
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /VP-KT 

 

V/v xem xét kiến nghị của Công ty 

Điện lực Lạng Sơn về kiểm đếm, 

đền bù tài sản lưới điện trong lòng 

hồ dự án hồ chứa nước Bản Lải  

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2020 

   

Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Lộc Bình; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn. 

 

Xem xét Công văn số 1506/PCLS-KT ngày 30/6/2020 của Công ty Điện 

lực Lạng Sơn về việc đề nghị chỉ đạo thực hiện kiểm đếm, đền bù tài sản lưới điện 

trong lòng hồ dự án hồ chứa nước Bản Lải, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch 

phụ trách UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Giao UBND huyện Lộc Bình rà soát, báo cáo cụ thể các nội dung liên 

quan đến kiến nghị của Công ty Điện lực Lạng Sơn tại Công văn trên, đề xuất 

phương án xử lý, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, thẩm định trước 

ngày 17/7/2020. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan thẩm định ý kiến, kiến nghị của UBND huyện Lộc Bình về nội dung trên; 

báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 25/7/2020. 

(Công văn số 1506/PCLS-KT ngày 30/6/2020 được gửi kèm qua iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để UBND huyện Lộc Bình, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, CT; 

- C, PCVP UBND tỉnh, 

Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(PVĐ). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 

 


		2020-07-07T08:10:34+0700


		2020-07-07T09:22:09+0700


		2020-07-07T09:22:09+0700


		2020-07-07T09:22:09+0700




