UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 72 /SNN&PTNT-KHTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thanh Hóa, ngày 08 tháng 01

năm 2021

V/v tham vấn ý kiến về Phương án di
chuyển các Trạm biến áp cấp điện xây dựng
kênh Bắc trên địa bàn huyện Thọ Xuân.

Kính gửi:
- Sở Tài chính;
- Sở Công Thương;
- Công ty TNHH MTV thủy lợi Nam sông Mã.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại các Văn bản: số
6259/UBND-NN ngày 23/5/2019 về việc di chuyển các trạm biến áp trên địa
bàn huyện Thọ Xuân; số 14826/UBND-NN ngày 01/11/2019 về việc phương án
di chuyển các trạm biến áp cấp điện xây dựng kênh Bắc trên địa bàn huyện Thọ
Xuân; Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Văn bản số 4590/SNN&PTNT-KHTC
ngày 22/11/2019 gửi UBND huyện Thọ Xuân đề nghị cung cấp các tài liệu có
liên quan để làm cơ sở lấy ý kiến các Sở, ngành và tham mưu báo cáo Chủ tịch
UBND tỉnh. Ngày 24/12/2020, UBND huyện Thọ Xuân đã có Văn bản số
2308/UBND-KTTH đề xuất điều chỉnh Phương án di chuyển các trạm biến áp,
đồng thời gửi kèm theo các Biên bản thỏa thuận với các đơn vị có liên quan (các
tài liệu gửi kèm theo văn bản này).
Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Quý cơ quan căn cứ chức năng, nhiệm
vụ được giao, các quy định của pháp luật hiện hành, các ý kiến chỉ đạo của UBND
tỉnh và tình hình thực tế, tham gia ý kiến bằng văn bản về phương án di chuyển các
trạm biến áp theo đề nghị của UBND huyện Thọ Xuân tại Văn bản số
2308/UBND-KTHT ngày 24/12/2020 (ngoài ra, đề nghị Sở Tài chính có ý kiến về
kết quả thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Văn bản số
6259/UBND-NN ngày 23/5/2019), gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày
15/01/2021 để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.
Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của Quý cơ quan./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- UBND huyện Thọ Xuân;
- Lưu:VT, KHTC.
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