
UBND HUYỆN CHÂU THÀNH 

PHÒNG KINH TẾ & HẠ TẦNG 

 

Số:           /KTHT 

V/v triển khai thực hiện Nghị định 

số 17/2022/NĐ-CP ngày 

31/01/2022 của Chính phủ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Châu Thành, ngày     tháng 02 năm 2022 

 

        Kính gửi: - Các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp huyện; 

   - Các Hội, đoàn thể chính trị huyện; 

   - Điện lực Châu Thành; 

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Căn cứ Công văn số 175/SCT-QLNL ngày 05/02/2022 của Sở Công thương 

tỉnh Sóc Trăng V/v triển khai thực hiện Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 

của Chính phủ; 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo 

UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng kính gửi các phòng, ban, UBND các xã, thị 

trấn nội dung Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong đó có lĩnh vực điện lực, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả (sửa đổi, bổ sung một số điều của 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, an toàn đập thuỷ điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả), gồm 

các nội dung sau:  

- Sửa đổi tên Nghị định như sau: “Nghị định quy định vể xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực điện lực”.  

- Sửa đổi, bổ sung một số Điều và một số khoản của Điều; Bãi bỏ một số khoản 

của Điều tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.  

- Bãi bỏ tên mục 1, 2, 3 tại Chương II Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.  

- Sửa đổi, bổ sung Chương III Nghị định số 134/2013/NĐ-CP.  

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành triển khai Nghị định số 

17/2022/NĐ-CP đến các Đơn vị hoạt động điện lực; cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm; các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các cơ quan, đơn vị có liên 

quan triển khai thực hiện.  

Đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp với Điện lực triển khai đến các tổ 

chức, cá nhân sử dụng điện; các chủ nhà cho thuê trên địa bàn được biết để triển khai 

thực hiện theo đúng quy định.  

Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 có hiệu lực từ ngày ký ban 

hành.  
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Toàn văn Nghị định trên được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 

và Cổng Thông tin điện tử của Sở Công Thương tại địa chỉ: 

www.socongthuong.soctrang.gov.vn (Mục Văn bản quy phạm pháp luật)./. 

Trong quá trình thực hiện, cần trao đổi, thông tin đề nghị quý cơ quan liên hệ 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành (điện thoại: 0299.3834565, email: 

phongktht.huyenct@soctrang.gov.vn) để được hướng dẫn hoặc phối hợp thực hiện.  

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Kg 

- UBND huyện để b/c; 

- Lưu: VT. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Ngô Phấn Khởi 
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