
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

Số:         /SCT-QLNL 
V/v tham gia ý kiến thẩm định báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư Xây dựng khu 

dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện 

Nam Trực. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Nam Định, ngày        tháng 8 năm 2020 

 
Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Sở Công Thương nhận được văn bản số 1163/SKH&ĐT-ĐTTĐGSĐT ngày 

17/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo 

đề xuất chủ trương đầu tư Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện 

Nam Trực, hồ sơ do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Xuân Hùng lập. Sau khi 

nghiên cứu Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, Sở Công Thương có ý kiến 

như sau: 

1. Cơ bản nhất trí với hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Xây dựng khu 

dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực do Công ty Cổ phần tư vấn xây 

dựng Xuân Hùng lập. 

2. Trong quá trình triển khai bước tiếp theo (bước thiết kế cơ sở và thiết kế 

bản vẽ thi công), đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn bổ sung: 

- Văn bản thỏa thuận với Công ty Điện lực Nam Định về phương án cải tạo, 

di chuyển đoạn tuyến đường dây 22kV, các biện pháp bảo đảm an toàn đường dây 

dẫn điện trên không theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Luật Điện lực và Nghị định 

số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an 

toàn điện và thỏa thuận đấu nối đường dây trung thế 22kV cấp điện cho trạm biến 

áp; 

- Đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn phối hợp với đơn vị quản lý vận hành 

lưới điện để có phương án đảm bảo cấp điện cho các phụ tải trong khu vực, không 

để tình trạng mất điện kéo dài làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân 

dân. 

Trên đây là ý kiến của Sở Công Thương về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư Xây dựng khu dân cư tập trung xã Nam Hồng, huyện Nam Trực để Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tổng hợp và thẩm định theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT, QLNL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trần Thanh Minh 
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