
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC
 

 

Số:             /UBND-CN2 
 

V/v xây dựng, thống nhất kế hoạch 

triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác 

với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về cơ 

chế phối hợp để EVN thực hiện tốt 

nhiệm vụ cung ứng điện và triển khai 

các dự án điện trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày      tháng     năm 2020 

 

                                      
 

Kính gửi:  

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công 

Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 

Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Ban 

Quản lý các khu công nghiệp; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình, 

Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh; 

- Công ty Điện lực Vĩnh Phúc;  

- UBND các huyện, thành phố. 
 

   

 Thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam (EVN) ngày 14/8/2020 về cơ chế phối hợp để EVN thực hiện tốt nhiệm 

vụ cung ứng điện và triển khai các dự án điện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (gửi kèm 

theo văn bản này). 

UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị 

nêu trên và các cơ quan liên quan của EVN xây dựng, thống nhất kế hoạch triển khai 

có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác theo quy định hiện hành và Thỏa thuận nêu trên, báo 

cáo kết quả với UBND tỉnh theo quy định chậm nhất trước ngày 25/9/2020./. 

 

Nơi nhận:                                          
- Như trên; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- Tổng Công Điện lực miền Bắc; 

- Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia; 

- TTTU; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- CV: CN1, 3, NN5; 

- Lưu: VT, CN2. 

  (ĐHV-       b). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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