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Kính gửi: 

- Ban Quản lý Dự án  ầu tư Xây dựng tỉnh; 

- Phòng      các huyện, thành ph ; 

- Các trường THPT công lập và trực thuộc; 

- Trung tâm GDTX tỉnh, KT THHN  ồng Nai, 

Nuôi dạy Trẻ khuyết tật. 

Căn cứ Quyết định s  41/2017/Q -TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được 

đầu tư bằng v n nhà nước sang Tập đoàn  iện lực Việt Nam quản lý (gọi tắt là 

Quyết định s  41); 

Căn cứ văn bản s  8262/UBND-KT ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết s  123/2018/NQ-  N  ngày 06/7/2018 

của   N  tỉnh về bàn giao các công trình điện sử dụng v n ngân sách trên địa 

bàn tỉnh; 

Căn cứ văn bản s  1057/PC N-KHVT ngày 25/3/2019 của Công ty 

TNHH Một thành viên  iện lực  ồng Nai về việc tiếp nhận các công trình điện 

của Sở Giáo dục và  ào tạo  ồng Nai sử dụng nguồn v n N NN theo Q  

41/2017/TTg. 

 ể việc triển khai thực hiện đạt được hiệu quả, Sở Giáo dục và  ào tạo có 

ý kiến như sau  

-  ề nghị Phòng Giáo dục và  ào tạo các huyện, thành ph  thực hiện và 

chỉ đạo các  rường học trực thuộc quản lý rà soát công trình điện thuộc phạm vi 

quản lý nhưng chưa bàn giao cho  iện lực địa phương quản lý, chuẩn bị các hồ 

sơ liên quan đến công trình điện (nếu có). Tổng hợp báo cáo theo mẫu s  01a 

kèm theo (phụ lục Quyết định s  41). 

-  ề nghị các  rường THPT công lập và trực thuộc, Trung tâm GDTX 

tỉnh, K     N  ồng Nai, Nuôi dạy Trẻ khuyết tật thực hiện rà soát công trình 

điện thuộc phạm vi quản lý nhưng chưa bàn giao cho  iện lực địa phương quản 

lý, chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến công trình điện (nếu có), báo cáo theo mẫu 

s  01a kèm theo (phụ lục Quyết định s  41). 

-   i với các công trình điện của các trường học mà trước đây do  an 

Quản lý Dự án của Sở làm chủ đầu tư (    đã s p   ập vào Ban Quản lý Dự án 

 ầu  ư Xâ  dựng tỉnh):  ể các trường có đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giáo dục 

và  ào tạo đề nghị  iám đ c Ban Quản lý Dự án  ầu tư Xây dựng tỉnh chỉ đạo 
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bộ phận chức năng hỗ trợ cung cấp các hồ sơ liên quan đến công trình điện cho 

các trường, để nhà trường thực hiện bàn giao theo quy định. 

-  ề nghị Công ty TNHH Một thành viên  iện lực  ồng Nai ph i hợp chỉ 

đạo  iện lực các huyện, thành ph  quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn các đơn vị 

trường học ở địa phương trong việc chuẩn bị hồ sơ bàn giao theo quy định. 

- Thời gian gửi báo cáo   rước ngày 31/5/2019. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, đề nghị các đơn vị có văn bản 

gửi về Sở Giáo dục và  ào tạo (thông qua Phòng K  C) để được hướng dẫn xử 

lý kịp thời./. 

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên;  

- Sở Công thương; 

- Công ty  N   M V  iện lực  ồng Nai; 

- Cổng thông tin Sở; 

- Lưu  V , K  C. 
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   Huỳnh Lệ Giang  
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