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d) Cấp ñiện:
- Quy hoạch tuyến ñiện trong các ñiểm dân cư nông thôn phải gắn liền với quy
hoạch cải tạo kiến trúc, cải tạo ñường giao thông.
- Trạm hạ thế phải ñặt ở trung ñộ của các ñiểm dùng ñiện hoặc ở gần phụ tải
ñiện lớn nhất. Mỗi thôn có từ 1- 2 trạm 35(22)/0,4KV và ñưa lưới ñiện ñến từng hộ
gia ñình.
e) Giải pháp bảo vệ môi trường:
- Mỗi xã cần xây dựng ñiểm thu gom rác thải tập trung rồi chuyển về trạm
trung chuyển hoặc ñến khu xử lý.
- Các thôn xóm xây dựng hương ước về nước sạch và vệ sinh môi trường.
- Thành lập tổ thu gom rác ñưa về nơi quy ñịnh của ñịa phương.
- Phát ñộng phong trào xây dựng hố xí hợp vệ sinh.
- Nghĩa ñịa: Trước mắt cần ñóng cửa các nghĩa trang nhỏ lẻ gần khu dân cư
không ñảm bảo vệ sinh môi trường, từng bước xây dựng các nghĩa trang nhân dân
cấp vùng huyện (mỗi huyện có 2 - 5 khu).
8. Nguồn vốn: Vốn ngân sách Nhà nước, nhân dân, vốn các doanh nghiệp ñầu
tư xây dựng, vốn tài trợ và các nguồn vốn khác.
ðiều 2. Tổ chức thực hiện
Giao Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra, ñôn ñốc các Sở, ngành có liên quan và
Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã trong quá trình tổ chức thực hiện quy hoạch này;
tổ chức công bố quy hoạch theo quy ñịnh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở, ngành:
Xây dựng, Giao thông Vận tải, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi
trường; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ñơn vị liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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