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Phan Thiết, ngày 15 tháng 8 năm 2014

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XII)

về chủ trương chuyển giao các Công ty Cổ phần Điện nông thôn 
trên địa bàn tỉnh cho ngành điện tiếp nhận, quản lý

-----

Tại phiên họp ngày 12/8/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII) đã nghe 
và cho ý kiến về chủ trương chuyển giao các Công ty Cổ phần Điện nông thôn 
trên địa bàn tỉnh theo nội dung Tờ trình số 2514/TTr-UBND, ngày 18/7/2014 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh. Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, ý kiến tham 
gia của các thành viên dự họp; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận:

1- Thống nhất chủ trương chuyển giao các Công ty Cổ phần Điện nông thôn 
trên địa bàn tỉnh cho ngành điện tiếp nhận, quản lý và cung cấp điện cho nhân 
dân theo nội dung Tờ trình nêu trên của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2- Việc chuyển giao phải được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định 
của pháp luật, nhất là Luật Doanh nghiệp, Luật Điện lực. Quá trình đó, cần lưu ý 
một số vấn đề sau:

- Phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự thống nhất cao 
trong các cổ đông của các Công ty Cổ phần Điện nông thôn.

- Xử lý tốt các vấn đề đặt ra có liên quan trong quá trình bàn giao.

- Chuyển giao toàn bộ nhân sự và người lao động trong  các Công ty Cổ 
phần Điện nông thôn hiện nay cho ngành điện quản lý, sử dụng.

Căn cứ Thông báo kết luận này,  Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh 
lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tăng cường phối 
hợp với ngành điện (Tổng Công ty Điện lực miền Nam) để có kế hoạch triển khai 
thực hiện./.

            

Nơi nhận:                                       
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

   T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

(đã ký, đóng dấu)
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