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Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn. 

 

UBND huyện Đình Lập nhận được Công văn số 1946/SCT-QLNL ngày 

24/12/2021 của Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến đối với Hồ sơ 

đề xuất khảo sát, nghiên cứu 02 Dự án Nhà máy điện gió Văn Quan 2 và Nhà 

máy điện gió Đình Lập 5 của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam. 

Sau khi xem xét Hồ sơ gửi kèm Công văn số 1946/SCT-QLNL ngày 

24/12/2021 của Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Đình 

Lập có ý kiến đối với đề xuất khảo sát, nghiên cứu Nhà máy điện gió Đình Lập 5 

như sau: 

1. Sự cần thiết và chủ trương đầu tư 

Dự án sau khi được bổ sung quy hoạch và được cấp có thẩm quyền chấp 

thuận chủ trương đầu tư, triển khai đầu tư và đi vào hoạt động sẽ tạo hiệu quả cao 

về kinh tế - xã hội; tạo thêm nguồn thu, tạo việc làm cho lao động địa phương, 

phù hợp với chủ trương phát triển các nguồn năng lượng sạch trên địa bàn. 

Với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương, UBND huyện Đình 

Lập nhất trí với đề xuất khảo sát, nghiên cứu Dự án nhà máy điện gió Đình Lập 5 

tại địa bàn xã Đình Lập, xã Bính Xá, huyện Đình Lập của Công ty Cổ phần Đầu 

tư Xây dựng Trung Nam. 

2. Về vị trí dự kiến khảo sát, nghiên cứu 

- UBND huyện Đình Lập nhất trí với vị trí dự kiến khảo sát, nghiên cứu dự 

án theo đề xuất của nhà đầu tư theo Hồ sơ gửi kèm Công văn số 1946/SCT-

QLNL ngày 24/12/2021 của Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn.  

- Đề nghị Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn phối hợp với địa phương hướng 

dẫn nhà đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện khảo sát, nghiên cứu. 

- Đề nghị nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để 

khảo sát, tránh trùng lặp vị trí với các nhà đầu tư khác đã được nhất trí cho khảo 

sát và thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định.  

Sau khi có kết quả khảo sát cụ thể, xác định được vị trí, diện tích sử dụng 

đất để xây dựng dự án, đề nghị nhà đầu tư phối hợp với huyện bổ sung vào quy 

hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 của huyện Đình Lập. 
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Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập kính gửi Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng: KT&HT, TC-KH, TN&MT; 

- Lưu: VT. 
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