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Kính gửi: Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung. 

 

UBND tỉnh Lạng Sơn nhận được Văn bản số 3871/CPMB-ĐB ngày 
11/7/2018 của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung về việc báo 
cáo vướng mắc và đăng ký làm việc để giải quyết vướng mắc về công tác bồi 
thường - GPMB đường dây 220KV Bắc Giang - Lạng Sơn & Trạm biến áp 
220KV Lạng Sơn. Sau khi xem xét, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

 Yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung báo cáo cụ 
thể về: Các công việc chủ đầu tư đã triển khai thực hiện dự án; việc phối hợp với 
các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố trong công tác 
giải phóng mặt bằng, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc mà chủ đầu tư và 
các huyện, thành phố chưa giải quyết được; đề xuất hướng giải quyết... Trên cơ 
sở báo cáo của đơn vị, UBND tỉnh sẽ xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng 
phối hợp xử lý hoặc tổ chức làm việc theo đề nghị của Ban. 

Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn thông báo để Ban Quản lý dự án các 
công trình điện miền Trung được biết./. 

 
Nơi nhận:                                                       
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: CT, TC, TN&MT, NN&PTNT;  
- UBND các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng,  
Cao Lộc; 
- UBND thành phố Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
các Phòng: TH, KTN, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, VAT.                                            
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