
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /VP-KT 
 

V/v kiểm tra, đề xuất xử lý trùng lấn 

phạm vi thực hiện dự án Trạm biến 

áp 110kV Cao Lộc và dự án Đầu tư 

xây dựng Khu nghỉ dưỡng cánh đồng 

hoa Nhung Ngọc Linh  

 Lạng Sơn, ngày        tháng        năm 2021 

                                                      

 

Kính gửi: Sở Công Thương 
 

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc, trong quá trình huyện 

thực hiện nhiệm vụ được giao, phát hiện phạm vi thực hiện dự án Trạm biến áp 

110kV Cao Lộc và nhánh rẽ của Ban Quản lý dự án xây dựng điện Miền Bắc 

(được UBND tỉnh chấp thuận thực hiện tại Công văn số 1368/UBND-KT ngày 

28/10/2020) có sự chồng lấn với dự án Đầu tư xây dựng Khu nghỉ dưỡng cánh 

đồng hoa Nhung Ngọc Linh của Công ty TNHH MTV Nhung Ngọc Linh (được 

UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 

02/4/2019). Để làm rõ các nội dung liên quan, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Cao Lộc và các cơ quan liên quan 

kiểm tra cụ thể các thông tin về 02 dự án trên, trường hợp có sự trùng lấn về 

phạm vi thực hiện cần khẩn trương đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định; 

hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/5/2021.  

(Quyết định số 624/QĐ-UBND và Công văn số 1368/UBND-KT được gửi 

kèm theo qua iOffice) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương, các cơ quan liên 

quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Các Sở: KH&ĐT, XD, TN&MT,  

  VH-TT&DL, NN&PTNT, GTVT; 

- UBND huyện Cao Lộc;  

- Công ty TNHH MTV Nhung Ngọc Linh; 

- Ban Quản lý dự án xây dựng điện Miền Bắc; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 

 


		2021-04-29T18:46:19+0700
	Dương Văn Chiều


		2021-04-30T09:39:12+0700


		2021-04-30T09:39:12+0700


		2021-04-30T09:39:12+0700


		2021-04-30T09:39:12+0700




