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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ CÔNG THƯƠNG           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SCT-KHTCTH 

V/v xin ý kiến vào Dự thảo đề nghị 

xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng 

hệ thống điện chiếu sáng đường giao 

thông trục xã, trục thôn, liên thôn, 

ngõ xóm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 

2021-2025 (Lần 2) 

 

Vĩn Phúc, ngày         tháng 7  năm 2021 

Kính gửi:  

- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc; 

- Các Sở, Ngành: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 

chính, Công An tỉnh, Tài nguyên và Môi trường, 

Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Lao động 

Thương binh và Xã hội, Nội vụ, Ngoại vụ, Thông 

tin và Truyền Thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, 

Thanh tra tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh Vĩnh 

Phúc; 

- Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân, Hội Phụ 

nữ tỉnh, Hội doanh nghiệp tỉnh, Liên minh HTX, 

Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện nhiệm vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao tại văn bản số 06-CTr/TU 

ngày 15/01/2021, số 07/CTr-UBND ngày 23/3/2021, Chương trình công tác 

năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh. 

Sở Công thương xây dựng dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết và 

được Sở Tư pháp thẩm định tại Báo cáo số 70/BC-STP ngày 16/4/2021. Trong 

đó: Căn cứ pháp lý và căn cứ thực tiễn cơ bản thống nhất sự cần thiết xây dựng 

cơ chế; đối tượng áp dụng, nguyên tắc hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ: Phù hợp. Tuy 

nhiên, còn một số nội dung chưa thống nhất về hình thức hỗ trợ, nội dung hỗ trợ 

và mức hỗ trợ, ngày 24/6/2021 Sở Công thương đã tổ chức buổi làm việc với 

các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

Trên cơ sở ý kiến các Sở, ngành, Sở Công thương chỉnh sửa hoàn thiện dự 

thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết về cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây 

dựng hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông trục xã, trục thôn, liên thôn, 
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ngõ xóm trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Để đảm bảo tính thống nhất và 

đồng thuận trong việc đề nghị xây dựng Nghị quyết, Sở Công thương đề nghị: 

1. Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố tham 

gia ý kiến vào nội dung các bản dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết và 

gửi văn bản tham gia ý kiến về Sở Công thương trước ngày 27/7/2021, sau thời 

hạn trên đơn vị nào không gửi văn bản tham gia ý kiến thì được hiểu như là 

đồng ý với các nội dung của Dự thảo. 

Hồ sơ dự thảo gửi kèm Văn bản này gồm: (1) Dự thảo tờ trình, (2) Dự 

thảo Nghị quyết, (3) Dự thảo báo cáo đánh giá tác động chính sách, (4) Báo cáo 

thẩm định hồ sơ của Sở Tư pháp, (5) Báo cáo nghiên cứu, đề xuất xây dựng 

chính sách của Sở Công thương. Hồ sơ dự thảo nêu trên được đăng tải trên công 

thông tin Giao tiếp điện tử của Sở Công thương: http://soct.vinhphuc.gov.vn, 

mục Văn bản mới. 

2. Đề nghị Sở Thông tin & Truyền thông giao Cổng Thông tin Giao tiếp 

điện tử đăng tải toàn văn Dự thảo hồ sơ nghị quết để các tổ chức, cá nhân tham 

gia, góp ý kiến theo quy định, hết thời hạn 30 ngày tổng hợp ý kiến gửi Sở Công 

thương. 

3. Đề nghị UBND các huyện, thành phố giao UBND các xã lấy kiến cộng 

đồng dân cư về nội dung Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết, tổng hợp 

ý kiến gửi Sở Công thương trước ngày 5/8/2021. 

Sở Công thương đề nghị các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Công TTGTĐT Sở; 

- Lưu: VT, KHTCTH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Nguyễn Viết Sơn 

 

 

http://soct.vinhphuc.gov.vn/

		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T16:54:36+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Viết Sơn<songv@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T16:56:24+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công Thương<soct@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T16:56:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công Thương<soct@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-20T16:56:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Công Thương<soct@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




