
TỔNG CÔNG TY  

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TT- HUẾ  

  

Số:             /TTHPC-BQLDA  

Về việc thông báo mời họp dân thống 

nhất vị trí xây dựng. 

 

 

Kính gửi: UBND phường Thủy Xuân 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Quyết định số 1934/QĐ-TTHPC ngày 14/4/2021 của Công ty Điện lực TT-

Huế về việc phê duyệt BCKT-KT công trình: Xử lý mất an toàn khu vực Thành phố Huế; 

Căn cứ thông báo khởi công số 5194/TTHPC-BQLDA ngày 25 tháng 8 năm 2021; 

Căn cứ giấy phép thi công số 31/2021/QLĐT-GP ngày 18/8/2021 của UBND thành 

phố Huế về việc cấp phép thi công các hạng mục công trình ĐTXD năm 2021; 

Đầu tiên, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế chân thành cảm ơn sự tham gia phối 

hợp trong quá trình giải phóng mặt bằng các vị trí xây dựng móng cột trên địa bàn 

phường Thủy Xuân trong thời gian qua. Tính đến thời điểm này, toàn bộ các hạng mục 

thi công của công trình trên địa bàn phường Thủy Xuân đang trong giai đoạn đóng điện 

hoàn thành. Tuy nhiên, vẫn còn 01 vị trí chưa thi công được do sự cản trở của người dân 

trong quá trình triển khai, cụ thể là vị trí móng cột số B15/5 thuộc đường dây hạ thế xây 

dựng mới sau TBA Vũ Ngọc Phan. Hạng mục này đóng vai trò quan trọng trong việc 

xử lý các điểm mất an toàn do đường dây sau công tơ rất dài, đi băng cắt đất nhà dân và 

kéo tạm thời trên các cột bằng tre, gỗ. 

Vì vậy, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế kính đề nghị UBND phường Thủy Xuân 

chủ trì mời các hộ dân có liên quan tham gia cuộc họp nhằm thống nhất các nội dung về 

việc thi công vị trí móng cột nêu trên. 

Công ty Điện lực TT-Huế kính mong UBND phường Thủy Xuân bố trí sớm thời 

gian tiến hành cuộc họp để đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ thi công hoàn thành 

công trình trước mùa mưa bão. 

Thông tin liên hệ: 

- Chủ đầu tư: Ông: Nguyễn Văn Phú – PTB. QLDA ĐTXD - Công ty Điện lực 

Thừa Thiên Huế; Số điện thoại: 0355685689. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Điện lực Nam Sông Hương (p/hợp); 

- Lưu: VT, BQLDA. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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