
 

 

 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:         /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

V/v xem xét Báo cáo số 

101/BC-SCT ngày 10/6/2021 

của Sở Công Thương 

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương. 

 

Xem xét Báo cáo số 101/BC-SCT ngày 10/6/2021 của Sở Công Thương về 

kết quả xem xét đề nghị thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV và vị trí Trạm 

biến áp 110kV thuộc dự án: “Đường dây 110kV và TBA 110kV Tràng Định, tỉnh 

Lạng Sơn”, đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Báo cáo của Sở Công Thương chưa đề cập đến quy mô diện tích sử dụng đất 

của đường dây 110kV và TBA 110kV Tràng Định; kết quả xem xét chưa có nội 

dung đánh giá về vị trí dự kiến có chồng lấn với các dự án khác hay không, sự phù 

hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như thế nào, tác 

động ảnh hưởng, tính khả thi thực hiện giải phóng mặt bằng,... Do vậy chưa đủ cơ 

sở để UBND tỉnh xem xét, thống nhất hướng tuyến đường dây 110kV và vị trí 

Trạm biến áp 110kV. 

 Yêu cầu Sở Công Thương bổ sung, làm rõ các nội dung trên; báo cáo, đề 

xuất UBND tỉnh xem xét trước ngày 25/6/2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Công Thương thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, GTVT, XD, NN&PTNT, 

TN&MT; 

- UBND huyện Tràng Định; 

- Ban Quản lý dự án Lưới điện – Tổng Công ty 

Điện lực Miền Bắc; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

Phòng: THNC, TT TH-CB; 

- Lưu VT, KT(VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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