TỜ TRÌNH SỐ 3
CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(V/v: thông qua văn bản gửi cơ quan chức năng về vị trí đặt trạm điện 220KV Đầm Sen)
_________

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dịch vụ du lịch Phú Thọ
Căn cứ công văn số 2961/UBND-CNN ngày 14/6/2016 của Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh về việc chọn vị trí xây dựng trạm biến áp 220KV Đầm Sen. Theo đó, vị trí
xây dựng trạm nằm hoàn toàn trong vị trí đất (diện tích 3.930 m2) Công viên Đầm Sen đang
quản lý và sử dụng (Phương án 1) theo đề xuất của Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4.
Ngày 02/08/2016, Công ty Cổ phần Dịch vu Du lịch Phú Thọ đã có văn bản số
036/DVPT-CV gửi UBND TP về việc nêu ý kiến vị trí trạm 220KV Đầm Sen và có kiến nghị
02 phương án đặt trạm khác như sau:
Phương án 2: Một phần đất thuộc Công viên Đầm Sen với diện tích 960 m2, một phần

-

đất phải giải tỏa dân với diện tích 420 m2 và một phần đất thuộc Công ty nhựa Rạng
Đông 2.291 m2 (đã di dời theo chủ trương thành phố).
Phương án 3: Đặt trạm điện nằm ngoài Công viên Đầm Sen.

-

Tuy nhiên đến nay, đại diện Tổng Công ty Điện lực thành phố vẫn nêu ý kiến tiếp tục
ưu tiên chọn Phương án 1. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại Hội đồng cổ
đông thông qua văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền xem xét vị trí xây dựng trạm biến áp
220KV Đầm Sen, phường 3, Quận 11, không đặt trong Công viên Văn hóa Đầm Sen.
Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
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