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     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

                                            

Kính gửi:  

- UBND huyện Hữu Lũng; 

- UBND huyện Chi Lăng; 

- Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung. 

 

   Xem xét Công văn số 1516/PCLS-BQLDA ngày 03/6/2021 của Công ty 

Điện Lực Lạng Sơn về việc báo cáo vướng mắc mặt bằng dự án TBA và ĐZ 220kV 

Lạng sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao UBND các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng kiểm tra, xem xét, khẩn 

trương phối hợp với Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (chủ đầu 

tư) và các cơ quan liên quan để giải quyết các vướng mắc tồn tại trong công tác giải 

phóng mặt bằng tại dự án Trạm biến áp và đường dây 220 kV Lạng sơn trên địa 

bàn huyện theo các nội dung báo cáo của Công ty Điện Lực Lạng Sơn tại Công văn 

trên; báo cáo kết quả thực hiện và đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết các vấn 

đề vượt thẩm quyền tại cuộc họp chuyên đề giải phóng mặt bằng kỳ tháng 6/2021. 

2. Đề nghị Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung chủ động, tích 

cực phối hợp với UBND các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng và các cơ quan liên quan 

của tỉnh để giải quyết các vướng mắc tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng tại 

dự án. Đồng thời khẩn trương triển khai thi công đối với các vị trí đã có mặt bằng, 

sớm hoàn thành dự án, đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ nhu cầu phát triển 

kinh tế - xã hội. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND các huyện Hữu Lũng, Chi Lăng, 

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung và các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các Sở: CT, TN&MT, GTVT; 

- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia; 

- Công ty Điện Lực Lạng Sơn; 

- CPVP UBND tỉnh,  

Phòng TH NC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương văn Chiều 
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