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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện,
tiết kiệm điện tỉnh Vĩnh Long năm 2022
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010;
Căn cứ Luật điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Điện lực ngày 20/11/2012;
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 12/10/2013 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung
một số Điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi
tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng chính phủ về việc
tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025;
Căn cứ Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long về
việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 2481/TTr-SCT ngày
21/12/2021.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện tỉnh Vĩnh
Long năm 2022, gồm các ông, bà có tên sau:
1. Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo
- Ông Ngyễn Văn Liệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Trưởng Ban;
- Ông Phạm Tứ Phương - Giám đốc Sở Công Thương: Phó Ban Thường trực;
- Ông Trần Nhựt Thanh - Phó Giám đốc Sở Công Thương: Phó Ban;
- Ông Lê Thanh Hùng - Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Long: Phó Ban.
2. Thành viên Ban Chỉ đạo
- Ông Nguyễn Thanh Trang - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Long: Thành viên;
- Ông Cù Tấn Tài - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Long: Thành viên;
- Ông Huỳnh Quốc Thái - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Ngoại vụ: Thành viên;
- Ông Nguyễn Minh Phúc - Trưởng phòng Quản lý năng lượng Sở Công Thương:
Thành viên.
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3. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo
- Ông Trần Văn Hiền - Phó phòng Quản lý năng lượng Sở Công Thương: Tổ trưởng;
- Ông Hà Ngọc Hiển - Chuyên viên phòng Kinh tế - Ngoại vụ: Tổ viên;
- Ông Trương Công Trí - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty Điện lực Vĩnh Long: Tổ viên;
- Ông Nguyễn Thanh Lưu - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Điện lực Vĩnh Long: Tổ viên;
- Ông Lê Thanh Xuân - Đội trưởng đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Công
ty Điện lực Vĩnh Long: Tổ viên;
- Ông Huỳnh Công Khanh - Trưởng phòng Điều độ Công ty Điện lực Vĩnh Long: Tổ viên.
- Ông Nguyễn Công Truyền - Chuyên viên phòng Quản lý năng lượng Sở Công
Thương: Thư ký;
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện
tỉnh Vĩnh Long năm 2022
Xây dựng Kế hoạch cung cấp điện, tiết kiệm điện và chỉ đạo thực hiện các giải
pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo để áp dụng trong việc điều hành,
điều tiết sử dụng điện theo chỉ tiêu được phân bổ và kế hoạch điều tiết sản lượng công
suất điện năm 2022 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.
Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, thông báo đến các tổ
chức, cá nhân sử dụng điện chấp hành chủ trương tiết kiệm điện.
Định kỳ tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.
Được quyền trưng dụng cán bộ chuyên môn của sở ngành, đơn vị là thành viên
của Ban chỉ đạo để phục vụ công tác cho Ban chỉ đạo.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vượt thẩm quyền cho phép,
Sở Công Thương bàn bạc thống nhất với các ngành chức năng có liên quan trước khi
trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
Thường trực Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện, tiết kiệm điện tỉnh Vĩnh Long
đặt tại Sở Công Thương, địa chỉ: số 2A, đường Hùng Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long.
Trong quá trình thực hiện, Trưởng Ban Chỉ đạo ký sử dụng con dấu của Ủy ban
nhân dân tỉnh, các văn bản do Phó Trưởng ban Thường trực ký sử dụng con dấu của Sở
Công Thương trong quá trình giao dịch, liên hệ. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo
thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương,
Giám đốc Công ty Điện lực Vĩnh Long, Thủ trường các sở, ngành tỉnh có liên quan và
các thành viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Quyết định
số 3462/QĐ-UBND ngày 23/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- LĐ VP.UBND tỉnh;
- CT. UBND các huyện,TX, TP;
- Phòng KT-NV;
- Lưu:VT.5.11.05
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