
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LẠC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-UBND                  Bảo Lạc, ngày       tháng 7 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn 

 công trình lưới điện cao áp huyện Bảo Lạc 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LẠC 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; 

Căn cứ Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; 

Căn cứ Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ Công thương 

quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện; 

Căn cứ Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh 

Cao Bằng về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình 

lưới điện cao áp tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng 

về việc tăng cường công tác quản lý hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp 

huyện Bảo Lạc (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên sau: 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: 

- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình 

lưới điện cao áp. 
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- Các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định 

tại Quy chế hoạt động sau khi ban hành. 

Điều 3. Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân huyện đối 

với các văn bản do Trưởng ban ký, sử dụng con dấu của Phòng Kinh tế - Hạ 

tầng đối với các văn bản do Phó Trưởng ban thường trực ký. 

Điều 4. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận : 

- Như Điều 4 (để t/h);  

- Sở Công thương (b/c);  

- Công ty Điện lực CB;  

- TT. Huyện ủy (b/c);  

- TT. HĐND huyện (b/c);  

- CT, các PCT UBND huyện;  

- TT. Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;  

- Cổng TTĐT huyện; 

- LĐVP, các CV;  

- Lưu: VT, KTHT.  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 
 

DANH SÁCH 

Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp huyện Bảo Lạc 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng 7 năm 2022) 

 

I. Trưởng ban. 

1. Ông Hoàng Văn Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện.  

II. Các Phó Trưởng ban.  

1. Ông Lê Hoàng Cương, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng (thường trực);  

2. Ông Nông Sĩ Quỳnh, Giám đốc Điện lực Bảo Lạc.  

III. Các ủy viên.  

1. Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch;  

2. Đại diện Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và xã hội;  

3. Đại diện Lãnh đạo Công an huyện;  

4. Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường;  

5. Đại diện Lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin; 

6. Ông Hoàng Văn Thức, Đội trưởng - Đội truyền tải điện Bảo Lạc. 

7. Đại diện Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn Bảo Lạc. 

IV. Tổ giúp việc Ban chỉ đạo. 

1. Bà Hoàng Thị Hồng, Phó trưởng phòng Kinh tế -Hạ tầng; 

2. Ông Phạm Lê Hoài, Phó giám đốc Điện lực Bảo Lạc; 

3. Ông Hoàng Văn Chiến, Cán bộ An toàn chuyên trách; 

4. Ông, Hầu Á Hồng, Chuyên viên Phòng Kinh tế - Hạ tầng. 

(Danh sách ấn định gồm 30 người)./. 
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