
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:               /UBND-CN 

 

   Thanh Hoá, ngày        tháng     năm 2023 

V/v triển khai thực hiện Thông 

tư sửa đổi quy định hệ thống 

điện truyền tải, hệ thống điện 

phân phối. 

 

 

  
Kính gửi:  

- Sở Công Thương; 

- Công ty Điện lực Thanh Hóa. 

 
Ngày 30/12/2022, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 

39/2022/TT-BCT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương quy định hệ thống điện truyền tải, Thông tư số 39/2015/TT-BCT 

ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ 

thống điện phân phối và Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 

2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 

tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện 

truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của 

Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối (có bản sao 

văn bản gửi kèm theo). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Thanh 

Hóa và các ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu nội dung Thông tư số 

39/2022/TT-BCT ngày 30/12/2022 nêu trên của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

để triển khai đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh; báo cáo 

Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện và những vấn đề vượt thẩm quyền 

trước ngày 10/02/2023./. 

 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;                                            
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (b/c); 

- Lưu: VT, CN (T01.29). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Trang 
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