UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

Số: 162 /QĐ-UBND-HC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Đồng Tháp, ngày 25

tháng 02 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và ban hành Quy chế hoạt động của
Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn 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 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 Quyết định số 3063/QĐ-BCT ngày 31/12/2021 của Bộ Công
Thương về việc phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện
quốc gia năm 2022;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 328/SCTQLCN ngày 17/02/ 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh
Đồng Tháp (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), cụ thể như sau:
1. Ban Chỉ đạo gồm các thành viên:
a) Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND Tỉnh phụ trách lĩnh vực công
nghiệp.
b) Phó Trưởng ban: Phó Giám đốc Sở Công Thương phụ trách lĩnh vực
công nghiệp.
c) Các Uỷ viên:
- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính.
- Đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư.
- Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Đại diện lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông.
- Giám đốc Công ty Điện lực Đồng Tháp.
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2. Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.
Điều 2. Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy
chế hoạt động ban hành kèm theo Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 16/QĐ-UBND-TL ngày 21/02/2011 của UBND Tỉnh, Quyết định
số 34/QĐ-UBND-TL ngày 19/3/2013 của UBND Tỉnh và Quyết định số 57/QĐUBND-TL ngày 19/5/2014 của UBND Tỉnh.
Điều 4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch UBND huyện,
thành phố và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh;
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, NC/KT(mqv).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Tuấn
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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
Hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện
trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
(Ban hành kèm theo Quyết định số 162 /QĐ-UBND-HC
ngày 25 /02/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp)

Điều 1. Những quy định chung
1. Quy chế này quy định nguyên tắc hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và
phân công giữa các thành viên trong Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện trên
địa bàn tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt Ban Chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số
/QĐ-UBND-HC ngày
/02/2022 của UBND tỉnh Đồng Tháp.
2. Ban Chỉ đạo hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, từng thành
viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Bộ phận Thường trực của Ban Chỉ đạo
đặt tại Sở Công Thương có địa chỉ: số 21, đường Lý Thường Kiệt, Phường 1,
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ
1. Ban Chỉ đạo có chức năng chỉ đạo thực hiện điều hòa cung cấp điện;
cắt giảm điện khi hệ thống xảy ra thiếu điện; thực hiện tiết kiệm điện trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp.
2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ sau:
a) Chỉ đạo cung cấp đủ điện đối với khách hàng quan trọng được UBND
Tỉnh phê duyệt.
b) Chỉ đạo điều hòa cung ứng điện trên địa bàn theo thứ tự ưu tiên để đáp
ứng hợp lý nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân khi
xảy ra thiếu điện.
c) Chỉ đạo thực hiện công tác tiết kiệm điện; giám sát và xử lý các vi
phạm trong cung ứng và sử dụng điện.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc
1. Ban Chỉ đạo có 01 Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban và các thành viên
kiêm nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Trưởng ban.
Chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo.
3. Nhiệm vụ của Phó trưởng ban.
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a) Phó trưởng ban giúp Trưởng ban điều hành hoạt động của Ban Chỉ đạo;
thay mặt Trưởng ban điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo khi được ủy
quyền.
b) Phối hợp các thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị nội dung các tài liệu,
báo cáo trình Ban Chỉ đạo.
4. Nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.
a) Tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chỉ đạo.
b) Tham mưu Trưởng ban thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo.
5. Ban Chỉ đạo họp định kỳ 3 tháng 1 lần (hoặc họp đột xuất) do Trưởng
ban hoặc Phó trưởng ban được ủy quyền triệu tập để chỉ đạo, điều hành cung cấp
điện, cắt giảm điện và tiết kiệm điện; chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh về
điều hòa cung cấp điện, cắt giảm điện và tiết kiệm điện.
6. Thủ trưởng các đơn vị có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo tạo mọi điều
kiện để thành viên thực hiện tốt nhiệm vụ chung của Ban Chỉ đạo.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Trưởng ban, Phó trưởng ban và thành viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệm
thực hiện Quy chế này.
2. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các
thành viên Ban Chỉ đạo phản ánh về Thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp, kiến
nghị UBND Tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Huỳnh Minh Tuấn

