
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 
Số:           /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2020 

V/v đồng ý cho khảo sát, nghiên cứu 

để bổ sung quy hoạch nhà máy điện 

sinh khối Lạng Sơn vào Quy hoạch 

phát triển Điện lực tỉnh Lạng Sơn 

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 

- Công ty cổ phần Nhựa đường Dầu khí Việt Nam. 

 

Xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Nhựa đường Dầu khí Việt Nam tại 

Công văn số 033/2020/CV-LS ngày 08/6/2020 về việc chấp thuận chủ trương 

nghiên cứu đầu tư dự án nhà máy điện sinh khối tại xã Đình Lập, huyện Đình 

Lập, tỉnh Lạng Sơn và Công văn số 925/SCT-QLNL ngày 06/8/2020 của của Sở 

Công Thương về việc báo cáo việc xem xét đề nghị xin chủ trương khảo sát, 

nghiên cứu, bổ sung quy hoạch nhà máy điện sinh khối Lạng Sơn, UBND tỉnh 

có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý cho Công ty cổ phần Nhựa đường Dầu khí Việt Nam thực hiện 

khảo sát, nghiên cứu, thu thập thông tin số liệu để phục vụ bổ sung quy hoạch 

Nhà máy điện sinh khối Lạng Sơn vào Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lạng 

Sơn, cụ thể: 

- Vị trí khảo sát tại địa bàn các huyện Lộc Bình và Đình Lập; 

- Thời gian bắt đầu thực hiện: Quý IV năm 2020 đến hết Quý I năm 2021; 

- Kinh phí thực hiện khảo sát, nghiên cứu do Công ty tự đảm bảo. 

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

UBND các huyện Lộc Bình, Đình Lập theo dõi, hướng dẫn Công ty Cổ phần 

Nhựa đường Dầu khí Việt Nam trong quá trình khảo sát, nghiên cứu; báo cáo 

UBND tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, XD, TN&MT, NN&PTNT, 

KH&CN; 

- UBND các huyện: Lộc Bình, Đình Lập; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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