
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  HUYỆN CAO LỘC                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:        /UBND-KT&HT                            Cao Lộc, ngày     tháng 01 năm 2021 
     V/v giải quyết ý kiến, 

        kiến nghị của cử tri             

 

Kính gửi: 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Điện lực thành phố Lạng Sơn. 

 

 

Sau khi xem xét Báo cáo số 55/BC-KT&HT ngày 20/01/2021 của Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng về việc giải quyết kiến nghị cử tri Khu tái định cư Hoàng Văn 

Thụ mở rộng, UBND huyện Cao Lộc có ý kiến chỉ đạo như sau: 

2.1. Đối với hệ thống điện chiếu sáng công cộng: 

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu thực hiện quy trình đấu nối vào hệ 

thống điện chiếu sáng chung của Khu tái định cư Hoàng Văn Thụ và tiến hành sửa 

chữa, thay thế bóng hỏng để đưa hệ thống đi vào hoạt động phục vụ việc đi lại của 

người dân vào ban đêm và đảm bảo an ninh, trật tự. 

2.2. Đối với điện sinh hoạt: 

Giao Điện lực thành phố Lạng Sơn khẩn trương thực hiện đấu nối hệ thống 

điện sinh hoạt Khu tái định cư mở rộng vào hệ thống chung và di chuyển công tơ 

các hộ gia đình về vị trí phù hợp. Báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện (báo cáo 

về Phòng Kinh tế và Hạ tầng để theo dõi, tổng hợp) trong tháng 3/2021. 

UBND huyện yêu cầu Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Điện lực thành phố Lạng 

Sơn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND huyện (B/C);   
- CT, PCT UBND huyện; 

- UBND thị trấn Đồng Đăng; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.            
 

                                                                                                 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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