
 

 

           UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày        tháng 5 năm 2022 
 

   V/v thẩm tra Báo cáo số 

105/TTr-SCT ngày 15/5/2022 

của Sở Công Thương 

 

        

Kính gửi: Sở Công Thương. 
 

Sau khi thẩm tra Báo cáo số 105/TTr-SCT ngày 15/5/2022 của Sở Công 

Thương về việc kết quả xây dựng Phương án phát triển Điện lực tỉnh Lạng Sơn 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Văn phòng UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

 Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2025, có xét 

đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV (Hợp phần I) đã được 

Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 1210/QĐ-BCT ngày 29/3/2016; Quy 

hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm biến áp 110kV tỉnh 

Lạng Sơn giai đoạn 2016 - 2025, có xét đến năm 2035 (hợp phần II) đã được 

UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 

10/11/2016 hiện nay vẫn đang còn hiệu lực. Tuy nhiên nội dung báo cáo của Sở 

Công Thương về kết quả xây dựng Phương án phát triển Điện lực tỉnh Lạng Sơn 

thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chưa đề cập đến việc kế thừa, điều 

chỉnh, bổ sung như thế nào đối với các nội dung trong quy hoạch đã được phê 

duyệt nêu trên. Ngoài ra nội dung báo cáo của Sở Công Thương chưa làm rõ căn 

cứ, cơ sở  đề nghị UBND tỉnh có hình thức thông qua, chấp thuận Phương án.  

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương rà soát, bổ sung làm rõ các 

nội dung trên, gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 31/5/2022 để có đủ cơ sở báo 

cáo, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, TP, XD, TN&MT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

 các phòng CM, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(LC). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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