
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:        /UBND-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2021 

V/v chấp thuận địa điểm xây lắp 

03 cột đo gió tại xã Mẫu Sơn, xã 

Hữu Lân, huyện Lộc Bình và xã 

Tràng Cát, xã Tân Đoàn, huyện 

Văn Quan 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 

- UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, 

Văn Quan; 

- Công ty TNHH BayWa r.e. Wind Projects Việt Nam. 
 

Xem xét đề nghị của Công ty TNHH BayWar r.e. Wind Projects Việt 

Nam tại Công văn số 14w/BREWPV-LSN ngày 09/3/2021; Công văn số 

331/SCT-QLNL ngày 17/3/2021 của Sở Công Thương về việc đề nghị chấp 

thuận địa điểm và xây lắp 03 cột đo gió tại cụm 3 dự án Nhà máy điện gió Lộc 

Bình, Nhà máy điện gió Cao Lộc và Nhà máy điện gió Văn Quan trên địa bàn 

các huyện Lộc Bình, Cao Lộc và Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Đồng ý cho Công ty TNHH BayWa r.e. Wind Projects Việt Nam được 

xây dựng 03 cột đo gió tại xã Mẫu Sơn, xã Hữu Lân, huyện Lộc Bình và xã 

Tràng Cát, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan để đánh giá tiềm năng kỹ thuật, lập 

Hồ sơ bổ sung quy hoạch 3 dự án Nhà máy điện gió Lộc Bình, Nhà máy điện 

gió Cao Lộc và Nhà máy điện gió Văn Quan, cụ thể: 

a) Xây dựng 03 cột đo gió kết cấu bằng thép, chiều cao xây dựng 102,44m 

được giữ ổn định bằng các dây néo. 

b) Tọa độ vị trí 03 cột đo gió: 

Tên cột đo 

gió 

WGS84 Tọa độ VN2000, múi chiếu 3o 

Vĩ độ N Kinh độ E X Y 

Cao Lộc 1 21° 50' 50.22"" 106° 52' 59.70"" 2416804.253 461896.657 

Lộc Bình 1 21° 34' 21.40"" 106° 48' 49.64"" 2386412.043 454631.381 

Văn Quan  21° 48' 11.11"" 106° 38' 14.05"" 2411991.707 436448.112 

c) Vị trí các cột đo gió (diện tích sử dụng đất tạm thời cho móng chính và 

móng dây néo là 76,84m2 cho mỗi vị trí): 

- Cột đo gió Cao Lộc 1 thuộc địa bàn thôn Khuổi Lầy, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình; 
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- Cột đo gió Lộc Bình 1 thuộc địa bàn thôn Suối Long, xã Hữu Lân, 

huyện Lộc Bình; 

- Cột đo gió Văn Quan thuộc địa bàn thôn Khau Đắng, xã Tràng Cát, thôn 

Lùng Pá, xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan. 

c) Thời gian thực hiện: từ tháng 3/2021 đến ngày 20/3/2022. 

2. Đề nghị Công ty TNHH BayWa r.e. Wind Projects Việt Nam: 

- Thực hiện các thủ tục về xây dựng, đất đai và các thủ tuc̣ khác có liên 

quan, thỏa thuận thuê đất với các hộ dân hoặc tổ chức, đảm bảo tiêu chuẩn, chất 

lượng công trình theo đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường, bảo 

đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình xây dựng và vận hành cột đo gió. 

- Sau khi kết thúc hoạt động khảo sát, Công ty phải tự tháo dỡ các cột đo 

gió, hoàn trả mặt bằng cho hộ dân sử dụng đất; nguồn kinh phí thực hiện có liên 

quan đến khảo sát đo gió do Công ty tự đảm bảo. 

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

lý, giám sát hoạt động nghiên cứu và quá trình đo gió của Nhà đầu tư; định kỳ 

hằng quý báo cáo UBND tỉnh kết quả khảo sát, nghiên cứu theo quy định. 

4. UBND các huyện: Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình và Văn Quan chỉ đạo 

các phòng, ban, ngành của huyện và UBND các xã nơi lắp đặt cột đo gió hỗ trợ 

doanh nghiệp thực hiện thi công, lắp đặt và quản lý các cột đo gió; tổ chức tuyên 

truyền, vận động nhân dân về chủ trương phát triển điện gió của tỉnh; giám sát, 

quản lý tốt về an ninh, trật tự trên địa bàn nghiên cứu của Nhà đầu tư./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, TN&MT, NN&PTNT; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các Phòng CV, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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