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Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn.      

                  

Thực hiện Giấy mời số 157/GM-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2022 (kỳ 2) 

(ngày 27 tháng 4 năm 2022); UBND huyện Đình Lập được triệu tập dự họp về 

nội dung Sở Công Thương trình Tờ trình số 25/TTr-SCT ngày 11/4/2022 về việc 

phê duyệt Đề án tổng thể phát triển điện gió tỉnh Lạng Sơn;    

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 25/TTr-SCT ngày 11/4/2022 về việc phê 

duyệt Đề án tổng thể phát triển điện gió tỉnh Lạng Sơn và các văn bản có liên 

quan, UBND huyện Đình Lập có ý kiến như sau: 

 1. Nhất trí với nội dung Tờ trình số 25/TTr-SCT ngày 11/4/2022 về việc 

phê duyệt Đề án tổng thể phát triển điện gió tỉnh Lạng Sơn và nội dung đề xuất 

kiến nghị tại Báo cáo số 91/BC-SCT ngày 22/4/2022 của Sở Công Thương về 

Kết quả cuộc họp xem xét chuyên đề Đề án Phát triển điện gió tỉnh Lạng Sơn. 

 2. Đối với quy hoạch các nhà máy điện gió trên địa bàn Đình Lập 

 - Vị trí quy hoạch các nhà máy điện gió không trùng với quy hoạch xây 

dựng các dự án khác, khả năng kết nối hạ tầng thuận lợi, phù hợp với chủ 

trương, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện, phù hợp với quy hoạch 

chung xây dựng các xã. 

- Hiện trạng sử dụng đất tại vị trí quy hoạch các nhà máy điện gió chủ yếu 

là đất rừng sản xuất, đất trồng cây hàng năm; giao thông thuận tiện được kết nối với 

tuyến đường Quốc lộ 4B; Quốc lộ 31. 
- Về Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất, UBND huyện đang tổng hợp 

danh mục đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng 

đất giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) để làm cơ 

sở triển khai dự án trong thời gian tới đảm bảo trình tự theo quy định. 

 Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập kính gửi Văn phòng UBND tỉnh Lạng 

Sơn xem xét, tổng hợp./. 
 

 Nơi nhận:                                                                         
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng KT và HT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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