
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 
–––––– 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
–––––––––––––––––––––––– 

Nam Định, ngày        tháng 3 năm 2022 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Danh sách cấp điện 

theo thứ tự ưu tiên khi xảy ra thiếu điện năm 2022 
––––––––––––––––––– 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 

11 năm 2012; 

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 Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương 

quy định về hệ thống điện phân phối; 

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; 

Theo đề nghị tại Văn bản số 185/SCT-QLNL ngày 28/02/2022 của Sở Công 

Thương về việc phê duyệt Danh sách cấp điện theo thứ tự ưu tiên năm 2022 khi hệ 

thống điện quốc gia xảy ra sự cố lớn dẫn đến không đủ nguồn cấp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Danh sách cấp điện theo thứ tự ưu tiên khi xảy ra thiếu 

điện năm 2022, (có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

- Công ty Điện lực Nam Định có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên 

quan điều hành cung ứng điện, thực hiện phương án cấp điện ưu tiên khi xảy ra sự 

cố thiếu nguồn trên lưới điện theo Danh sách tại Điều 1 Quyết định này, hạn chế 

đến mức thấp nhất thiệt hại do việc thiếu điện gây ra, đồng thời trong quá trình 

thực hiện tiết giảm điện phải tuân thủ Thông tư số 22/2020/TT-BCT ngày 

09/9/2020 của Bộ Công Thương. 

- Sở Công Thương có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 
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Điều 3. - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 

 - Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Công 

Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban Quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Nam Định, Công ty Điện lực 

Nam Định chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:       

- Như Điều 3; 

- Lưu: VP1, VP5. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hà Lan Anh 
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