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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách phụ tải ưu tiên cấp điện, phương án tiết giảm 

công suất và sản lượng điện khi xảy ra thiếu nguồn điện trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang năm 2020 

 

Căn cứ Luật số 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010 về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả; 

Căn cứ Thông tư số 30/2013/TT-BCT ngày 14/11/2013 của Bộ Công  

Thương về việc Quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; 

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 03/TTr-SCT ngày 

26/02/2020 về việc phê duyệt danh sách phụ tải ưu tiên cấp điện khi xẩy ra thiếu 

nguồn điện năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách phụ tải ưu tiên cấp điện, phương án tiết giảm 

công suất và sản lượng điện khi xảy ra thiếu nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang năm 2020 theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 03/TTr-SCT 

ngày 26/02/2020 (có danh sách phụ tải ưu tiên kèm theo). 

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm 

1. Công ty Điện lực Tuyên Quang thực hiện trình tự, thủ tục tiết giảm điện 

đúng với quy định, phù hợp với kế hoạch công suất và sản lượng điện được Tổng 

công ty Điện lực miền Bắc giao. 

2. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang có trách nhiệm 

phối hợp với Công ty Điện lực Tuyên Quang thông báo kế hoạch cắt điện và tiết 

giảm điện đối với khách hàng theo Quyết định này. 

3. Sở Công Thương là cơ quan đầu mối chỉ đạo và giám sát việc thực hiện 

nội dung tại Điều 1, Quyết định này. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các thành viên ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện tỉnh, Giám đốc Sở 

Công Thương, Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Tổng biên tập Báo 

Tuyên Quang, Giám đốc Công ty Điện lực Tuyên Quang và thủ trưởng các cơ 

quan, doanh nghiệp liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy; 

- Thường trực Tỉnh ủy;   (báo cáo) 

- UBND tỉnh;  
- Như Điều 3 (thực hiện); 
- Các sở, ban, ngành; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Các DN SXCN; 
- Lưu BCĐ (Th.CN). 

TRƯỞNG BAN 

 

   

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Ngọc Thực 
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