
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:          /UBND-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020 
V/v chấp thuận địa điểm đầu tư  

xây dựng Nhà quản lý vận hành 

Đội truyền tải điện Lạng Sơn 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Xây dựng; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Công ty Truyền tải điện 1 - Tổng Công ty  

  Truyền tải điện Quốc gia. 

 

Xem xét Báo cáo số 43/BC-SXD ngày 28/02/2020 của Sở Xây dựng về 

việc xem xét địa điểm đầu tư xây dựng Nhà quản lý vận hành Đội truyền tải điện 

Lạng Sơn tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Chấp thuận vị trí, địa điểm cho Công ty Truyền tải điện 1 - Tổng Công 

ty Truyền tải điện Quốc gia đầu tư xây dựng Nhà quản lý vận hành Đội truyền 

tải điện Lạng Sơn như đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 43/BC-SXD 

ngày 28/02/2020, cụ thể như sau: 

- Địa điểm: Tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Quy mô diện tích: Khoảng 2.600 m
2
. 

2. Công ty Truyền tải điện 1 - Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia 

(chủ đầu tư) có trách nhiệm: 

- Phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn và UBND xã Quảng Lạc, 

thành phố Lạng Sơn thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chi tiết khu Trung tâm xã Quảng Lạc theo quy định. 

- Đăng ký với UBND thành phố Lạng Sơn danh mục dự án công trình vào 

Kế hoạch sử dụng đất hằng năm theo quy định. 

3. Sở Xây dựng, UBND thành phố Lạng Sơn thực hiện cập nhật vị trí, địa 

điểm dự án trên vào đồ án quy hoạch xây dựng có liên quan./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: TN&MT, CT; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

các phòng: TH, KTN, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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