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QUYẾT ĐỊNH 

Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động xây lắp 

các công trình điện đối với Công ty Điện Lực Hà Tĩnh 
 

                                

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 

       

Căn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

Căn cứ Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều Luật Điện lực số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012; 

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 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 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 59/2015/NĐ-CP; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 

2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu 

tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. 

Căn cứ Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 của UBND 

tỉnh về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức bộ máy của Sở Công Thương;  

 Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-SCT ngày 9/12/2020 của Giám đốc Sở 

Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở tại Tờ trình số 01/T.Tra-SCT ngày 

24 tháng 02 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong phạm vi 

quản lý nhà nước ngành Công Thương đối với một số công trình điện do Công 

ty Điện lực Hà Tĩnh đầu tư xây lắp. 

- Thời kỳ kiểm tra: Từ năm 2019 đến năm 2020, khi cần thiết có thể xem 

xét trước hoặc sau thời kỳ trên. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-86-2011-nd-cp-huong-dan-luat-thanh-tra-129427.aspx
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- Thời gian kiểm tra: 03 ngày/01 công trình, kể từ ngày công bố Quyết 

định kiểm tra (Kèm theo danh sách các công trình được kiểm tra). 

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

1. Ông Đặng Tiến Bình, Chánh Thanh tra - Trưởng đoàn; 

2. Ông Trần Văn Lâm, Phó Chánh Thanh tra - Phó Trưởng đoàn; 

3. Ông Võ Hữu Nam, Thanh tra viên - Thành viên;                               

4. Ông Phan Mạnh Hùng, Chuyên viên Phòng QLNL - Thành viên. 

5.  Ông Trịnh Hồng Phú, Thanh tra viên - Thư ký. 

Điều 3. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ: 

- Xây dựng Kế hoạch tiến hành kiểm tra. 

- Quá trình kiểm tra, Trưởng đoàn và các thành viên đoàn kiểm tra có 

trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều 1, Quyết định này và các 

nhiệm vụ được quy định tại Điều 53, Điều 54, Luật Thanh tra; Luật Xử lý vi 

phạm hành chính và các văn bản có liên quan. 

- Giao Chánh thanh tra Sở chỉ đạo, theo dõi, xử lý theo thẩm quyền hoặc 

báo cáo Giám đốc Sở xử lý các kiến nghị của Đoàn kiểm tra. 

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ này ban hành. 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra Sở, các ông có tên tại Điều 2, Giám 

đốc Công ty Điện lực Hà Tĩnh và các tổ chức, đơn vị hoạt động xây lắp, quản lý 

công trình điện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 Nơi nhận:                                                                                  
- Như Điều 4; 

- Thanh tra tỉnh (để b/c); 

- Giám đốc, các Phó GĐ sở; 

- Phòng QLNL (để phối hợp); 

- Lưu: VT, T.Tra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  Hoàng Văn Quảng 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

DANH SÁCH CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH ĐƯỢC KIỂM TRA 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-SCT ngày 24/02/2021 của Sở Công Thương) 

 

 

TT Tên đơn vị Địa điểm xây dựng công trình Ghi chú 

1 

Lộ xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Nghi Xuân để cấp điện 

khu công nghiệp Gia Lách huyện Nghi Xuân và cụm công 

nghiệp Xuân Lĩnh,  thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

Huyện  Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
Đang thi 

công 

2 
Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng 

lưới điện các xã huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 
Huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Đã quyết 

toán 

3 

Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng 

lưới điện các xã, Phường thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

năm 2020 

Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 
Đã quyết 

toán 

4 
Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng 

lưới điện các xã huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 
Huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

Đã quyết 

toán 
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TT Tên đơn vị Địa điểm xây dựng công trình Ghi chú 

5 
Xây dựng ĐZ 22kV cấp điện cho khu CN phụ trợ tại khu vực 

cạnh Hồ Mộc Hương - TX Kỳ Anh 
Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Đã quyết 

toán 

6 
Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng 

lưới điện các xã thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 
Huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 

Đã quyết 

toán 

7 
Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng 

lưới điện các xã thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh năm 2020 
Huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

Đã quyết 

toán 

8 
Xây dựng ĐZ, TBA chống quá tải và giảm tổn thất điện năng 

lưới điện các xã huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 
Huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh  

Đã quyết 

toán 
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