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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực điện 

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-SCT ngày 07/11/2022 của Giám đốc Sở 

Công Thương Bình Định về thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về 

lĩnh vực điện trên địa bàn tỉnh Bình Định, từ ngày 16/11/2022 đến ngày 29/11/2022, 

Đoàn thanh tra theo Quyết định số 209/QĐ-SCT đã tiến hành thanh tra tại Điện lực 

Quy Nhơn (312 Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) và Điện lực 

Hoài Ân (thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định). 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về 

lĩnh vực điện trên địa bàn tỉnh Bình Định ngày 12/12/2022 của Trưởng đoàn thanh 

tra, Giám đốc Sở Công Thương kết luận như sau: 

1. Khái quát chung 

Công ty Điện lực Bình Định là chi nhánh của Tổng Công ty Điện lực miền 

Trung, chủ quản của Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân được Cục Điều tiết 

Điện lực cấp giấy phép hoạt động điện lực về hoạt động phân phối và bán lẻ điện 

đến cấp điện áp 110 kV và hoạt động bán buôn điện đến cấp điện áp 35 kV tại 

Giấy phép hoạt động điện lực số 174/GP-ĐLĐT ngày 02/7/2020, thời hạn hoạt 

động đến ngày 09/10/2029.  

- Điện lực Quy Nhơn: được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 

00023, đăng ký lần đầu ngày 13/5/2013, thay đổi lần thứ 3 ngày 12/4/2022. Địa 

chỉ: 312 đường Lê Hồng Phong, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định. 

- Điện lực Hoài Ân: được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu 

tư tỉnh Bình Định cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 00005, 

đăng ký lần đầu ngày 26/10/2012, thay đổi lần thứ 3 ngày 21/5/2021. Địa chỉ: Khu 

phố Gia Chiểu 1, thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định.  

2. Kết quả kiểm tra, xác minh 

2.1. Kết quả kiểm tra, xác minh thực tế tình hình hoạt động của Điện lực 

Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân 

a. Việc xây dựng, ban hành kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn sự cố, tai nạn điện 

Thực hiện kế hoạch đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và 

ứng cứu khẩn cấp năm 2021 của Công ty Điện lực Bình Định, Điện lực Quy Nhơn 

và Điện lực Hoài Ân đã thành lập Tổ nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro và triển 

khai một số nội dung như sau: 
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- Điện lực Quy Nhơn đã lập hồ sơ bảng nhận diện mối nguy và đánh giá rủi 

ro an toàn, sức khỏe nghề nghiệp thực hiện năm 2021; hồ sơ nhận diện mối nguy 

và đánh giá rủi ro, phương án phòng chống tai nạn lao động tại các vị trí nguy 

hiểm năm 2022. 

 - Điện lực Hoài Ân đã lập hồ sơ nhận diện mối nguy và đánh giá rủi ro; 

phương án phòng chống tai nạn lao động tại các vị trí nguy hiểm lưới điện năm 2022. 

b. Công tác bảo vệ trang thiết bị, công trình điện lực và an toàn công trình điện 

Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân đã định kỳ tổ chức kiểm tra, bảo 

dưỡng các trang thiết bị kỹ thuật và đại tu lưới điện bảo đảm cho hệ thống vận 

hành an toàn theo quy định; thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn các hành 

vi vi phạm quy định về an toàn điện, bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và phối hợp 

thực hiện các giải pháp kỹ thuật, vận hành tối ưu để giảm tổn thất điện năng trong 

quá trình truyền tải điện; triển khai tuyên truyền an toàn điện, hành lang bảo vệ an 

toàn lưới điện cao áp và an toàn sử dụng điện trong dân (phát tờ rơi đến khách 

hàng dùng điện về công tác an toàn điện trong dân; thông báo về an toàn điện trong 

dân, an toàn hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên sóng truyền thanh 

phường, xã để người dân nhận biết mối nguy và phòng tránh tai nạn về điện). Khi 

sửa chữa, bảo dưỡng công trình lưới điện, đơn vị quản lý vận hành lưới điện và 

đơn vị sửa chữa, bảo dưỡng thực hiện theo trình tự các biện pháp an toàn theo quy 

định của quy chuẩn kỹ thuật an toàn điện. 

Đối với đường dây sau công tơ không đảm bảo an toàn, đơn vị lập biên bản 

kiểm tra và hướng dẫn cho khách hàng tự khắc phục, sửa chữa; trường hợp khách 

hàng không khắc phục, sửa chữa, không thực hiện đúng nghĩa vụ về sử dụng điện an 

toàn thì Điện lực Hoài Ân tiến hành ngừng cung cấp điện để đảm bảo an toàn.  

Qua kiểm tra tình hình thực tế một số tuyến đường tại thành phố Quy Nhơn 

và địa bàn do Điện lực Hoài Ân quản lý còn tồn tại một số vấn đề sau: 

- Đối với Điện lực Quy Nhơn: một số hộp công tơ không có nắp bảo vệ. 

- Đối với Điện lực Hoài Ân: tại một số trạm biến áp dây cáp điện đụng đất 

không đảm bảo an toàn cho người dân. 

c. Tình hình thực hiện các quy trình tại các vị trí vận hành hệ thống điện  

Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân đã thực hiện thao tác hệ thống 

điện, xử lý sự cố theo các quy trình xử lý sự cố cơ bản trong hệ thống điện Bình 

Định (mã hiệu: BĐPC.Đ.QT.02); Quy trình xử lý sự cố lưới điện 22kV hệ thống 

điện Bình Định (mã hiệu: BĐPC.ĐĐ.QT.03) và Quy trình thao tác hệ thống điện 

Bình Định (mã hiệu: BĐPC.Đ.QT.04); có lập phiếu thao tác; đã mở sổ theo dõi 

công tác sửa chữa vận hành lưới điện; có các biên bản thí nghiệm có liên quan 

được đơn vị thực hiện theo quy định. 

d. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về ngừng, giảm mức cung cấp 

điện và mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại  

 Về ngừng, giảm mức cung cấp điện  

- Đối với trường hợp vi phạm hợp đồng về thời gian thanh toán dẫn đến phải  
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ngừng cung cấp điện theo quy định đều được Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài 

Ân thông báo, nhắn tin trước khi tạm ngừng cấp điện.  

- Đối với việc ngừng cung cấp điện để phục vụ công tác sửa chữa, bảo 

dưỡng lưới điện, trước khi thực hiện, Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân 

đăng ký kế hoạch ngừng cung cấp điện trình Công ty Điện lực Bình Định phê 

duyệt. Sau khi được Công ty Điện lực Bình Định phê duyệt, Điện lực Quy Nhơn 

và Điện lực Hoài Ân thực hiện thông báo đến khách hàng thông qua thông tin của 

khách hàng được ghi nhận trong hợp đồng đã ký kết với đơn vị bằng cách gửi 

email, SMS, zalo cho khách hàng; đồng thời, cập nhật vào chương trình OMS để 

khách hàng có thể nhận được thông tin qua các phần mềm, tiện ích của ngành điện 

(app EVNCPC CSKH; zalo EVNCPC…).  

 Mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại  

Căn cứ mức chi phí ngừng và cấp điện trở lại theo quy định tại khoản 2 Điều 

6 Thông tư số 23/2020/TT-BCT ngày 09/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

quy định phương pháp xác định và mức chi phí ngừng, cấp điện trở lại, Điện lực 

Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân đã ban hành thông báo về chi phí ngừng, giảm 

cung cấp điện trở lại để khách hàng sử dụng điện biết, lần lượt tại Thông báo số 

29/TB-ĐLQN ngày 08/02/2022 và Thông báo số 64/TB-ĐLHA ngày 11/02/2022. 

đ. Việc thực hiện các quy định về an toàn điện 

 Huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện 

Hàng năm, Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân đều xây dựng kế hoạch 

huấn luyện sát hạch an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), an toàn điện và thành lập 

Hội đồng huấn luyện ATVSLĐ, an toàn điện. 

Định kỳ, Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân tổ chức huấn luyện 

ATVSLĐ, an toàn điện. Căn cứ kết quả huấn luyện, Điện lực Quy Nhơn và Điện 

lực Hoài Ân đề nghị Công ty Điện lực Bình Định nâng bậc an toàn và cấp thẻ an 

toàn điện để đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sản xuất của đơn vị.  

Hàng năm, Công ty Điện lực Bình Định tổ chức bồi huấn các Quy trình liên 

quan đến công tác quản lý vận hành hệ thống điện, Quy trình an toàn điện cho CBCNV 

thuộc đối tượng nhóm 1, 2, 3, 6 của Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân. 

 Biển báo an toàn điện  

Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân đã sơn và dán biển báo “Cấm trèo! 

Điện cao áp nguy hiểm” trên các cột điện để cảnh báo an toàn. Tại vị trí công tác 

trên đường dây, trạm biến áp (TBA), sau khi cắt điện và làm biện pháp an toàn đều 

treo biển “Cấm đóng điện có người đang làm việc” và biển chỉ dẫn “Đã nối đất” để 

cảnh báo an toàn. 

Tại thời điểm kiểm tra mẫu biển cấm “Cấm đóng điện có người đang làm 

việc” và biển chỉ dẫn “Đã nối đất” của Điện lực Quy Nhơn; biển cấm “Cấm đóng 

điện có người đang làm việc trên dây dẫn”, “Cấm trèo! Điện cao áp nguy hiểm” và 

biển chỉ dẫn “Đã nối đất” của Điện lực Hoài Ân, các biển cấm và biển chỉ dẫn đều 

không đúng quy định và chưa thay đổi sau ngày 01/7/2016 được quy định tại 

Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
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quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện: “Biển báo an toàn điện…” (quy 

định tại khoản 1 Điều 14) và “Những biển báo an toàn điện có cùng nội dung 

nhưng khác về quy cách với biển báo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này 

phải được thay thế trước ngày 01/7/2016”(quy định tại điểm a khoản 3 Điều 19).  

e. Về công tác kinh doanh  

Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân đã thực hiện niêm yết công khai 

tại phòng giao dịch của trụ sở làm việc về 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 và các quy 

định về ngừng hoặc giảm mức cung cấp điện theo quy định. 

 Công tác kinh doanh bán lẻ điện 

 Về áp dụng hợp đồng 

Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân thực hiện ký kết hợp đồng mua bán 

điện với khách hàng sử dụng điện thông qua 02 mẫu hợp đồng: (1) hợp đồng mua 

bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt (áp dụng mẫu hợp đồng theo Thông tư số 

19/2014/TT-BCT ngày 18/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành mẫu 

Hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt) và (2)  hợp đồng mua bán điện 

ngoài mục đích sinh hoạt (áp dụng mẫu hợp đồng ban hành kèm theo Quy trình kinh 

doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam tại Quyết 

định số 1199/QĐ-EVN ngày 01/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam). 

 Tình hình thực hiện ký kết hợp đồng 

* Điện lực Quy Nhơn:  

Đã ký kết hợp đồng mua bán điện trực tiếp là 78.119 khách hàng, trong đó: 

72.900 khách hàng mua điện mục đích sinh hoạt và 5.219 khách hàng mua điện 

mục đích ngoài sinh hoạt.  

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 13 bộ hợp đồng do Điện lực Quy Nhơn cung cấp, 

gồm: 06 bộ hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt; 07 bộ hợp đồng 

mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt. Kết quả như sau: 

- Đối với 06 bộ hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt: thành 

phần hồ sơ đầy đủ và mục đích sử dụng điện phù hợp. 

- Đối với 07 bộ hợp đồng mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt, trong đó: 

05 bộ hợp đồng có thành phần hồ sơ đầy đủ và mục đích sử dụng điện phù hợp; 02 

bộ hợp đồng: (1) hợp đồng mua bán điện số 19/180252 ngày 24/7/2019 giữa Điện 

lực Quy Nhơn và Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú 

Thịnh, (2) hợp đồng mua bán điện số 20/184087 ngày 09/10/2020 giữa Điện lực 

Quy Nhơn và Công ty TNHH Phú Hiệp có thành phần hồ sơ đầy đủ nhưng mục 

đích sử dụng điện chưa phù hợp. Theo Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 

13/4/2015 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới An Phú Thịnh - chủ đầu tư là 

Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh và Quyết 

định số 2974/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh Bình Định về việc chấp 
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thuận đầu tư dự án Khu đô thị Đại Phú Gia (Khu C Khu đô thị - thương mại Bắc 

Sông Hà Thanh) - chủ đầu tư là Công ty TNHH Phú Hiệp, cả hai dự án này đều là 

khu đô thị nhưng Điện lực Quy Nhơn đã ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần phát 

triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh và Công ty TNHH Phú Hiệp, với 

mục đích sử dụng điện là kinh doanh. 

* Điện lực Hoài Ân:  

Đã ký kết hợp đồng mua bán điện trực tiếp là 17.834 khách hàng, trong đó: 

16.591 khách hàng mua điện mục đích sinh hoạt và 1.737 khách hàng mua điện 

mục đích ngoài sinh hoạt.  

Qua kiểm tra ngẫu nhiên 06 bộ hợp đồng do Điện lực Hoài Ân cung cấp, 

gồm: 01 bộ hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt; 05 bộ hợp đồng 

mua bán điện ngoài mục đích sinh hoạt. Kết quả: thành phần hồ sơ đầy đủ và mục 

đích sử dụng điện phù hợp. 

 Kết quả kinh doanh 

- Điện lực Quy Nhơn: phát triển khách hàng mới: năm 2021 có 3.430 khách 

hàng, 10 tháng năm 2022 có 3.252 khách hàng. Doanh thu bán lẻ điện: năm 2021 

đạt 1.260.154 triệu đồng; 10 tháng năm 2022 đạt 1.090.479 triệu đồng.  

- Điện lực Hoài Ân: phát triển khách hàng mới: năm 2021 có 470 khách 

hàng, 10 tháng năm 2022 có 408 khách hàng. Doanh thu bán lẻ điện: năm 2021 đạt 

143.572 triệu đồng; 10 tháng năm 2022 đạt 121.517 triệu đồng. 

 Công tác kinh doanh bán buôn điện 

- Điện lực Quy Nhơn chưa có khách hàng ký hợp đồng bán buôn điện.  

- Điện lực Hoài Ân đang thực hiện hợp đồng bán buôn điện với 5 đơn vị bán 

lẻ điện, gồm: Hợp tác xã dịch vụ Ân Đức có 2.391 khách hàng, Hợp tác xã dịch vụ 

Ân Thạnh có 2.370 khách hàng, Hợp tác xã dịch vụ Ân Tín có 2.376 khách hàng, 

Hợp tác xã dịch vụ Ân Mỹ có 1.633 khách hàng và Công ty cổ phần Tổng hợp An 

Lão có 8.483 khách hàng. Hàng năm, Điện lực Hoài Ân đã tổ chức kiểm tra áp giá 

bán điện tại các đơn vị bán lẻ. Qua kiểm tra Điện lực Hoài Ân đã kịp thời chấn 

chỉnh những tồn tại và hướng dẫn các đơn vị bán lẻ điện chấp hành nghiêm túc các 

quy định. 

 Tình hình đầu tư, sửa chữa bảo dưỡng lưới điện, thiết bị 

- Điện lực Quy Nhơn: Năm 2021 đã thực hiện: (1) sửa chữa 06 công trình với 

tổng chi phí hơn 2,7 tỷ đồng và (2) đầu tư xây dựng 03 công trình với tổng số vốn 

đầu tư 12,5 tỷ đồng. 10 tháng năm 2022 đã thực hiện: (1) sửa chữa lớn 05 công 

trình lưới điện với tổng chi phí hơn 20 tỷ đồng và (2) đầu tư xây dựng 08 công trình 

với tổng số vốn đầu tư 28,6 tỷ đồng. 

- Điện lực Hoài Ân: Năm 2021 đã thực hiện: (1) cải tạo lưới điện bằng nguồn 

vốn sửa chữa thường xuyên (SCTX) gồm có 25 công trình với tổng giá trị quyết 

toán là 481,9 triệu đồng; (2) cải tạo lưới điện bằng nguồn vốn sửa chữa lớn (SCL) 

02 công trình; (3) đầu tư xây dựng 06 công trình. 10 tháng năm 2022 đã thực hiện: 
(1) cải tạo lưới điện bằng nguồn vốn SCTX, gồm 20 công trình với tổng giá trị 
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quyết toán là: 534,4 triệu đồng; (2) cải tạo lưới điện bằng nguồn vốn SCL 05 công 

trình; (3) đầu tư xây dựng 10 công trình. 

f. Công tác kiểm tra về sử dụng điện và an toàn điện  

 Công tác kiểm tra về sử dụng điện 

* Điện lực Quy Nhơn:  

Năm 2021, thực hiện kiểm tra 3.741 lần trong đó phát hiện 463 vụ vi phạm 

(25 vụ trộm cắp điện, 04 vụ vi phạm giá, 24 vụ vi phạm số hộ, 410 vụ vi phạm 

khác) và đã xử lý 463, có chuyển 01 bộ hồ sơ trộm cắp điện (gồm 04 vụ trộm cắp 

điện của ông Phạm Khắc Kiên) cho UBND thành phố Quy Nhơn xử phạt với mức 

phạt tiền 12.500.000 đồng. Trong 10 tháng năm 2022, thực hiện kiểm tra 104 lần 

trong đó phát hiện 84 vụ vi phạm (09 vụ trộm cắp điện, 09 vụ vi phạm giá, 08 vụ vi 

phạm số hộ, 58 vụ vi phạm khác) và đã xử lý, có 01 vụ trộm cắp điện chuyển cho 

UBND thành phố Quy Nhơn xử lý và 01 vụ trộm cắp điện chuyển cho Cơ quan 

Cảnh sát điều tra xử lý.  

Qua kiểm tra hồ sơ trộm cắp điện chuyển cơ quan thẩm quyền xử lý, thể 

hiện một số tồn tại sau: 

- Hồ sơ trộm cắp điện của ông Bùi Quốc Toản chuyển cho UBND thành phố 

Quy Nhơn xử lý nhưng bị chuyển trả lại do hồ sơ chuyển đến quá thời hạn lập 

Biên bản vi phạm hành chính. 

- Đối với biên bản kiểm tra sử dụng điện: thể hiện thiếu thông tin đối tượng vi 

phạm (ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nghề nghiệp; số căn cước, ngày cấp, nơi cấp). 

- Đối với biên bản làm việc theo mẫu biên bản số 02 của Nghị định 

118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật vi phạm hành chính (sau đây viết tắt là Nghị định số 

118/2021/NĐ-CP): thể hiện tại “số biên bản” không đúng quy định và biên bản 

chưa thể hiện đã giao trực tiếp cho đối tượng vi phạm. 

* Điện lực Hoài Ân: 

Năm 2021, thực hiện kiểm tra 5.334 lần trong đó phát hiện 274 vụ vi phạm 

(10 vụ trộm cắp điện, 29 vụ vi phạm giá, 235 vụ vi phạm khác) và đã xử lý, có 

chuyển 01 hồ sơ trộm cắp điện cho UBND xã Ân Hữu xử phạt. Tuy nhiên, UBND 

xã Ân Hữu trả hồ sơ yêu cầu xử phạt vi phạm hành chính của Điện lực Hoài Ân vì 

không đủ thẩm quyền xử lý theo văn bản số 02/UBND ngày 05/02/2021. Qua kiểm 

tra hồ sơ, Điện lực Hoài Ân đã chuyển đúng cấp thẩm quyền xử phạt và hành vi vi 

phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND xã Ân Hữu theo quy định tại 

khoản 1 Điều 33 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ  

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực (sau đây viết tắt là 

Nghị định số 134/2013/NĐ-CP). Trong 10 tháng năm 2022, thực hiện kiểm tra 

2.794 lần trong đó phát hiện 97 vụ vi phạm (07 vụ trộm cắp điện, 63 vụ vi phạm 

giá, 27 vụ vi phạm khác) đã xử lý, có 01 vụ đang chuyển cho Cơ quan Cảnh sát 

điều tra - Công an huyện Hoài Ân xử lý. Đến nay, Cơ quan cảnh sát điều tra - 

Công an huyện Hoài Ân đã có Quyết định trưng cầu giám định số 100/QĐ-CSĐT 

ngày 31/10/2022 về việc trưng cầu giám định viên tư pháp trong lĩnh vực công 
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thương thuộc Sở Công Thương Bình Định giám định xác định sản lượng điện năng 

bị thiệt hại. 

Qua kiểm tra hồ sơ trộm cắp điện chuyển cơ quan thẩm quyền xử lý, thành 

phần hồ sơ đầy đủ. 

 Công tác kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện 

* Điện lực Quy Nhơn: 

Năm 2021, thực hiện kiểm tra 29 lần, trong đó phát hiện 08 vụ vi phạm và 

đã xử lý. Trong 10 tháng năm 2022, đã thực hiện kiểm tra 35 lần, trong đó phát 

hiện 13 vụ vi phạm và đã xử lý, có chuyển 01 vụ cho UBND thành phố Quy Nhơn 

xử phạt với mức phạt tiền 6.500.000 đồng. 

Qua kiểm tra hồ sơ vi phạm chuyển cơ quan thẩm quyền xử lý và một số 

biên bản kiểm tra còn tồn tại vấn đề như sau: 

- Đối với biên bản kiểm tra: (1) về nội dung: thể hiện thiếu thông tin (không 

có số thẻ KTVĐL, địa chỉ, mã khách hàng, số căn cước, ngày cấp, nơi cấp), xác 

định sai đối tượng vi phạm; (2) về hình thức: không có số biên bản theo quy định. 

- Đối với hồ sơ vi phạm chuyển cơ quan thẩm quyền xử lý: không lập biên 

bản kiểm tra theo quy định. 

* Điện lực Hoài Ân: 

Năm 2021, đã thực hiện kiểm tra 40 lần, trong đó phát hiện 03 vụ vi phạm 

hành lang an toàn lưới điện và đã xử lý, có chuyển 03 vụ cho UBND huyện Hoài Ân 

xử phạt. Trong 10 tháng năm 2022, đã thực hiện kiểm tra 20 lần, trong đó phát hiện 

3 vụ vi phạm và đã xử lý, có chuyển 03 vụ cho UBND huyện Hoài Ân xử phạt. 

Qua kiểm tra hồ sơ vi phạm (năm 2022) chuyển cơ quan thẩm quyền xử lý: 

không lập biên bản kiểm tra theo quy định. 

Năm 2022, Điện lực Hoài Ân tiến hành kiểm tra đường dây sau công tơ đối 

với 50 hộ dân, trong quá trình kiểm tra, Điện lực Hoài Ân tiến hành lập biên bản, 

nếu phát hiện đường dây không đảm bảo an toàn, Điện lực Hoài Ân hướng dẫn 

khách hàng tự khắc phục, sửa chữa.  

g. Kết quả giải quyết kiến nghị, phản ánh của khách hàng sử dụng điện 

Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân tiếp nhận kiến nghị, phản ánh 

khách hàng qua nhiều kênh như tổng đài CSKH 19001909; qua web CSKH 

http://cskh.cpc.vn; qua app EVNCPC CSKH; qua cổng dịch vụ công quốc gia; 

hoặc tại phòng giao tiếp một cửa của đơn vị. 

- Điện lực Quy Nhơn: Năm 2021, thực hiện tiếp nhận và giải quyết, gồm: 

phục hồi cấp điện trở lại do sự cố (7.081 trường hợp); kiến nghị (1.859 kiến nghị: giải 

quyết các kiến nghị khách hàng có 1.496 trường hợp, giải quyết kiến nghị về đo đếm 

có 363 trường hợp). 10 tháng đầu năm 2022, đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết, 

gồm: phục hồi cấp điện trở lại do sự cố (5.507 trường hợp); kiến nghị (1.418 kiến 

nghị, đã giải quyết toàn bộ kiến nghị, phản ánh của khách hàng, trong đó: giải 

quyết các kiến nghị khách hàng là 1.236 trường hợp, giải quyết kiến nghị về đo 

đếm là 182 trường hợp). Tuy nhiên, qua kiểm tra ngẫu nhiên tài liệu do Điện lực 

http://cskh.cpc.vn/
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Quy Nhơn cung cấp, hiện còn tồn động 03 kiến nghị chưa được giải quyết (di 

chuyển cột điện 0,4 kV ra ngoài tường rào nhà, thay cột điện 0,4 kV răng nứt 

trước nhà, di dời trụ điện 0,4 kV dưới lòng đường). Với 03 kiến nghị này, theo 

giải trình của Điện lực Quy Nhơn đã tiến hành kiểm tra hiện trường, làm việc 

với chính quyền địa phương và người dân, đề xuất các phương án xử lý, tuy 

nhiên đến nay vẫn còn một số vướng mắc.  

- Điện lực Hoài Ân: Năm 2021, thực hiện tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, 

gồm: dịch vụ cấp điện (495 trường hợp); dịch vụ khác (55 trường hợp); dịch vụ 

trong quá trình thực hiện hợp đồng (961 trường hợp); ghi nhận và xử lý mất điện 

(246 trường hợp). 10 tháng đầu năm 2022, đã thực hiện tiếp nhận và giải quyết, 

gồm: dịch vụ cấp điện (451 trường hợp); dịch vụ khác (25 trường hợp); dịch vụ 

trong quá trình thực hiện hợp đồng (1.634 trường hợp); ghi nhận và xử lý mất điện 

(354 trường hợp). 

2.2. Nhận xét về thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của 

Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân 

a. Ưu điểm 

Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân hoạt động phân phối và bán lẻ 

điện đến cấp điện áp 110 kV và hoạt động bán buôn điện đến cấp điện áp 35 kV 

đúng với lĩnh vực hoạt động được cấp phép; thực hiện thao tác theo quy trình vận 

hành ngành điện; sắp xếp, lưu trữ hồ sơ đầy đủ; thực hiện tốt nghĩa vụ của đơn vị 

phân phối và bán lẻ điện; trong quá trình thanh tra, chấp hành nghiêm Quyết định 

thanh tra, có tinh thần hợp tác với các thành viên trong Đoàn thanh tra; tích cực 

phối hợp, cung cấp tài liệu và giải trình kịp thời theo yêu cầu của Đoàn thanh tra.  

b. Nhược điểm 

- Điện lực Quy Nhơn: chưa kịp thời cập nhật, nghiên cứu kỹ các quy định 

pháp luật về lĩnh vực điện để áp dụng; chưa nắm vững cách lập biên bản và thời 

hạn chuyển hồ sơ vi phạm hành chính đến cấp thẩm quyền xử phạt. 

- Điện lực Hoài Ân: chưa kịp thời cập nhật, nghiên cứu kỹ các quy định 

pháp luật về lĩnh vực điện để áp dụng.  

3. Kết luận 

3.1. Về những nội dung được thanh tra  

a. Những việc đã làm đúng, làm tốt và có hiệu quả 

- Nhìn chung, Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân đã quan tâm đến 

công tác huấn luyện an toàn điện cho cán bộ, người lao động trong đơn vị; quản lý, 

theo dõi công tác huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện tại đơn vị. 

- Thực hiện nghĩa vụ của đơn vị bán lẻ điện trong việc hướng dẫn về an toàn 

điện cho khách hàng sử dụng điện. 

- Hàng năm, Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân đều có kế hoạch nâng 

cấp, đầu tư sửa chữa phát triển lưới điện phân phối để nâng cao chất lượng điện 

năng, phục vụ tốt hơn cho khách hàng sử dụng điện. 

- Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài Ân đã tuyên truyền biện pháp đảm bảo 
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an toàn trong sử dụng điện và an toàn về phòng cháy, chữa cháy nhằm cảnh báo 

các nguy cơ gây mất an toàn điện cho khách hàng sử dụng điện biết để nâng cao ý 

thức trong việc sử dụng điện đảm bảo an toàn, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. 

- Khi sửa chữa, bảo dưỡng công trình lưới điện, đơn vị quản lý vận hành 

lưới điện và nhân viên sửa chữa, bảo dưỡng thực hiện các biện pháp an toàn theo 

quy định của quy chuẩn kỹ thuật an toàn điện. 

- Điện lực Hoài Ân tiếp nhận và xử lý kịp thời các kiến nghị của khách hàng 

và thường xuyên rà soát kiểm tra việc áp giá đúng mục đích sử dụng đối với đơn vị 

bán lẻ. 

b. Những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót 

* Điện lực Quy Nhơn: 

- Xác định mục đích sử dụng điện chưa phù hợp đối với 02 hợp đồng mua 

bán điện ngoài mục đích sinh hoạt số 19/180252 và số 20/184087 theo quy định tại 

điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương quy định về thực hiện giá bán điện (sau đây viết tắt là 

Thông tư số 16/2014/TT-BCT) được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư 

số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT-BCT (sau đây viết tắt là Thông tư 

số 25/2018/TT-BCT). 

- Chuyển hồ sơ trộm cắp điện đến cơ quan có thẩm quyền xử phạt quá thời 

hạn lập Biên bản vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 và điểm a, 

khoản 2 Điều 12 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. 

- Hồ sơ vi phạm bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện chuyển cơ 

quan thẩm quyền xử lý: không lập biên bản kiểm tra theo quy định tại khoản 5 

Điều 16 Thông tư số 27/2013/TT-BCT ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh 

chấp hợp đồng mua bán điện (sau đây viết tắt là Thông tư số 27/2013/TT-BCT) 

được sửa đổi, bổ sung bởi điểm c khoản 21 Điều 1 Thông tư số 31/2018/TT-BCT 

ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 27/2013/TT-BCT (sau đây viết tắt là Thông tư số 31/2018/TT-BCT). 

- Một số hộp công tơ không có nắp bảo vệ.  

- Biên bản kiểm tra và biên bản kiểm tra sử dụng điện (mẫu số 01 và mẫu số 

02 Điều 35 Thông tư số 27/2013/TT-BCT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 18 

Điều 1 Thông tư số 31/2018/TT-BCT) và biên bản làm việc (mẫu số 02 Nghị định 

số 118/2021/NĐ-CP) thể hiện thiếu thông tin và ghi số văn bản không đúng quy 

định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 

phủ về công tác văn thư (sau đây viết tắt là Nghị định số 30/2020/NĐ-CP). 

- Có 03 kiến nghị còn tồn đọng chưa được giải quyết.  

- Biển cấm “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc” và biển chỉ dẫn “Đã 

nối đất” không đúng quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư 05/2021/TT-BCT 

ngày 02/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung 

về an toàn điện (sau đây viết tắt là Thông tư 05/2021/TT-BCT). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-27-2013-tt-bct-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-su-dung-dien-giai-quyet-tranh-chap-211552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-27-2013-tt-bct-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-su-dung-dien-giai-quyet-tranh-chap-211552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-27-2013-tt-bct-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-su-dung-dien-giai-quyet-tranh-chap-211552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-27-2013-tt-bct-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-su-dung-dien-giai-quyet-tranh-chap-211552.aspx
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* Điện lực Hoài Ân:  

- Hồ sơ vi phạm bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện chuyển cơ 

quan thẩm quyền xử lý: không lập biên bản kiểm tra theo quy định tại khoản 5 

Điều 16 Thông tư số 27/2013/TT-BCT được sửa đổi, bổ sung bởi điểm c khoản 21 

Điều 1 Thông tư số 31/2018/TT-BCT. 

- Tại một số trạm biến áp dây điện chạm đất không đảm bảo an toàn cho 

người dân.  

- Biển cấm “Cấm đóng điện có người đang làm việc trên dây dẫn”; “Cấm 

trèo! Điện cao áp nguy hiểm” và biển chỉ dẫn “Đã nối đất” của Điện lực Hoài Ân 

không đúng theo mẫu quy tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 05/2021/TT-BCT. 

3.2. Trách nhiệm của đối tượng thanh tra và cơ quan có liên quan 

3.2.1 Đối với đối tượng thanh tra 

Nhìn chung, các tồn tại, thiếu sót của Điện lực Quy Nhơn và Điện lực Hoài 

Ân chưa phát sinh sự cố và khiếu nại của khách hàng sử dụng điện. Do đó, để đảm 

bảo quyền lợi cho khách hàng sử dụng điện, an toàn điện trong khu dân cư và thực 

hiện công tác kiểm tra đúng quy định, Sở Công Thương đề nghị Điện lực Quy 

Nhơn và Điện lực Hoài Ân thực hiện các biện pháp dưới đây để khắc phục các tồn 

tại, thiếu sót nêu trên, báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương chậm nhất 

đến hết ngày 15/01/2023.  

a. Điện lực Quy Nhơn 

- Tổ chức kiểm tra, rà soát lại tất cả các hợp đồng mua bán điện ngoài mục 

đích sinh hoạt; cần xác định đúng mục đích sử dụng điện làm cơ sở áp dụng giá 

bán điện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 16/2014/TT-BCT 

được bổ sung bởi khoản 1 Điều 1 Thông tư số 25/2018/TT-BCT đối với hợp đồng 

mua bán điện số 19/180252 ngày 24/7/2019 giữa Điện lực Quy Nhơn và Công ty 

cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh và hợp đồng mua bán 

điện số 20/184087 ngày 09/10/2020 giữa Điện lực Quy Nhơn và Công ty TNHH 

Phú Hiệp.  

- Theo dõi và chuyển hồ sơ vi phạm về sử dụng điện, an toàn công trình điện 

lực và lưới điện đến cơ quan có thẩm quyền xử phạt đúng thời hạn theo quy định 

tại điểm a khoản 1 và điểm a, khoản 2 Điều 12 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP. 

- Khi tiến hành kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện, cần 

thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Thông tư số 27/2013/TT-BCT được sửa 

đổi, bổ sung bởi điểm c khoản 21 Điều 1 Thông tư số 31/2018/TT-BCT, lập biên 

bản kiểm tra (theo mẫu biên bản số 01 Điều 35 Thông tư số 27/2013/TT-BCT được 

sửa đổi, bổ sung bởi khoản 18 Điều 1 Thông tư số 31/2018/TT-BCT). Nếu phát hiện 

hành vi vi phạm hành chính phải lập biên bản làm việc (theo mẫu biên bản số 02 

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP) để ghi nhận sự việc và chuyển ngay biên bản đến 

người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính (quy định tại Điều 33 Nghị 

định số 134/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 38 Điều 2 Nghị định số 

17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-27-2013-tt-bct-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-su-dung-dien-giai-quyet-tranh-chap-211552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-27-2013-tt-bct-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-su-dung-dien-giai-quyet-tranh-chap-211552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-27-2013-tt-bct-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-su-dung-dien-giai-quyet-tranh-chap-211552.aspx
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vật liệu nổ công nghiệp; điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả; hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; hoạt động dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí - 

viết tắt là Nghị định số 17/2022/NĐ-CP). Trường hợp vụ việc phải giám định, kiểm 

nghiệm, kiểm định, xét nghiệm tang vật, phương tiện và các trường hợp cần thiết 

khác có thể lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc. Các Biên bản làm việc này là 

một trong những căn cứ để lập biên bản vi phạm hành chính. 

- Tiến hành kiểm tra và thay thế các công tơ bị mất nắp bảo vệ để đảm bảo 

an toàn. 

- Khi lập biên bản kiểm tra, biên bản kiểm tra sử dụng điện và biên bản làm 

việc cần điền đầy đủ thông tin theo quy định và ghi số văn bản đúng quy định tại 

khoản 1 Điều 15 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP. 

- Kịp thời xử lý 03 kiến nghị chưa được giải quyết để đảm bảo an toàn cho 

người dân trong thời gian sớm nhất. 

- Thay thế biển cấm “Cấm đóng điện! Có người đang làm việc”, biển chỉ 

dẫn “Đã nối đất” và một số biển khác (nếu có) đúng với quy định tại khoản 1 Điều 

16 Thông tư số 05/2021/TT-BCT.  

- Tiếp tục khảo sát, lập kế hoạch xây dựng mới, cải tạo nâng cấp lưới điện 

để đảm bảo an toàn lưới điện và chất lượng điện năng đáp ứng nhu cầu cho khách 

hàng sử dụng điện.  

b. Điện lực Hoài Ân 

 - Khi tiến hành kiểm tra bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện, cần 

thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 16 Thông tư số 27/2013/TT-BCT được 

sửa đổi, bổ sung bởi điểm c khoản 21 Điều 1 Thông tư số 31/2018/TT-BCT, lập 

biên bản kiểm tra (theo mẫu biên bản số 01 Điều 35 Thông tư số 27/2013/TT-BCT 

được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 18 Điều 1 Thông tư số 31/2018/TT-BCT). Nếu 

phát hiện hành vi vi phạm hành chính phải lập biên bản làm việc (theo mẫu biên 

bản số 02 Nghị định số 118/2021/NĐ-CP) để ghi nhận sự việc và chuyển ngay 

biên bản đến người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính (quy định tại 

Điều 33 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 38 Điều 

2 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP). Trường hợp vụ việc phải giám định, kiểm 

nghiệm, kiểm định, xét nghiệm tang vật, phương tiện và các trường hợp cần thiết 

khác có thể lập biên bản làm việc để ghi nhận sự việc. Các Biên bản làm việc này 

là một trong những căn cứ để lập biên bản vi phạm hành chính. 

- Có kế hoạch nâng các dây cáp điện tại các trạm biến áp có dây cáp điện bị thấp. 

- Thay thế biển cấm “Cấm đóng điện có người đang làm việc trên dây dẫn”, 

“Cấm trèo! Điện cao áp nguy hiểm”, biển chỉ dẫn “Đã nối đất” và một số biển khác 

đúng với quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 05/2021/TT-BCT. 

- Tiếp tục khảo sát, lập kế hoạch xây dựng mới, cải tạo nâng cấp lưới điện để 

đảm bảo an toàn lưới điện và chất lượng điện năng đáp ứng nhu cầu cho khách hàng 

sử dụng điện.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-27-2013-tt-bct-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-su-dung-dien-giai-quyet-tranh-chap-211552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/thong-tu-27-2013-tt-bct-kiem-tra-hoat-dong-dien-luc-va-su-dung-dien-giai-quyet-tranh-chap-211552.aspx
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3.2.2. Đối với cơ quan chuyên môn có thẩm quyền quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực điện lực 

a. Sở Công Thương 

- Phòng Quản lý Năng lượng: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các đơn 

vị bán lẻ điện thuộc địa bàn quản lý trong việc thực hiện giá bán điện theo quy định. 

- Thanh tra Sở: theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra 

của Giám đốc Sở; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành pháp luật 

về lĩnh vực điện nhằm kịp thời phát hiện nhắc nhở, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối 

với các hành vi vi phạm pháp luật. 

b. Phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn 

Phối hợp Điện lực Quy Nhơn để lập biên bản vi phạm hành chính đối với 

các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực (nếu có) theo quy định tại 

khoản 2 Điều 33 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi khoản 38 

Điều 2 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP. 

c. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoài Ân 

- Phối hợp với phòng chuyên môn tham mưu Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân tổ 

chức tập huấn, hướng dẫn về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

điện lực đối với cấp xã theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 134/2013/NĐ-

CP sửa đổi, bổ sung bởi khoản 38 Điều 2 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP. 

- Phối hợp Điện lực Hoài Ân để lập biên bản vi phạm hành chính đối với các 

hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực (nếu có) theo quy định tại 

khoản 2 Điều 33 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi khoản 38 

Điều 2 Nghị định số 17/2022/NĐ-CP. 

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành về 

lĩnh vực điện trên địa bàn tỉnh Bình Định, Giám đốc Sở Công Thương yêu cầu 

Trưởng phòng Phòng Quản lý Năng lượng, Chánh Thanh tra Sở thuộc Sở Công 

Thương; Trưởng phòng phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn, Trưởng phòng phòng 

Kinh tế và Hạ tầng huyện Hoài Ân; Giám đốc Điện lực Quy Nhơn, Giám đốc Điện 

lực Hoài Ân và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc các nội 

dung đã được kết luận theo đúng quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Thanh tra tỉnh; 

- Điện lực Quy Nhơn 

- Điện lực Hoài Ân  

- Cty Điện lực BĐ (để biết); 

- P. KT thành phố Quy Nhơn; 

- P. KT&HT huyện Hoài Ân; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLNL; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Ngô Văn Tổng 
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