
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SCT-QLNL 

Về việc hướng dẫn thực hiện và 

xét công nhận Tiêu chí về điện 

trong Bộ tiêu chí quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới và 

nông thôn mới nâng cao giai 

đoạn 2021-2025. 

            Quảng Trị, ngày       tháng        năm 2022 

 

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã. 

 

Ngày 07/11/2022, Bộ Công Thương có Quyết định số 2332/QĐ-BCT về việc 

hướng dẫn thực hiện và xét công nhận Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, Sở Công 

Thương (thành viên Hội đồng đánh giá và xét công nhận xã, huyện nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025) hướng dẫn 

thực hiện như sau: 

Để xét công nhận Tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới và nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Sở Công Thương kính đề 

nghị UBND các huyện, thị xã khi xây dựng xã, huyện nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện theo Hướng dẫn thực hiện và xét 

công nhận các tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã, huyện nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 và 

Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Tiêu chí về điện nông thôn mới thông qua 

phương pháp nhận dạng giai đoạn 2021-2025 được ban hành kèm theo Quyết định 

số 2332/QĐ-BCT nêu trên của Bộ trưởng Bộ Công Thương (gửi kèm). Trong đó cần 

lưu ý, khi đánh giá Tiêu chí xã đạt nông thôn mới nâng cao về điện và Tiêu chí 

huyện, thị xã đạt nông thôn mới nâng cao về điện; Phương pháp đánh giá đề nghị 

UBND các huyện, thị xã giao Phòng kinh tế/Phòng kinh tế - Hạ tầng cùng với Sở 

Công Thương phối hợp với Công ty điện lực Quảng Trị kiểm tra, xác định các thông 

số kỹ thuật, chất lượng điện năng thực tế và xác nhận theo các quy định hiện hành 

để phù hợp với nhu cầu theo từng tiêu chí sử dụng điện trên địa bàn. 

Vậy, Sở Công Thương kính đề nghị UBND các huyện, thị xã quan tâm chỉ đạo 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh; 

- Phòng KT-HT các huyện, Phòng KT thị xã Q.Trị; 

- Lưu: VT, QLNL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Tiến Dũng 
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