ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN YÊN CHÂU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:2128 /UBND-KTHT

Yên Châu, ngày 10 tháng 10 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v phối hợp triển khai tiểu dự án
cấp điện nông thôn từ lưới điện
Quốc gia tỉnh Sơn La trên địa bàn
huyện Yên Châu

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 3717/UBND-KT ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh
Sơn La về việc bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng để triển khai các dự
án cấp điện nông thôn; Thông báo số 98/TB-SCT ngày 06/10/2022 của Sở Công
thương về việc triển khai đầu tư xây dựng Công trình: Cấp điện huyện Yên Châu
thuộc Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La.
Để đảm bảo tiến độ thi công công trình và công tác giải phóng mặt bằng
thi công, sớm đưa điện lưới an toàn phục vụ nhân dân các dân tộc trên địa bàn
huyện Yên Châu. Ủy ban nhân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cấp ủy chính quyền cấp xã, bản
trong việc tuyên truyền, vận động người dân hiểu ý nghĩa của dự án, tạo sự đồng
thuận cao của người dân, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm.
Thực hiện vận động các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức, địa phương tự nguyện
hiến đất và tài sản trên đất (theo hình thức tự nguyện trả lại đất, không yêu cầu
bồi thường) để xây dựng lưới điện nông thôn.
2. Chủ động phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan, thực
hiện công tác bàn giao tim mốc, tuyến đường dây phục vụ giải phóng mặt bằng
thi công, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai và hoàn thành đúng
tiến độ.
Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nghiêm
túc, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND huyện (b/c)
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, KTHT, Tắng.
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