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QUYẾT ĐỊNH
Về việc thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Uỷ ban
nhân dân tỉnh Hà Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 10 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 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 08/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính
phủ quy định sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh
thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;
Căn cứ Thông tư số 21/2020/TT-BCT ngày ngày 09 tháng 9 năm 2020 của
Bộ Công Thương Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động điện lực;
Căn cứ Quyết định số 1482/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2018 của Uỷ
ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc uỷ quyền cho Sở Công Thương cấp Giấy phép
hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh Hà Nam;
Căn cứ văn bản số 16/TVT-KH ngày 01/6/2022 của Công ty TNHH Đầu tư
và Xây dựng TVT về việc xin trả lại Giấy phép hoạt động điện số 03/GP-SCT do
Sở Công Thương Hà Nam ngày 28 tháng 9 năm 2018 (Tại thời điểm cấp giấy phép
là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TVT).
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Năng lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi Giấy phép hoạt động điện số 03/GP-SCT ngày 28 tháng 9
năm 2018 do Sở Công Thương tỉnh Hà Nam cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và

2
Xây dựng TVT đối với lĩnh vực hoạt động Tư vấn đầu tư xây dựng công trình
đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV và Tư vấn giám sát thi công
công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35kV.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Chánh Thanh tra Sở, Trưởng phòng Quản lý
Năng lượng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng TVT (Nay là Công
ty TNHH Đầu tư và Xây dựng TVT) và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, TTr, QLNL.
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