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GIẤY MỜI 

Làm việc với Điện lực Lạng Sơn 

 

  Căn cứ Kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn huyện trên 

địa bàn huyện Cao Lộc. Thực hiện Công văn số 360/PCLS-KH&VT ngày 

19/02/2020 của Ban giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn về chuẩn bị chương 

trình làm việc với UBND các huyện, Thành phố.  

Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc tổ chức buổi làm việc với Điện lực Lạng 

Sơn thống nhất triển khai thực hiện đối với tiêu chí số 4 về Điện trên địa bàn huyện 

Cao Lộc năm 2020 và các năm tiếp theo. 

1. Thành phần mời:  

- Ban Giám đốc và cán bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Đại diện lãnh đạo Công an huyện, Quân sự huyện; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;  

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Tài 

nguyên – Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Ban QLCTDA, Trung tâm phát triển 

quỹ đất, VP ĐP XD NTM huyện. Viễn thông Cao Lộc, Viễn thông Đồng Đăng, 

Chi nhánh Vietel Cao Lộc, Điện lực Thành phố - Cao Lộc. 

- Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách NTM tiêu chí số 4 các xã Xuất Lễ, 

Tân Liên. 

2. Nội dung làm việc. 

- Các giải pháp phối hợp thực hiện đảm bảo cung cấp điện và nâng cao chất 

lượng cung cấp các dịch vụ phục vụ các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, 

văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện Cao Lộc;  

- Công tác xây dựng tiêu chí 4 về Điện trong Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn 

mới; Công tác phối hợp giải phóng mặt bằng thực hiện các công trình điện; 

- Công tác cấp điện cho các thôn bản, hộ dân chưa có điện từ lưới điện Quốc 

gia; Công tác phối hợp chỉnh trang lưới điện, bó gọn cáp viễn thông, chỉnh trang 

đô thị. Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về 

thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt; 

- Công tác quản lý bảo về hành lang lưới điện cao áp;  

3. Thời gian và địa điểm:  

- Thời gian : Từ 14 giờ ngày 10 tháng 3 năm 2020.  



- Địa điểm : tại phòng họp số 1, tầng 3 trụ sở UBND huyện. 

UBND huyện giao Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện phối hợp với Văn phòng 

HĐND và UBND huyện chuẩn bị các tài liệu cho các Đại biểu dự họp. Các đơn vị 

liên quan chuẩn bị các nội dung liên quan tham gia ý kiến tại cuộc họp. 

UBND huyện kính mời Ban giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn, các đồng 

chí lãnh đạo, thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị tham dự đúng thời gian, địa 

điểm trên./.  
      

Nơi nhận:                                                                                                                                                               
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT.                                                                                   
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