
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KTHT  Như Xuân, ngày       tháng 4 năm 2021 
V/v phối hợp với cơ quan quản 

lý Nhà nước trong việc ký hợp 

đồng mua bán điện. 

  

 

Kính gửi: Điện lực Như Xuân 
 

Trong thời gian qua công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây 

dựng, quản lý đất đai, quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên đại bàn 

huyện được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện, và đạt được những kết 

quả tích cực, công tác quản lý nhà nước từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo kỷ luật, 

kỷ cương. Tuy nhiên, trình trạng xây dựng sai quy hoạch, xây dựng trái phép, xây 

dựng trên đất chưa chuyển đổi mục đích, xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn 

giao thông vẫn còn nguy cơ sảy ra ở một số xã, thị trấn.  

Để khắc phục tình trạng nêu trên, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 

quản lý nhà nước, trong quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng, sử 

dụng đất đai, quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn. UBND 

huyện đề nghị Điện Lực Như Xuân theo chức năng, nhiệm vụ ngành quản lý, quan 

tâm phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với hợp đồng mua bán điện (mới) hộ gia đình, ngoài thủ tục hồ sơ mua 

bán điện theo quy định, yêu cầu hộ gia đình xuất trình Giấy phép xây dựng do Cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (đối với các hộ thuộc khu vực thị trấn Yên Cát); 

Văn bản chấp thuận cho khởi công của UBND xã (đối với các hộ thuộc các xã còn 

lại trong huyện).  

2. Đối với thủ tục hợp đồng mua bán điện của doanh nghiệp, hợp tác xã ngoài 

thủ tục hồ sơ theo quy định, yêu cầu chủ doanh nghiệp, hợp tác xã xuất trình Giấy 

phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.  

3.Thực hiện ngừng cấp điện do các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của 

phát luật, theo Điều 7, Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công 

thương quy định điều kiện, trình tư ngừng, giảm mức cung cấp điện. 

Trong quá trình thực hiện, có phát sinh, vướng mắc, đề nghị Điện lực Như 

Xuân, báo cáo bằng văn bản về UBND huyện, qua phòng Kinh tế và hạ tầng để  

phối hợp giải quyết./. 
 

  Nơi nhận:  

- Như trên (để phối hợp); 

- Chủ tịch UBND huyện (b/c); 

- Các PCT UBND huyện;                                                                      

- Các phòng: KTHT; TN-MT; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 
 

 Nguyễn Đức Đồng 
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