
  TỔNG CÔNG TY  

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Số:          /QĐ-CĐMT 
   

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả 

 của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung 

 

HIỆU TRƯỞNG  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 

 

Căn cứ quyết định số 4884/QĐ-EVNCPC ngày 22/6/2017 của Chủ tịch 

Tổng Công ty Điện lực miền Trung về việc ban hành Quy chế Tổ chức và 

hoạt động của Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung; 

 Căn cứ văn bản số 2336/EVNCPC-KD ngày 27/3/2019 của Tổng Công 

ty Điện lực miền Trung về việc thực hiện Chỉ thị số 6628/CT-EVN về tiết 

kiệm điện trong các đơn vị trực thuộc EVN; 

 Theo đề nghị của ông Trưởng Phòng Tổng hợp Trường Cao đẳng Điện 

lực miền Trung, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay thành lập Ban Chỉ đạo sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả của 

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung gồm những thành viên có tên sau: 

1. Ông Nguyễn Anh Tuyên, Hiệu trưởng  : Trưởng ban; 

2. Ông Lê Kim Sơn, Trưởng Phòng Tổng hợp : Ủy viên thường trực; 

3. Ông Võ Đình Định, Trưởng phòng CT.HSSV : Ủy viên; 

4. Ông Lê Duy Nhân, Trưởng phòng QLKH&QHQT: Ủy viên; 

5. Ông Lê Văn Minh, Trưởng phòng TC-KT  : Ủy viên; 

6. Bà Nguyễn Thị Nhung, Chủ tịch Công đoàn : Ủy viên; 

7. Ông Lê Văn Hường, Bí thư Đoàn trường  : Ủy viên. 

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: 

1. Chỉ đạo xây dựng quy định sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong 

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung. 

2. Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác tuyên truyền về sử dụng điện 

tiết kiệm và hiệu quả trong cán bộ viên chức và học sinh, sinh viên toàn 

Trường. 



3. Chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định 

về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

4. Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về khoa học, công nghệ nhằm tăng 

hiệu suất của các thiết bị điện trong Nhà trường. 

5. Phân công nhiệm vụ cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo kèm theo 

(Phụ lục). 

Điều 3. Các ông, bà có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành, Quyết định 

này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- CĐ, ĐTN; 

- Các đơn vị; 

- Lưu: VT, TH.     

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN 

BAN CHỈ ĐẠO SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 

(kèm theo Quyết định số        /QĐ-CĐMT ngày                      ) 

 

1. Ông Nguyễn Anh Tuyên – Hiệu trưởng: Trưởng Ban. 

- Phụ trách chung; 

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong 

Nhà trường. 

2. Ông Lê Kim Sơn – Trưởng phòng Tổng hợp: Ủy viên thường trực. 

- Tham mưu xây dựng quy định sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong 

Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung; 

- Giám sát việc sử dụng điện khu Hiệu bộ, giảng đường, khu vực thực tập, thí 

nghiệm, chấn chỉnh việc sử dụng điện không an toàn, lãng phí; 

- Chỉ đạo rà soát thiết bị vệ sinh, hệ thống cấp và dẫn nước khu Hiệu bộ, 

giảng đường, khu vực thực tập, thí nghiệm, đề xuất thay thế những thiết bị không 

đảm bảo dẫn đến thất thoát nước; 

- Theo dõi tình hình sử dụng điện trong Nhà trường, tổng hợp báo cáo và 

nhắc nhở đối với các đơn vị chưa chấp hành tốt quy định này trong giao ban tháng. 

3. Ông Võ Đình Định - Trưởng phòng CT.HSSV: Ủy viên. 

- Giám sát việc sử dụng điện của HSSV, nhà khách, căn tin và các cơ sở cho 

thuê trong khu nội trú, chấn chỉnh việc sử dụng điện không an toàn, lãng phí; 

- Chỉ đạo rà soát thiết bị vệ sinh, hệ thống cấp và dẫn nước khu nội trú, nhà 

khách, căn tin, đề xuất thay thế những thiết bị không đảm bảo dẫn đến thất thoát 

nước. 

4. Ông Lê Duy Nhân – Trưởng phòng QLKH&QHQT: Ủy viên. 

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp về khoa học, công nghệ nhằm tăng hiệu 

suất của các thiết bị điện trong Nhà trường; 

- Chỉ đạo mở chuyên mục “Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả” trên trang tin 

điện tử của Trường. 

5. Ông Lê Văn Minh - Trưởng phòng TC-KT: Ủy viên. 

Đảm bảo kinh phí để đầu tư, từng bước thay thế các thiết bị điện công nghệ 

cũ, hiệu suất thấp bằng các thiết bị điện mới có hiệu suất cao. 

6. Bà Nguyễn Thị Nhung - Chủ tịch Công đoàn: Ủy viên. 

Tổ chức tuyên truyền, vận động CBVC thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và 

hiệu quả. 

7. Ông Lê Văn Hường - Bí thư Đoàn trường: Ủy viên. 

Tổ chức tuyên truyền, vận động HSSV thực hiện sử dụng điện tiết kiệm và 

hiệu quả. 
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