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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LỆ THỦY 
 

       Số: 1218/TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                               Lệ Thủy, ngày  07 tháng 6 năm 2019 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện tại 

buổi làm việc với Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam về đề xuất 

khảo sát, nghiên cứu phát triển đầu tư dự án điện gió 
 

 

Ngày 05 tháng 6 năm 2019, ông Đặng Đại Tình - Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì buổi làm việc với  Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam về đề xuất khảo 

sát, nghiên cứu phát triển đầu tư dự án điện gió. Tham dự hội nghị có Giám đốc 

Sở Công Thương, các đồng chí Thường trực Huyện ủy, ông Phan Hồng Đăng - 

Phó Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn 

trưởng Đồn Biên phòng Ngư Thủy, Trưởng các phòng ban: Tài nguyên&Môi 

trường, Kinh tế&Hạ tầng, Nông nghiệp&PTNT, Văn phòng HĐND&UBND 

huyện; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Trung; 

đại diện lãnh đạo Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam.  

Sau khi đặt vấn đề về nội dung buổi làm việc, nghe Công ty Cổ phần 

HALCOM Việt Nam báo cáo tóm tắt đề xuất khảo sát, nghiên cứu phát triển đầu 

tư dự án điện gió trên địa bàn xã Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam; ý kiến phát 

biểu của các thành viên tham dự buổi làm việc; ý kiến phát biểu chỉ đạo của 

đồng chí Giám đốc Sở Công Thương, Bí thư Huyện ủy, ông Đặng Đại Tình - 

Chủ tịch UBND huyện thống nhất một số nội dung sau:  

- UBND huyện thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần HALCOM 

Việt Nam thực hiện các thủ tục khảo sát, nghiên cứu phát triển đầu tư dự án điện 

gió trên địa bàn xã Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam.  

- Giao Phòng Tài nguyên&Môi trường, Kinh tế&Hạ tầng, UBND xã Ngư 

Thủy Nam, Ngư Thủy Trung cử cán bộ phối hợp với Công ty Cổ phần 

HALCOM Việt Nam khảo sát vị trí đặt cột đo gió cho phù hợp. Sau khi chọn 

được vị trí, đề nghị Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam thực hiện các thủ tục 

đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. 

- Về vị trí đặt các cột điện gió, đề nghị Công ty Cổ phần HALCOM Việt 

Nam tiếp thu các ý kiến của lãnh đạo địa phương để nghiên cứu, khảo sát để sau 

khi được các cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư thì vị trí đặt 

các cột điện gió không ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt thủy hải sản và sinh 

hoạt của người dân.  

- Đề nghị Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam chủ trì tổ chức cho một 

số cán bộ ở huyện, xã, thôn có liên quan đến thăm các địa điểm đã đầu tư điện 

gió tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện. 
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- Đề nghị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy 

Trung báo cáo, thông tin cho các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban 

Chấp hành Đảng bộ biết chủ trương đề xuất khảo sát, nghiên cứu phát triển đầu 

tư dự án điện gió trên địa bàn để tạo sự đồng thuận khi triển khai thực hiện. 

UBND huyện thông báo cho các phòng ban, đơn vị liên quan, UBND xã 

Ngư Thủy Nam, Ngư Thủy Trung, Công ty Cổ phần HALCOM Việt Nam biết 

để triển khai thực hiện./.          

   Nơi nhận: 
     - Sở Công Thương;                  

     - TT. Huyện ủy;             (B/c)                        

     - TT. HĐND huyện; 

     - CT, các PCT UBND huyện; 

     - Cty CP Halcom VN; 

     - Các phòng ban, đơn vị liên quan; 

     - Đảng ủy, UBND xã NTN, NTT; 

     - Lãnh đạo VP, CVKT; 

     - Đăng Website UBND huyện; 

     - Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phan Đình Tư 
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