
UBND HUYỆN BẮC YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 108/KTHT 

V/v xin ý kiến tham gia đối với Dự thảo 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và 

các phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá 

bán lẻ điện 

Bắc Yên, ngày 17 tháng 8 năm 2020 

Kính gửi:  

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp; tổ chức kinh tế, các hộ gia đình 

địa bàn huyện. 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc tham gia ý kiến đối với 

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán 

lẻ điện tại Công văn số 5696/BCT-ĐTĐL ngày 05/8/2020. 

Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân huyện tham gia ý kiến đối với Dự thảo trên, 

phòng Kinh tế và Hạ tầng đề nghị: Các cơ quan; ban ngành; đoàn thể; Ủy ban nhân dân các 

xã, thị trấn; các doanh nghiệp; tổ chức kinh tế; các hộ gia đình trên địa bàn huyện: 

1. Tham gia ý kiến đối với Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các 

phương án sửa đổi cơ cấu biểu giá bán lẻ điện tại Công văn số 5696/BCT-ĐTĐL ngày 

05/8/2020 của Bộ Công Thương. 

(Có công văn số 5696/BCT-ĐTĐL ngày 05/8/2020 đính kèm) 

2. Ý kiến tham gia đề nghị gửi về phòng Kinh tế và Hạ tầng trước 16h00’ ngày 

24/8/2020 qua Hệ thống quản lý văn bản điều hành Ioffice hoặc địa chỉ email: 

viethoang1312@gmail.com. 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng – SĐT: 02123.860.432 – 0977.905.312 

(Đỗ Việt Hoàng)./. 

Nơi nhận:  
- Như Kính gửi; 

- Lưu: KT&HT (Việt Hoàng 01b). 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lừ Văn Hòa 
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