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Kính gửi: Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Công văn số 869/SCT-QLNL ngày 30/5/2022 của Sở Công Thương 

tỉnh Lạng Sơn về việc xin ý kiến đối với hồ sơ Báo cáo quy hoạch 03 dự án: 

NMĐG Thăng Long 1, NMĐG Thăng Long 2 và NMĐG Thăng Long 3 cập nhật 

vào danh mục nguồn Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia (QH điện VIII). Sau 

khi nghiên cứu Hồ sơ Báo cáo quy hoạch  dự án NMĐG Thăng Long 2 cập nhật vào 

danh mục nguồn Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn 2045 và các văn bản có liên. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập có ý kiến như 

sau: 

 1. UBND huyện nhất trí Báo cáo quy hoạch dự án NMĐG Thăng Long 2 

Triển khai thực hiện trên địa bàn xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình và xã Đình Lập, huyện 

Đình Lập, cập nhật vào danh mục nguồn Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia thời 

kỳ 2021-2030. 

2. Đề nghị Chủ đầu tư (Liên danh: Công ty cổ phần đầu tư Thương mại & 

Kinh doanh bất động sản Thăng Long và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng & Phát 

triển nhà Sài Gòn - Hà Nội), phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, UBND huyện 

Đình Lập và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục pháp lý khác có 

liên quan để dự án sớm được triển khai thực hiện theo kế hoạch.  

Do nhu cầu sử dụng đất cho dự án Nhà máy điện gió Đình Lập Thăng Long 2   

thuộc địa giới 2 xã (xã Sàn Viên, huyện Lộc Bình, xã Đình Lập, huyện Đình Lập) đề 

nghị cần tách rõ phần diện tích đất nhà máy cần sử dụng của mỗi xã, để đưa vào tích 

hợp quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung của mỗi xã cho phù hợp. 

 UBND huyện Đình Lập kính gửi Sở Công Thương 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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