UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77 /UBND-HC

Đồng Tháp, ngày 14 tháng 9 năm 2017

V/v thực hiện các biện pháp
giảm thời gian tiếp cận điện
năng theo Nghị quyết số 192017/NQ-CP của Chính phủ

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Công ty Điện lực Đồng Tháp.

Thực hiện Công văn số 9361/VPCP-CN ngày 01/9/2017 của Văn phòng
Chính phủ truyền đạt ý kiến Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc
thực hiện các biện pháp giảm thời gian tiếp cận điện năng theo Nghị quyết số
19-2017/NQ-CP của Chính phủ (xem văn bản trên Cổng TTĐT Chính phủ), Chủ
tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên
quan nghiên cứu, tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh triển khai cơ chế một cửa
liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương với Công ty
Điện lực Đồng Tháp để phối hợp, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục liên
quan đến tiếp cận điện năng, đảm bảo đáp ứng mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số
19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ tại địa phương. Thời gian hoàn
thành chậm nhất ngày 31/10/2017.
2. Các Sở: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường và Công ty Điện
lực Đồng Tháp trong phạm vi thẩm quyền được giao chủ động triển khai thực
hiện các nhiệm vụ có liên quan theo hướng hỗ trợ, tạo điều kiện để thực hiện có
hiệu quả các biện pháp nhằm giảm thời gian tiếp cận điện năng cho doanh
nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu trên thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo
này. Giao Sở Công Thương chủ trì, theo dõi việc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- Các PCT/UBND Tỉnh;
- Các PCVP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, T (HC).
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