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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiểm tra rà soát kết quả hoạt động của 

 các Hợp tác xã dịch vụ điện năng trên địa bàn tỉnh 
 
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Luật Điện lực năm 2004, Luật sửa đổi một số điều của Luật Điện 
lực năm 2012. 

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 20/10/2013 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Điện lực. 

Căn cứ Thông báo số 218-TB/TU ngày 27/4/2021 Thông báo Kết luận 
của Thường trực Tỉnh ủy về việc giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện 
quản lý. 

Căn cứ Văn bản số 1040/UBND-KTN ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh 
Phú Thọ về việc rà soát báo cáo kết quả hoạt động và việc thực hiện chỉ đạo của 
UBND tỉnh về củng cố các HTX dịch vụ điện năng trên địa bàn tỉnh. 

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/ 2016 của UBND  
tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ. 
 Căn cứ văn bản của các sở, ngành, UBND các huyện, thành, thị về việc cử 
cán bộ tham gia đoàn rà soát kết quả hoạt động của các Hợp tác xã dịch vụ điện 
năng trên địa bàn tỉnh. 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý năng lượng. 
 

QUYẾT ĐỊNH:  
 

 Điều 1. Kiểm tra rà soát kết quả hoạt động của các Hợp tác xã dịch vụ 
điện năng trên địa bàn tỉnh. 

- Nội dung: Kiểm tra việc chấp hành Luật Điện lực và các văn bản hướng 
dẫn thi hành Luật Điện lực, chủ trương bàn giao lưới điện Hạ áp nông thôn theo 
chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Thọ, của Bộ Công Thương đối với các đơn vị bán 
lẻ điện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Có đề cương kiểm tra kèm theo ). 
 - Thời điểm kiểm tra: Năm 2021 và những nội dung cần thiết liên quan 
trước và sau thời điểm kiểm tra. 
 - Thời gian kiểm tra: Có lịch kèm theo. 

- Các đơn vị được kiểm tra báo cáo bằng văn bản (theo đề cương kiểm 
tra), cung cấp đầy đủ tài liệu phục vụ công tác kiểm tra, tạo điều kiện cho đoàn 
kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ. 

- Thành viên đoàn kiểm tra thuộc các huyện, thành, thị và Điện lực các 
huyện thành, thị chỉ tham gia kiểm tra tại các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn 
quản lý. 



Điều 2.Thành lập Đoàn kiểm tra gồm các ông, bà có tên sau: 
Trưởng đoàn: 

 - Ông Nguyễn Ngọc Anh-Phó Giám đốc Sở Công Thương 
Phó Trưởng đoàn: 

 1. Ông Nguyễn Việt Thành  - T.P Quản lý năng lượng, Sở Công Thương. 
2. Ông Nguyễn Tri Phương  - Chánh Thanh tra Sở Công Thương  
Thư ký đoàn:  
1. Ông Phạm Anh Tuấn - CV Phòng QLNL, Sở Công Thương 
2. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn - CV Phòng QLNL, Sở Công Thương 
Các thành viên: 
1. Ông Nguyễn Đức Khánh - Phó trưởng phòng QLNL, Sở Công Thương  
2. Ông Kim Việt Hà - Phó trưởng phòng QLNL, Sở Công Thương  
3. Bà Nguyễn Thị Tuyến Minh- Phó trưởng phòng TCDN, Sở Tài chính 
4. Bà Nguyễn Thị Xuân - CV phòng TCDN Sở Tài chính 
5. Ông Đào Quang Minh - Phó Trưởng phòng KD, Cty Điện lực Phú Thọ 
6. Ông Lại Hợp Đào - Phó Trưởng phòng KTGS, Cty Điện lực Phú Thọ 
7. Ông Nguyễn Xuân Tám - Trưởng phòng KT, UBND thành phố Việt Trì 
8. Ông Tôn Đức Hảo - CV phòng KT, UBND thành phố Việt Trì 
9. Ông Nguyễn Khắc Quang - Trưởng phòng KT, UBND thị xã Phú Thọ 
10.Ông Đỗ Trung Kiên- CV phòng KT, UBND thị xã Phú Thọ 
11. Ông Nguyễn Trọng Vĩnh - Phó Trưởng phòng KT&HT, UBND huyện Lâm Thao 
12.Ông Triệu Việt Bắc - CV phòng KT&HT UBND huyện Lâm Thao 
13. Ông Nguyễn  Xuấn Tuấn - Phó Trưởng phòng KT&HT, UBND huyện Thanh Thuỷ 
14. Ông Nguyễn Thanh Bình - CV phòng KT&HT UBND huyện Thanh Thuỷ 
15. Ông Trần Đình Thìn - Phó Trưởng phòng KT&HT, UBND huyện Hạ Hoà 
16. Ông Nguyễn Văn Dĩ- CV phòng KT&HT UBND huyện Hạ Hoà 
17. Ông Lâm Trần Nam - Phó Trưởng phòng KT&HT, UBND huyện Đoan Hùng 
18. Ông Nguyễn Mai Liên- CV phòng KT&HT UBND huyện Đoan Hùng 
19. Ông Hà Tiến Hùng - Trưởng phòng KT&HT, UBND huyện Cẩm Khê 
20. Giám đốc điện lực các huyện, thành, thị có các HTX kinh doanh, bán lẻ điện 
21. Chủ tịch UBND các xã có các HTX kinh doanh, bán lẻ điện. 
Trân trọng kính mời các cơ quan tham gia công tác kiểm tra, rà soát 
- Đại diện Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh Phú Thọ 
- Đại diện Ban kinh tế ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ. 
- Lãnh đạo UBND các huyện, thành, thị phụ trách lĩnh vực. 
- Đại diện Công ty điện lực Phú Thọ. 

 Điều 3. Chánh văn phòng sở, các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực theo 
danh sách đính kèm được kiểm tra và các ông, bà có tên tại Điều 2 chịu trách 
nhiệm thi hành quyết định này./.  
 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3 (thực hiện); 

- UBND tỉnh Phú Thọ (thay BC); 

- Sở Tài chính (để P/hợp); 

- UBND các huyện, thành, thị (để P/hợp); 

- Công ty Điện lực Phú Thọ(để P/hợp); 

- GĐ, PGĐ (Ô. Anh) (để chỉ đạo TH); 

- Các đơn vị được kiểm tra (để TH); 

- Lưu: VT, QLNL.  

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 

 

 
Nguyễn Mạnh Hùng 

 



ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SCT ngày      /4/2022 của Sở Công Thương) 
 

I. Kiểm tra căn cứ pháp lý hoạt động của đơn vị 
 1.Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
 2. Giấy phép hoạt động điện lực. 
 3. Người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động điện lực. 
 4. Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh, tổ chức, bộ máy … 

II. Kiểm tra hoạt động điện lực của đơn vị 
 1. Kiểm tra việc thực hiệnnghĩa vụ của đơn vị bán lẻ điện theo điều Điều 
44. Luật Điện lực. 

a) Bán điện theo đúng số lượng, chất lượng và giá điện đã được thoả 
thuận trong hợp đồng; 

b) Niêm yết công khai tại trụ sở và nơi giao dịch biểu giá điện đã được 
duyệt; văn bản hướng dẫn thủ tục thực hiện cấp điện, đo đếm điện, ghi chỉ số 
công tơ, lập hoá đơn, thu tiền điện và kết thúc dịch vụ điện; văn bản quy định về 
thời gian và chi phí cần thiết để cấp điện cho khách hàng mới đấu nối vào hệ 
thống điện. 

c) Hướng dẫn về an toàn điện cho khách hàng sử dụng điện; 
d) Bồi thường khi gây thiệt hại cho bên mua hoặc bên bán điện theo quy 

định của pháp luật; 
 2. Kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 
của Chính phủ về an toàn điện; Thông tư  số 39/2020/QĐ-BCT ngày 30/11/2020 
của Bộ Công Thương vềviệc ban hành Quy chuẩn quốc gia về an toàn điện 
 3.Kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 
của Bộ Công Thương về việc ban hành mẫu hợp đồng mua bán điện phục vụ 
mục đích sinh hoạt. 
 4. Kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 
của Bộ Công Thương quy định về điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp 
điện. 
 5. Kiểm tra việc thực hiện giá bán điện theo Thông tư số 16/2014/TT-
BCT ngày 28/5/2014 của Bộ Công Thương, Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 
20/3/2019 của Bộ Công Thương. 
 6. Kiểm tra việc xây dựng Kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện 05 năm 
giai đoạn 2021 - 2025  và việc triển khai thực hiện đầu tư các công trình cải tạo 
lưới điện năm 2021-2022. 
 7. Kiểm tra việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri về  chất lượng 
dịch vụ điện năng. 

III. Kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán. 
 1. Kiểm tra việc thực hiện văn bản pháp quy, quy định về quản lý, sử 
dụng tài chính của Nhà nước; kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán của Hợp 
tác xã. 
 2. Kiểm tra việc thực hiện công tác hoàn trả vốn cho dự án năng lượng 
nông thôn II (đối với các đơn vị tham gia dự án năng lượng nông thôn II) 
 ( Yêu cầu các đơn vị được kiểm tra báo cáo bằng văn bản với đoàn kiểm 
tra về tình hình hoạt động của đơn vị năm 2021, 3 tháng đầu năm 2022 và các 
nội dung kiểm tra nêu trên). 
 

http://www.npc.com.vn/LinkClick.aspx?fileticket=YeBiHMKZOCM%3d&tabid=80


Danh sách các đơn vị được kiểm tra và thời gian kiểm tra 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SCT ngày       /4/2022 của Giám đốc Sở Công Thương) 

 

 

 

Thành phố Việt Trì 

Thời gian 

(Buổi sáng từ 8h, Buổi 

chiều từ 13h30) 

 

1 HTX Dịch vụ NN và điện năng xã Thụy Vân Sáng 19/4/2022 

2 HTX Dịch vụ NN và điện năng Thanh Đình Chiều 19/4/2022 

3 HTX Dịch vụ điện năng xã Phượng Lâu Chiều 20/4/2022 

4 HTX Dịch vụ NN và điện năng xã Hùng Lô Chiều 20/4/2022 

 

 

 
Ghi chú: 

Trong quá trình kiểm tra, nếu có sự thay đổi về thời gian kiểm tra nêu 

trên thì cơ quan chủ trì là Sở Công Thương sẽ thông báo trước cho các đơn vị 

 Các đơn vị liên hệ với Sở Công Thương qua số điện thoại: 

Thư ký đoàn:  

   - Phạm Anh Tuấn số ĐT:   0912687727 

   - Nguyễn Mạnh Tuấn số ĐT:   0947041986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danh sách các đơn vị được kiểm tra và thời gian kiểm tra 
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SCT ngày        /4/2022 của Giám đốc Sở Công Thương) 

 

 

TT Thị xã Phú Thọ 

Thời gian 

(Buổi sáng từ 8h, Buổi 

chiều từ 13h30) 

1 HTX Dịch vụ Nông nghiệp Văn Lung Sáng 21/4/2022 

2 HTX Dịch vụ điện năng Phú Điền xã Phú Hộ Chiều 21/4/2022 

3 HTX Nông nghiệp DV Xuân Vân xã Hà Lộc Sáng 22/4/2022 

 

Ghi chú: 

Trong quá trình kiểm tra, nếu có sự thay đổi về thời gian kiểm tra nêu 

trên thì cơ quan chủ trì là Sở Công Thương sẽ thông báo trước cho các đơn vị 

 Các đơn vị liên hệ với Sở Công Thương qua số điện thoại: 

Thư ký đoàn:  

   - Phạm Anh Tuấn số ĐT:   0912687727 

   - Nguyễn Mạnh Tuấn số ĐT:    0947041986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danh sách các đơn vị được kiểm tra và thời gian kiểm tra 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SCT ngày       /4/2022 của Giám đốc Sở Công Thương) 

 

 

 

Huyện Cẩm Khê 

Thời gian 

(Buổi sáng từ 8h, Buổi 

chiều từ 13h30) 

 

 

1 HTX Dịch vụ điện năng xã Phương Xá Chiều 22/4/2022 

 

 
Ghi chú: 

Trong quá trình kiểm tra, nếu có sự thay đổi về thời gian kiểm tra nêu 

trên thì cơ quan chủ trì là Sở Công Thương sẽ thông báo trước cho các đơn vị 

 Các đơn vị liên hệ với Sở Công Thương qua số điện thoại: 

Thư ký đoàn:  

   - Phạm Anh Tuấn số ĐT:   0912687727 

   - Nguyễn Mạnh Tuấn số ĐT:    0947041986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danh sách các đơn vị được kiểm tra và thời gian kiểm tra 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SCT ngày       /4/2022 của Giám đốc Sở Công Thương) 

 

 

 Huyện Hạ Hòa Thời gian 

(Buổi sáng từ 8h, Buổi 

chiều từ 13h30) 

1 HTX Dịch vụ điện năng nông nghiệp Chế Lưu Sáng 25/4/2022 

2 HTX Dịch vụ điện năng xã Xuân Áng Chiều 25/4/2022 

 

 
Ghi chú: 

Trong quá trình kiểm tra, nếu có sự thay đổi về thời gian kiểm tra nêu 

trên thì cơ quan chủ trì là Sở Công Thương sẽ thông báo trước cho các đơn vị 

 Các đơn vị liên hệ với Sở Công Thương qua số điện thoại: 

Thư ký đoàn:  

   - Phạm Anh Tuấn số ĐT:   0912687727 

   - Nguyễn Mạnh Tuấn số ĐT:    0947041986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danh sách các đơn vị được kiểm tra và thời gian kiểm tra 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SCT ngày       /4/2022 của Giám đốc Sở Công Thương) 

 

 

 

Huyện Đoan Hùng 
Thời gian 

 

1 HTX Dịch vụ điện năng xã Chí Đám Đoan Hùng Sáng 26/4/2022 

 

 

 
Ghi chú: 

Trong quá trình kiểm tra, nếu có sự thay đổi về thời gian kiểm tra nêu 

trên thì cơ quan chủ trì là Sở Công Thương sẽ thông báo trước cho các đơn vị 

 Các đơn vị liên hệ với Sở Công Thương qua số điện thoại: 

Thư ký đoàn:  

   - Phạm Anh Tuấn số ĐT:   0912687727 

   - Nguyễn Mạnh Tuấn số ĐT:    0947041986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danh sách các đơn vị được kiểm tra và thời gian kiểm tra 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SCT ngày       /4/2022 của Giám đốc Sở Công Thương) 

 

 

 

Huyện Thanh Ba 

Thời gian 

(Buổi sáng từ 8h, 

Buổi chiều từ 13h30) 

 

1 HTX Dịch vụ điện năng xã Chí Tiên Chiều 26/4/2022 

 

 

 

 
Ghi chú: 

Trong quá trình kiểm tra, nếu có sự thay đổi về thời gian kiểm tra nêu 

trên thì cơ quan chủ trì là Sở Công Thương sẽ thông báo trước cho các đơn vị 

 Các đơn vị liên hệ với Sở Công Thương qua số điện thoại: 

Thư ký đoàn:  

   - Phạm Anh Tuấn số ĐT:   0912687727 

   - Nguyễn Mạnh Tuấn số ĐT:    0947041986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danh sách các đơn vị được kiểm tra và thời gian kiểm tra 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SCT ngày       /4/2022 của Giám đốc Sở Công Thương) 

 

 

 

Huyện Thanh Thủy 

Thời gian 

(Buổi sáng từ 8h, Buổi 

chiều từ 13h30) 

 

1 HTX Dịch vụ điện năng xã Thạch Đồng Sáng 27/4/2022 

 

 

 

 
Ghi chú: 

Trong quá trình kiểm tra, nếu có sự thay đổi về thời gian kiểm tra nêu 

trên thì cơ quan chủ trì là Sở Công Thương sẽ thông báo trước cho các đơn vị 

 Các đơn vị liên hệ với Sở Công Thương qua số điện thoại: 

Thư ký đoàn:  

   - Phạm Anh Tuấn số ĐT:   0912687727 

   - Nguyễn Mạnh Tuấn số ĐT:    0947041986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Danh sách các đơn vị được kiểm tra và thời gian kiểm tra 
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SCT ngày       /4/2022 của Giám đốc Sở Công Thương) 

 

 

 

Huyện Lâm Thao 

Thời gian 

(Buổi sáng từ 8h, 

Buổi chiều từ 13h30) 

 

1 HTX Dịch vụ NN và điện năng Hùng Sơn Chiều 27/4/2022 

2 HTX Dịch vụ NN và điện năng Tiên Kiên Sáng 28/4/2022 

3 HTX Dịch vụ NN và điện năng Thạch Sơn Chiều 28/4/2022 

4 HTX DVNN và Điện năng Thạch Vỹ xã Tứ Xã Sáng 05/5/2022 

5 HTX DDVNN và điện năng Vân Hùng xã Tứ Xã Chiều 05/5/2022 

6 HTX Dịch vụ NN và điện năng Kinh Kệ Sáng 06/5/2022 

7 HTX Dịch vụ NN và điện năng Hợp Hải Chiều 06/5/2022 

8 HTX Dịch vụ NN và điện năng Xuân Huy Sáng 09/5/2022 

9 HTX Dịch vụ NN và điện năng Xuân Lũng Chiều 09/5/2022 

10 HTX Dịch vụ NN và điện năng Vĩnh Lại Sáng 10/5/2022 

 

 
Ghi chú: 

Trong quá trình kiểm tra, nếu có sự thay đổi về thời gian kiểm tra nêu 

trên thì cơ quan chủ trì là Sở Công Thương sẽ thông báo trước cho các đơn vị 

 Các đơn vị liên hệ với Sở Công Thương qua số điện thoại: 

Thư ký đoàn:  

   - Phạm Anh Tuấn số ĐT:   0912687727 

   - Nguyễn Mạnh Tuấn số ĐT:    0947041986 
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	Sở Công thương<soct@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T09:16:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
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	Sở Công thương<soct@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-14T09:18:37+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
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