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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cao Bằng, ngày       tháng 12 năm 2020 
V/v trả lời phản ánh của ông  

Bùi Văn Dũng 
 

 

Kính gửi:  

 

 

Ông Bùi Văn Dũng.  

(Địa chỉ: Số nhà 22/15/, tổ 6, phường Hợp 

Giang, thành phố Cao Bằng) 

 

Ngày 20/11/2020 qua cổng thông tin admin.ketnoi.caobang.gov.vn, Sở Công 

Thương Cao Bằng đã nhận được nội dung phản ánh của Ông (do UBND thành phố 

Cao Bằng chuyển đến) như sau: Cây cột điện gây cản trở giao thông gây mất an toàn 

cho người dân tổ 6, tổ 7 phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. Sau khi xem xét nội 

dung phản ánh của Ông, Sở Công Thương Cao Bằng trả lời Ông như sau: 

- Vị trí cột điện như Ông phản ánh là vị trí cột số 5A5 sau trạm biến áp Vườn 

Cam 2 do Điện lực thành phố Cao Bằng quản lý. 

- Ngày 25/6/2020 Sở Công Thương Cao Bằng đã có Văn bản số 813/SCT-QLNL 

gửi Công ty Điện lực Cao Bằng, đề nghị Công ty Điện lực Cao Bằng di chuyển cột 

điện trên đến vị trí khác để cho công dân tổ 6, tổ 7 đi lại cho thuận lợi. 

- Ngày 29/6/2020 Điện lực thành phố Cao Bằng đã phối hợp với UBND phường 

Hợp Giang, Tổ trưởng tổ 6, Tổ tưởng tổ 7 kiểm tra hiện trường theo kiến nghị của 

Ông. Kết quả kiểm tra đã được lập thành Biên bản, theo nội dung Biên bản ngày 

29/6/2020 thì vị trí cột 5A5 (trong Biên bản ngày 29/6/2020 ghi là CV1A-3): Không 

di chuyển được do không thỏa thuận được mặt bằng. 

Như vậy sau khi có ý kiến, kiến nghị của Ông, Công ty Điện lực Cao Bằng đã chỉ 

đạo Điện lực thành phố Cao Bằng kiểm tra, khảo sát để phục vụ di dời cột điện nêu 

trên. 

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Công Thương Cao Bằng. Sở Công Thương Cao 

Bằng mong rằng, sẽ tiếp tục nhận được ý kiến, kiến nghị của người dân để công tác 

quản lý nhà nước của Sở Công Thương Cao Bằng ngày càng tốt hơn./. 

(Có bản sao Biên bản ngày 29/6/2020 gửi kèm Văn bản này). 

 

Nơi nhận:                                                                      
- Như trên;  

- UBND thành phố Cao Bằng; 

- Công ty Điện lực Cao Bằng;    

- PGĐ (ông Nam); 

- UBND phường Hợp Giang; 

- Phòng KH,TC&TH; 

- Thanh tra; 

- Lưu: VT, QLNL, H. 

     

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Hà Văn Nam 
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