lạng Sơn. Nguồn kinh phí thực hiện khảo sát do Công ty tự đảm 

bảo; thời gian bắt đầu thực hiện từ quý III năm 2020.  

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, 

UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình và Văn Quan quản lý, theo dõi 

hướng dẫn Công ty BayWa r.e. thực hiện khảo sát, nghiên cứu, bổ sung quy 

hoạch 03 dự án điện gió trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, XD, KH&CN, NgV, KH&CN; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện: CL, LB, CLộc, VQ; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: KT, THNC; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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