
Phụ lục II 

TÀI LIỆU ÔN TẬP KIẾN THỨC NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

(Đính kèm Thông báo số  04/TB-HĐXTVC ngày  01 tháng 02 năm 2021  

của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Công Thương Trà Vinh) 

 

1. Luật Điện lực ngày 03/12/2004 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Điện lực ngày 20/11/2012  

Điều 32. Đối tượng, điều kiện được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt 
động điện lực 

1. Tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép để thực hiện một hoặc nhiều lĩnh vực 
hoạt động điện lực.  

2. Tổ chức, cá nhân được cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực 
khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có dự án hoặc phương án hoạt động điện lực khả thi; 

b) Có hồ sơ hợp lệ đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực; 

c) Người quản trị, người điều hành có năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, 
nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động điện lực. 

3. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện 
lực phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật. 

4. Chính phủ quy định cụ thể điều kiện cấp giấy phép đối với từng lĩnh vực 
hoạt động điện lực.  

5. Bộ Công thương quy định trình tự, thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung và 
thời hạn giấy phép hoạt động điện lực đối với từng lĩnh vực hoạt động điện lực. 

Điều 35. Nội dung của giấy phép hoạt động điện lực  

1. Tên, địa chỉ trụ sở của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện 
lực.  

2. Loại hình hoạt động điện lực.  

3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép hoạt động điện 
lực.  

4. Phạm vi hoạt động điện lực.  

5. Kỹ thuật, công nghệ sử dụng trong hoạt động điện lực.  

6. Thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực. 

Điều 37. Thu hồi giấy phép hoạt động điện lực  

Tổ chức, cá nhân bị thu hồi giấy phép hoạt động điện lực trong các trường hợp 
sau đây:  

1. Không triển khai hoạt động sau sáu tháng kể từ ngày được cấp giấy phép 
hoạt động điện lực;  

2. Không bảo đảm các điều kiện hoạt động điện lực theo quy định của Luật 
này;  

3. Không thực hiện đúng các nội dung ghi trong giấy phép hoạt động điện lực;  

4. Cho thuê, cho mượn, tự ý sửa chữa giấy phép hoạt động điện lực. 

Điều 38. Thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép hoạt động 
điện lực  
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1. Bộ Công thương cấp giấy phép hoạt động điện lực cho các đơn vị phát điện, 

truyền tải điện, phân phối điện có đấu nối với hệ thống điện quốc gia, đơn vị bán 
buôn điện, bán lẻ điện, tư vấn chuyên ngành điện lực.  

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép hoạt động điện lực cho tổ chức, cá 
nhân có hoạt động điện lực với quy mô nhỏ trong phạm vi địa phương theo hướng 
dẫn của Bộ Công thương.  

3. Cơ quan cấp giấy phép hoạt động điện lực có quyền sửa đổi, bổ sung, thu 
hồi giấy phép hoạt động điện lực. Việc sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện 
lực phải phù hợp với khả năng thực hiện của tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép. 

 4. Việc cấp giấy phép hoạt động điện lực về phát điện, truyền tải, phân phối 
điện phải phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực đã được phê duyệt. 

Điều 45. Quyền và nghĩa vụ của đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực  

1. Đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực có các quyền sau đây:  

a) Hoạt động tư vấn theo giấy phép hoạt động điện lực;  

b) Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung quy chuẩn kỹ 
thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho hoạt động tư vấn chuyên 
ngành điện lực;  

c) Đề nghị các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin cần thiết phù hợp với 
quy định của pháp luật phục vụ cho hoạt động tư vấn chuyên ngành điện lực;  

d) Hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài trong lĩnh vực tư vấn chuyên 
ngành điện lực;  

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.  

2. Đơn vị tư vấn chuyên ngành điện lực có các nghĩa vụ sau đây:  

a) Áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật 
của Việt Nam liên quan đến công tác tư vấn quy hoạch và đầu tư xây dựng điện. 
Trường hợp áp dụng quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn của nước ngoài thì phải 
được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;  

b) Áp dụng công nghệ và phương pháp tính toán tiên tiến để lập đề án quy 
hoạch phát triển điện lực và hồ sơ, tài liệu về đầu tư xây dựng công trình điện lực 
phù hợp với yêu cầu hiện đại hoá trong lĩnh vực phát điện, truyền tải điện, phân 
phối điện, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo đảm độ an toàn, tin cậy cao trong 
đầu tư xây dựng công trình điện lực;  

c) Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã thực hiện;  

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

 

2. Luật Xây dựng ngày 18/6/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật xây dựng ngày 17/6/2020 

Điều 4. Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng 

1. Bảo đảm đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh 
quan, môi trường; phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, đặc điểm văn hóa của địa 
phương; bảo đảm ổn định cuộc sống của Nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã 
hội với quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí 
hậu. 



3 

 
2. Sử dụng hợp lý nguồn lực, tài nguyên tại khu vực có dự án, bảo đảm đúng 

mục đích, đối tượng và trình tự đầu tư xây dựng. 

3. Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng 
vật liệu xây dựng; bảo đảm nhu cầu tiếp cận sử dụng công trình thuận lợi, an toàn 
cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em ở các công trình công cộng, nhà cao 
tầng; ứng dụng khoa học và công nghệ, áp dụng hệ thống thông tin công trình trong 
hoạt động đầu tư xây dựng. 

4. Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng, sức khỏe con 
người và tài sản; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường. 

5. Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng công trình và đồng bộ với các công 
trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

6. Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện 
năng lực theo quy định; chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình thực 
hiện theo quy định của Luật này 

7. Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; phòng, chống tham 
nhũng, lãng phí, thất thoát và tiêu cực khác trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

8. Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng 
với chức năng quản lý của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phù hợp với từng 
loại nguồn vốn sử dụng. 

9. Khi lập và thực hiện quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng, quản lý vận 
hành công trình xây dựng, phát triển vật liệu xây dựng phải có giải pháp kỹ thuật và 
quản lý nhằm bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên và bảo 
vệ môi trường. 

Điều 82. Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 
cơ sở 

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định bước thiết kế xây dựng triển 
khai sau thiết kế cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này làm cơ sở phê duyệt, trừ 
trường hợp người quyết định đầu tư có quy định khác tại quyết định đầu tư xây 
dựng. Đối với các bước thiết kế còn lại, chủ đầu tư quyết định việc kiểm soát thiết 
kế theo quy định tại hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu và quy định của pháp 
luật có liên quan. 

2. Chủ đầu tư thẩm định các nội dung quy định tại Điều 83 của Luật này đối 
với bước thiết kế sau: 

a) Thiết kế FEED trong trường hợp thực hiện hình thức hợp đồng thiết kế - 
mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình (Engineering - Procurement 
- Construction, sau đây gọi là hợp đồng EPC); 

b) Thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước; 

c) Thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước; 

d) Bước thiết kế khác ngay sau bước thiết kế cơ sở trong trường hợp thực hiện 
thiết kế nhiều bước theo thông lệ quốc tế. 

3. Công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 83a của Luật này còn phải 
được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo nội dung 
quy định tại khoản 2 Điều 83a của Luật này. Cơ quan thẩm định được mời tổ chức, 
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cá nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm tham gia thẩm định thiết kế xây 
dựng. 

4. Công trình xây dựng có yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi 
trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cho ý kiến hoặc thẩm duyệt theo quy định của pháp luật có liên quan. 

5. Đối với công trình xây dựng quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, chủ 
đầu tư được trình hồ sơ đồng thời đến cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền. Kết quả thực hiện yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và 
bảo vệ môi trường quy định tại khoản 4 Điều này được gửi đến cơ quan chuyên 
môn về xây dựng làm cơ sở kết luận thẩm định. 

6. Công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng phải 
được tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thẩm tra thiết 
kế xây dựng về nội dung an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật làm cơ sở cho việc thẩm định. 

7. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp văn bản của cơ quan chuyên môn về 
xây dựng và các cơ quan, tổ chức có liên quan; thực hiện các yêu cầu (nếu có); phê 
duyệt thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 8 Điều này. 

8. Chủ đầu tư phê duyệt bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 
quy định tại khoản 2 Điều này. Chủ đầu tư được quyết định về việc phê duyệt đối 
với các bước thiết kế còn lại. 

9. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm quyền, 
trình tự thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý 
ngành đối với công trình xây dựng phục vụ quốc phòng, an ninh. 

 

3. Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17/6/2010  

Điều 9. Trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của cơ sở 
sản xuất công nghiệp 

1. Cơ sở sản xuất công nghiệp gồm cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản 
phẩm hàng hoá; cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, thiết bị; cơ sở khai thác mỏ; 
cơ sở sản xuất, cung cấp năng lượng. 

2. Cơ sở sản xuất công nghiệp có trách nhiệm: 

a) Xây dựng, thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
hằng năm; lồng ghép chương trình quản lý năng lượng với các chương trình quản lý 
chất lượng, chương trình sản xuất sạch hơn, chương trình bảo vệ môi trường của cơ 
sở; 

b) Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức về sử dụng năng lượng 
đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định; lựa chọn áp dụng quy trình và 
mô hình quản lý sản xuất tiên tiến, biện pháp công nghệ phù hợp và thiết bị công 
nghệ có hiệu suất năng lượng cao; sử dụng các dạng năng lượng thay thế có hiệu 
quả cao hơn trong dây chuyền sản xuất; 

c) Áp dụng biện pháp kỹ thuật, kiến trúc nhà xưởng nhằm sử dụng tối đa hiệu 
quả hệ thống chiếu sáng, thông gió, làm mát; sử dụng tối đa ánh sáng, thông gió tự 
nhiên; 
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d) Thực hiện quy trình vận hành, chế độ duy tu, bảo dưỡng phương tiện, thiết 

bị trong dây chuyền sản xuất để chống tổn thất năng lượng; 

đ) Loại bỏ dần phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc hậu, tiêu tốn nhiều năng 
lượng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan 
ban hành quy chuẩn kỹ thuật, định mức sử dụng năng lượng áp dụng trong từng 
ngành sản xuất công nghiệp.  

Điều 16. Trách nhiệm quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả trong hoạt động xây dựng 

1. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, bộ, cơ quan ngang bộ 
có liên quan ban hành định mức về sử dụng năng lượng, quy chuẩn kỹ thuật về thiết 
kế, thi công, vật liệu xây dựng nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung 
là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) có trách nhiệm áp dụng đồng bộ các biện pháp quản 
lý, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả trong hoạt động xây dựng tại địa phương. 

3. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, xử lý kịp 
thời vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với công 
trình xây dựng đang thi công, cải tạo; không cấp giấy phép xây dựng cho công trình 
xây dựng không tuân thủ định mức về sử dụng năng lượng, quy chuẩn kỹ thuật 
nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Điều 17. Trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong 
chiếu sáng công cộng 

Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng có 
trách nhiệm thực hiện các yêu cầu sau đây: 

1. Bảo đảm hệ thống chiếu sáng công cộng được thiết kế theo tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật đối với từng công trình và khu vực chiếu sáng; ưu tiên sử dụng thiết 
bị chiếu sáng hiệu suất cao, thiết bị chiếu sáng sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, 
tận dụng nguồn chiếu sáng tự nhiên; 

2. Khi sửa chữa, thay thế, lắp đặt mới thiết bị chiếu sáng công cộng phải sử 
dụng thiết bị chiếu sáng được xác định là sản phẩm tiết kiệm năng lượng; 

3. Vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng phù hợp theo thời gian trong ngày, 
theo mùa, vùng, miền. 

Điều 26. Trách nhiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong 
hoạt động dịch vụ 

Chủ khách sạn, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng, cơ sở vui chơi giải trí, thể dục, 
thể thao và các cơ sở hoạt động dịch vụ khác có trách nhiệm: 

1. Thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây 
dựng, chiếu sáng, quản lý phương tiện, thiết bị; 

2. Hạn chế sử dụng thiết bị công suất lớn, tiêu thụ nhiều điện năng vào giờ cao 
điểm trong chiếu sáng, trang trí, quảng cáo; 

3. Kiểm soát, duy tu, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng để 
giảm tổn thất năng lượng trong hoạt động dịch vụ. 
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Điều 27. Biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hộ gia 

đình 

Nhà nước khuyến khích hộ gia đình thực hiện các biện pháp sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả sau đây: 

1. Thiết kế, xây dựng nhà ở có khả năng tận dụng ánh sáng và thông gió tự 
nhiên; 

2. Sử dụng vật liệu cách nhiệt, thiết bị gia dụng là sản phẩm tiết kiệm năng 
lượng; tăng cường sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tái tạo; 

3. Hạn chế sử dụng thiết bị điện công suất lớn, tiêu thụ nhiều điện năng vào 
giờ cao điểm; 

4. Xây dựng nếp sống, thói quen tiết kiệm năng lượng trong sử dụng thiết bị 
chiếu sáng và gia dụng. 

Điều 30. Biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ 
quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 

1. Hằng năm, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước 
trực thuộc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả, bao gồm mục tiêu, biện pháp, định mức về sử dụng năng lượng đối với 
trụ sở làm việc, công trình xây dựng trực thuộc và báo cáo tình hình tiêu thụ năng 
lượng; xây dựng và thực hiện Quy chế tiết kiệm năng lượng nội bộ, bảo đảm vận 
hành phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật. 

2. Cơ quan, đơn vị có cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện 
kiểm toán năng lượng. 

3. Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm 
năng lượng được trang bị, mua sắm; thông báo danh sách cơ quan, đơn vị sử dụng 
ngân sách nhà nước được khen thưởng hoặc bị xử lý vi phạm về sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

 

4. Nghị định số 137/2017/NĐ-CP ngày 21/10/2013 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; Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của 
Chính phủ 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; Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 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 

Điều 41. Điều kiện cấp giấy phép tư vấn thiết kế công trình đường dây và 
trạm biến áp 

Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật đăng ký hoạt động tư vấn 
thiết kế công trình đường dây và trạm biến áp phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Chuyên gia tư vấn đảm nhận chức danh chủ nhiệm phải có bằng tốt nghiệp 
đại học trở lên chuyên ngành điện; có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong 
lĩnh vực tư vấn; đã chủ nhiệm ít nhất 01 dự án hoặc tham gia thiết kế ít nhất 02 dự 
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án công trình đường dây và trạm biến áp có hạng tương đương; có chứng chỉ hành 
nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế hạng tương đương. 

2. Chuyên gia tư vấn khác phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một 
trong các chuyên ngành trắc địa, địa chất, xây dựng, điện, hệ thống điện, thiết bị 
điện, tự động hóa; có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn; đã 
tham gia thiết kế ít nhất 01 dự án công trình đường dây và trạm biến áp có hạng 
tương đương; có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực thiết kế 
hạng tương đương.” 

Điều 44. Điều kiện cấp giấy phép tư vấn giám sát thi công công trình 
đường dây và trạm biến áp 

Tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật đăng ký hoạt động tư vấn 
giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp phải đáp ứng các Điều kiện 
sau 

1. Chuyên gia tư vấn đảm nhận chức danh giám sát trưởng phải có bằng tốt 
nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điện; có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm 
trong lĩnh vực tư vấn; đã đảm nhận giám sát trưởng ít nhất 01 dự án hoặc tham gia 
giám sát thi công ít nhất 02 dự án công trình đường dây và trạm biến áp có hạng 
tương đương; có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực giám sát 
thi công hạng tương đương. 

2. Chuyên gia tư vấn khác phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một 
trong các chuyên ngành xây dựng, điện, hệ thống điện, thiết bị điện, tự động hóa; 
có kinh nghiệm công tác ít nhất 05 năm trong lĩnh vực tư vấn; đã tham gia giám sát 
thi công ít nhất 01 dự án công trình đường dây và trạm biến áp có hạng tương 
đương; có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng trong lĩnh vực giám sát thi 
công hạng tương đương.” 

 

 

5. Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện và Nghị định số 51/2020/NĐ-CP 
ngày 21/4/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 
Luật Điện lực về an toàn điện 

Điều 10. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp 

1. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại Khoản 1 
Điều 51 của Luật điện lực được quy định trong bảng sau: 

Điện áp 

Đến 22 kV 35 kV 110kV 220 kV 

Dây bọc 
Dây 
trần 

Dây 
bọc 

Dây trần 
Dây 
trần 

Dây trần 

Khoảng cách an 
toàn phóng điện 

1,0 m 2,0 m 1,5 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 

2. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại Khoản 4 
Điều 51 của Luật điện lực là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn điện đến điểm gần 
nhất của thiết bị, dụng cụ, phương tiện làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới 
điện cao áp và được quy định trong bảng sau: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-14-2014-nd-cp-huong-dan-luat-dien-luc-ve-an-toan-dien-221983.aspx
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Điện áp Đến 22 kV 35 kV 110kV 220 kV 500 kV 

Khoảng cách an toàn 
phóng điện 

4,0 m 4,0 m 6,0 m 6,0 m 8,0 m 

3. Khoảng cách an toàn phóng điện theo cấp điện áp quy định tại Khoản 5, 
Khoản 6 và Khoản 7 Điều 51 của Luật điện lực là khoảng cách tối thiểu từ dây dẫn 
điện khi dây ở trạng thái võng cực đại đến điểm cao nhất của đối tượng được bảo 
vệ và được quy định trong bảng sau: 

Điện áp 
Khoảng an toàn phóng điện 

Đến 35 kV 110 kV 220 kV 500 kV 

Đến điểm cao nhất (4,5 m) của 
phương tiện giao thông đường bộ 

2,5 m 2,5 m 3,5 m 5,5 m 

Đến điểm cao nhất (4,5 m) của 
phương tiện, công trình giao thông 
đường sắt hoặc đến điểm cao nhất 
(7,5 m) của phương tiện, công trình 
giao thông đường sắt chạy điện 

3,0 m 3,0 m 4,0 m 7,5 m 

Đến chiều cao tĩnh không theo cấp 
kỹ thuật của đường thủy nội địa 

1,5 m 2,0 m 3,0 m 4,5 m 

 

Điều 11. Hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không 

1. Đối với đường dây sử dụng dây dẫn trần, dây dẫn bọc, hành lang bảo vệ an 
toàn được quy định như sau: 

a) Chiều dài hành lang được tính từ vị trí đường dây ra khỏi ranh giới bảo vệ 
của trạm này đến vị trí đường dây đi vào ranh giới bảo vệ của trạm kế tiếp; 

b) Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi hai mặt thẳng đứng về hai phía của 
đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi 
phía khi dây ở trạng thái tĩnh theo quy định trong bảng sau: 

Điện áp 

Đến 22 kV 35 kV 110 kV 220 kV 500 kV 

Dây bọc 
Dây 
trần 

Dây bọc 
Dây 
trần 

Dây 
trần 

Dây 
trần 

Dây 
trần 

Khoảng 
cách 

1,0 m 2,0 m 1,5 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 7,0 m 

c) Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng cột đến điểm cao nhất của công 
trình cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định trong bảng: 

Điện áp Đến 35 kV 110 kV 220 kV 500 kV 

Khoảng cách 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 

2. Đối với đường cáp điện đi trên mặt đất hoặc trên không, hành lang bảo vệ 
an toàn đường cáp được giới hạn về các phía 0,5 m tính từ mặt ngoài của sợi cáp 
ngoài cùng trở ra. 

Điều 12. Cây trong và ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn 
điện cao áp trên không 

1. Đối với cây trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây 
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a) Đối với đường dây dẫn điện có điện áp đến 35 kV trong thành phố, thị xã, 

thị trấn thì khoảng cách từ điểm bất kỳ của cây đến dây dẫn điện ở trạng thái võng 
cực đại không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau: 

Điện áp Đến 35 kV 

Khoảng cách 
Dây bọc Dây trần 

0,7 m 1,5 m 

b) Đối với đường dây có điện áp từ 110 kV đến 500 kV trong thành phố, thị 
xã, thị trấn thì không được để cây cao hơn dây dẫn thấp nhất trừ trường hợp đặc 
biệt phải có biện pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn và được Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) cho phép. Khoảng 
cách từ điểm bất kỳ của cây đến dây dẫn khi dây ở trạng thái võng cực đại không 
nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau: 

Điện áp 110 kV 220 kV 500 kV 

Khoảng cách 
Dây trần 

2,0 m 3,0 m 4,5 m 

c) Đối với đường dây ngoài thành phố, thị xã, thị trấn thì khoảng cách từ điểm 
cao nhất của cây theo chiều thẳng đứng đến độ cao của dây dẫn thấp nhất khi đang 
ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau: 

Điện áp Đến 35 kV 110 kV 220 kV 500 kV 

Khoảng cách 
Dây bọc Dây trần Dây trần 

0,7 m 2,0 m 3,0 m 4,0 m 6,0 m 

d) Đối với đường dây dẫn điện trên không vượt qua rừng đặc dụng, rừng 
phòng hộ, rừng sản xuất, vườn trồng cây thì khoảng cách theo phương thẳng đứng 
từ chiều cao trung bình của cây đã phát triển tối đa đến dây dẫn điện thấp nhất khi 
dây ở trạng thái võng cực đại không nhỏ hơn quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 
này. 

2. Đối với cây ngoài hành lang bảo vệ an toàn đường dây và ngoài thành phố, 
thị xã, thị trấn, khoảng cách từ bộ phận bất kỳ của cây khi cây bị đổ đến bộ phận 
bất kỳ của đường dây không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau: 

Điện áp Đến 35 kV 110 và 220 kV 500 kV 

Khoảng cách 0,7 m 1,0 m 2,0 m 

3. Đối với cây phát triển nhanh trong khoảng thời gian 03 tháng có khả năng 
vi phạm khoảng cách quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này và những cây 
không còn hiệu quả kinh tế nếu chặt ngọn, tỉa cành, thì phải chặt bỏ và cấm trồng 
mới. 

4. Lúa, hoa màu và cây chỉ được trồng cách mép móng cột điện, móng néo ít 
nhất là 0,5 m. 

Điều 14. Hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm cao áp 

Hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện ngầm được quy định như sau: 

1. Chiều dài hành lang được tính từ vị trí cáp ra khỏi ranh giới phạm vi bảo vệ 
của trạm này đến vị trí vào ranh giới phạm vi bảo vệ của trạm kế tiếp. 

2. Chiều rộng hành lang được giới hạn bởi: 

a) Mặt ngoài của mương cáp đối với cáp đặt trong mương cáp; 
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b) Hai mặt thẳng đứng cách mặt ngoài của vỏ cáp hoặc sợi cáp ngoài cùng về 

hai phía của đường cáp điện ngầm đối với cáp đặt trực tiếp trong đất, trong nước 
được quy định trong bảng sau: 

Loại cáp 
điện 

Đặt trực tiếp trong đất Đặt trong nước 

Đất ổn định 
Đất không 

ổn định 
Nơi không có tàu 

thuyền qua lại 
Nơi có tàu thuyền 

qua lại 

Khoảng 
cách 

1,0 m 1,5 m 20,0 m 100,0 m 

3. Chiều cao được tính từ mặt đất hoặc mặt nước đến 

a) Mặt ngoài của đáy móng mương cáp đối với cáp đặt trong mương cáp; 

b) Độ sâu thấp hơn điểm thấp nhất của vỏ cáp là 1,5 m đối với cáp đặt trực 
tiếp trong đất hoặc trong nước. 

Điều 15. Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện 

1. Hành lang bảo vệ an toàn trạm điện được quy định như sau: 

a) Đối với các trạm điện không có tường, rào bao quanh, hành lang bảo vệ 
được giới hạn bởi không gian bao quanh trạm điện có khoảng cách đến các bộ phận 
mang điện gần nhất của trạm điện theo quy định trong bảng sau: 

Điện áp Đến 22 kV 35 kV 

Khoảng cách 2,0 m 3,0 m 

b) Đối với trạm điện có tường hoặc hàng rào cố định bao quanh, hành lang bảo 
vệ được giới hạn đến điểm ngoài cùng của móng, kè bảo vệ tường hoặc hàng rào; 
chiều cao hành lang được tính từ đáy móng sâu nhất của công trình trạm điện đến 
điểm cao nhất của trạm điện cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng 
quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 11 của Nghị định này; 

c) Đối với các trạm biến áp, trạm phân phối điện hợp bộ, có vỏ bằng kim loại 
thì hành lang bảo vệ được giới hạn đến mặt ngoài của phần vỏ kim loại. 

2. Nhà và công trình xây dựng gần hành lang bảo vệ an toàn của trạm điện 
phải đảm bảo không làm hư hỏng bất kỳ bộ phận nào của trạm điện; không xâm 
phạm đường ra vào trạm điện; đường cấp thoát nước của trạm điện, hành lang bảo 
vệ an toàn đường cáp điện ngầm và đường dây dẫn điện trên không; không làm cản 
trở hệ thống thông gió của trạm điện; không để cho nước thải xâm nhập làm hư 
hỏng công trình điện. 

 

6. Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

Điều 12. Mua sắm phương tiện, thiết bị của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân 
sách nhà nước 

1. Khi thay thế hoặc mua sắm mới phương tiện, thiết bị, cơ quan, đơn vị sử 
dụng ngân sách nhà nước phải mua sắm các phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục 
phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm do Thủ tướng 
Chính phủ quy định. 
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2. Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng 

trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng 
lượng được trang bị, mua sắm. 

3. Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết việc mua sắm phương tiện, thiết bị sử dụng 
năng lượng thuộc Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang 
bị, mua sắm. 

Điều 13. Báo cáo sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân 
sách nhà nước 

1. Hàng năm, các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước lập báo cáo sử 
dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 
Nội dung báo cáo gồm: 

a) Tên, địa chỉ. 

b) Kế hoạch sử dụng năng lượng hàng năm; kế hoạch thay thế hoặc mua sắm 
mới, sửa chữa phương tiện, thiết bị; mục tiêu và giải pháp để tiết kiệm năng lượng 
hàng năm. 

c) Tình hình sử dụng năng lượng; phương tiện, thiết bị được thay thế hoặc 
mua sắm mới, sửa chữa và các giải pháp tiết kiệm năng lượng đã thực hiện trong 
năm; so sánh với kế hoạch. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm phân 
cấp việc tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá và tổng hợp thông tin các báo cáo quy định 
tại khoản 1 Điều này, gửi Bộ Công thương. 

3. Bộ Công thương hướng dẫn biểu mẫu, thời hạn gửi báo cáo quy định tại 
Điều này. 
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