
Danh mục 

Văn bản của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Bình Phước 

 

Đơn vị báo cáo: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước. 

Đơn vị nhận báo cáo: Cục Công Thương địa phương. 

 

Stt Tên loại 

văn bản 

Số, ký hiệu, ngày 

ban hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/trích yếu nội 

dung 

I Các văn bản đã ban hành 

1.  
Chương 

trình 

số 05-CTr/TU 

ngày 18 tháng 12 

năm 2020 của Tỉnh 

ủy 

Thực hiện Chiến lược phát triển năng 

lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 

Chương trình hành động số 04-CTr/TU 

ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy 

Bình Phước về việc thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI 

nhiệm kỳ 2020-2025 

 

2.  Nghị quyết 

số 26/2002/NQ-

HĐND ngày 17 

tháng 01 năm 2002 

của Hội đồng nhân 

dân tỉnh 

Chủ trương huy động đóng góp của nhân 

dân để xây dựng lưới điện hạ thế trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước 

 

3.  Quyết định số 55/2017/QĐ-

UBND ngày 12 

tháng 12 năm 2017 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình 

Phước 

Quy định về đầu tư, quản lý tài sản, vận 

hành, đấu nối công trình lưới điện phân 

phối có cấp điện áp từ 22kV trở xuống 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước  

4.  Quyết định số 29/2021/QĐ-

UBND ngày 16 

tháng 8 năm 2021 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình 

Phước 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định về đầu tư, quản lý tài sản, vận hành, 

đấu nối công trình lưới điện phân phối 

có cấp điện áp từ 22kV trở xuống trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm 

Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 

12 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Phước 

5.  Quyết định số 1152/QĐ-

UBND ngày 05 

tháng 05 năm 2021 

Quy chế phối hợp quản lý các công trình 

thủy điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước 



của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình 

Phước 

6.  Quyết định số 1734/QĐ-

UBND ngày 01 

tháng 7 năm 2021 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình 

Phước 

Quy chế phối hợp vận hành liên hồ chứa 

thủy điện Thác Mơ, Cần Đơn, Srok Phu 

Miêng và hồ thủy Lợi Phước Hòa trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước 

7.  Kế hoạch  Số 147/KH-UBND 

ngày 02/6/2020 

của UBND tỉnh 

về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-

2030 

8.  Kế hoạch  Số 117/KH-UBND 

ngày 06/4/2021 

của UBND tỉnh 

Thực hiện Chương trình số 05-CTr/TU 

ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy 

về việc thực hiện Chiến lược phát triển 

năng lượng quốc gia của Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 

Chương trình hành động số 04-CTr/TU 

ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Tỉnh ủy 

Bình Phước về việc thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI 

nhiệm kỳ 2020-2025 

 

9.     

10.     

11.     

12.  Quyết định 

Số: 24/2021/QĐ-

UBND ngày 29 

tháng 6 năm 2021 

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ 

công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước 

II Các văn bản có kế hoạch xây dựng, ban  hành trong thời gian tới 

 Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

tỉnh 

Bãi bỏ Nghị quyết số 26/2002/NQ-

HĐND ngày 17 tháng 01 năm 2002 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về Chủ trương 

huy động đóng góp của nhân dân để xây 

dựng lưới điện hạ thế trên địa bàn tỉnh 

Bình Phước 

 



 Quyết định UBND tỉnh Phê duyệt đề án “Phát triển mạng lưới 

truyền tải điện vào các nhà máy, khu, 

cụm công nghiệp, phục vụ cung ứng 

điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân 

dân giai đoạn 2021 – 2025” 

 Kế hoạch UBND tỉnh Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng 

lượng đối với công tác quản lý, vận hành 

an toàn đập, hồ chứa thủy điện đến năm 

2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

 Kế hoạch UBND tỉnh Triển khai thực hiện Quy hoạch phát 

triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa 

bàn tỉnh Bình Phước 

 Kế hoạch UBND tỉnh Triển khai thực hiện hạng mục Quy 

hoạch phát triển năng lượng  giai đoạn 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên 

địa bàn tỉnh Bình Phước 

 




