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Kính gửi: UBND thị trấn Đồng Mỏ 

 
Trong những năm qua, hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn huyện tiếp 

tục được đầu tư, nâng cấp và hoàn thành đưa vào vận hành 8,8 km tuyến đường 
dây chiếu sáng đô thị tại các tuyến đường Lê Lợi, Cai Kinh, Đại Huề,… góp phần 
phục vụ tốt nhu cầu chiếu sáng đô thị. Qua rà soát, hiện nay điện chiếu sáng tại 
đường ngõ của các khu phố thị trấn Đồng Mỏ (cụ thể các khu: Ga Bắc, Ga Nam, 
Hòa Bình I, Hòa Bình II, Trung Tâm, Thống Nhất II; thôn Lũng Cút) có gần 200 
bóng đèn compact có công suất trung bình khoảng 30W được đấu nối trực tiếp vào 
đường điện cao áp trên các trục đường chính của thị trấn. Do đó, kinh phí thực 
hiện chi trả tiền điện chiếu sáng đô thị là rất lớn. 

Hàng năm, UBND huyện đã bố trí nguồn kinh phí để thực hiện chi trả tiền 
điện chiếu sáng đô thị. Do nhu cầu chiếu sáng tại các tuyến đường ngõ ngày càng 
nhiều, tuy nhiên nguồn kinh phí của huyện còn hạn chế nên chưa đủ khả năng chi 
trả toàn bộ tiền điện chiếu sáng tại các đường ngõ. UBND huyện yêu cầu UBND 
thị trấn Đồng Mỏ thực hiện tuyên truyền tới người dân các khu phố về việc xã hội 
hóa kinh phí, thực hiện chi trả tiền điện chiếu sáng đường ngõ tại các khu phố trên 
để người dân được biết và đồng thuận. Thời gian thực hiện tuyên truyền đến người 
dân các khu phố xong trước ngày 29/02/2020 và thực hiện triển khai xã hội hóa 
việc chi trả tiền điện bắt đầu từ ngày 01/3/2020. 

(Có danh sách vị trí đường điện các khu phố đấu nối đường điện cao áp 
trên địa bàn thị trấn Đồng Mỏ đính kèm theo Công văn) 

UBND huyện yêu cầu UBND thị trấn Đồng Mỏ khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, KT&HT. 
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