
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 11 năm 2021 

V/v xem xét đề nghị khảo sát bổ 

sung quy hoạch và đầu tư xây 

dựng các dự án nhà máy điện gió 

trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 

- Công ty cổ phần Thủy điện Sử Pán 1;  

- Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu khí, than và dầu T&T. 

 

Xem xét Công văn số 198/CV-SP1 ngày 05/11/2021 của Công ty cổ phần 

Thủy điện Sử Pán 1 về việc đề nghị cho phép khảo sát bổ sung quy hoạch và 

đầu tư xây dựng các dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ; Công 

văn số 25/2021/CV-T&TOCG ngày 08/11/2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập 

khẩu khí, than và dầu T&T về việc đề xuất nghiên cứu và thực hiện đầu tư các 

dự án nhà máy điện gió, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau:  

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

cơ quan liên quan xem xét nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sử 

Pán 1 và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu khí, than và dầu T&T tại các văn bản 

trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 15/12/2021. 

(Công văn số 198/CV-SP1 và Công văn số 25/2021/CV-T&TOCG được gửi 

qua iOffice).  

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

vị liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy;  

- Các Sở: KH&ĐT, XD, TN&MT, KH&CN; 

- UBND các huyện: Chi Lăng, Lộc Bình, Đình Lập; 

- C,PVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
                   

Dương Văn Chiều 
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