
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KT Lạng Sơn, ngày         tháng 5 năm 2022 

V/v xử lý chồng lấn phạm vi 

thực hiện dự án Đường điện và 

Trạm hạ thế 110 kV Lộc Bình và 

dự án Khu đô thị sinh thái và du 

lịch điểm đến chân núi Mẫu Sơn 

 

 

                                

Kính gửi:   

- Sở Công Thương; 

- UBND huyện Lộc Bình. 

    

Xem xét Báo cáo số 161/BC-SXD ngày 12/5/2022 của Sở Xây dựng về 

việc kiểm tra, đề xuất xử lý chồng lấn phạm vi thực hiện dự án Đường điện và 

Trạm hạ thế 110 kV Lộc Bình và dự án Khu đô thị sinh thái và du lịch điểm đến 

chân núi Mẫu Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có 

ý kiến như sau:  

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo trên về kết quả khảo 

sát, tìm vị trí mới ra ngoài ranh giới Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch 

quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040 để thực hiện dự án Đường dây và Trạm biến 

áp 110 kV Lộc Bình.   

2. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Lộc Bình, 

Ban Quản lý lưới điện - Tổng Công ty điện lực Miền Bắc và các cơ quan liên 

quan thống nhất lựa chọn vị trí địa điểm mới đã được các cơ quan khảo sát để 

thực hiện dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Lộc Bình (nằm ngoài ranh 

giới quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040); 

dự thảo Văn bản của UBND tỉnh gửi Tổng Công ty điện lực Miền Bắc về việc 

điều chỉnh vị trí thực hiện dự án; tham mưu UBND tỉnh quy trình về chấp thuận 

hướng tuyến Đường dây và vị trí Trạm biến áp 110 kV Lộc Bình tại vị trí mới. 

3. UBND huyện Lộc Bình cập nhật vị trí địa điểm sau điều chỉnh đối 

với dự án Đường dây và Trạm biến áp 110 kV Lộc Bình vào quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất cấp huyện; các đồ án quy hoạch xây dựng có liên quan. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT, XD, CT, GTVT; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- BQL lưới điện - Tổng Cty điện lực Miền Bắc;   

- C, PVP UBND tỉnh,  

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC).          

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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