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BO TRUÖNG BO CÖNG THUONG
Cn

cu NghË Ënh

Chinh phç quy Ënh

sÑ 98/2017/NÐ-CP ngày 18 tháng 8

chúc nng,

nn

2017 cça

nhiÇm vå, quyên h¡n và co câu tô chúc cua BÙ

Cong Thuong,
Cn

tuóng

cu Quyêt dËnh sô 280/QD-TTg ngày 13 tháng 3 nm
Chính phç phê duyÇt Chuong trinh quôc gia vê sé dång

2019 cça Thç
nng lurgng tiet

kiÇm và hi_u quå giai o¡n 2019-2030;
Xét dê nghË cça Våu truong Vu Tiêt kiÇm näng luçng và Phát triên bên

vïng.

QUYÉT DINH:
DiÁu 1. Thàånh l-p Vn phòng giúp viÇc Ban Chi ¡o
gia vè sir dung nng

Chuong trinh quóc

lugng tiet kiÇm và hiÇu quà giai do¡n 2019-2030 (goi tt là

Vän phòng Ban Chi d¡o Tiêt kiÇm nng

luomg). Thành viën cùa Vn

phóng Ban

Chi ¡o Ti¿t kiÇm nng lugng tai Phy låc kèm theo Quyêt dinh này.

DiÁu 2. Chúc nng, nhiÇm vu và quyên h¡n cça Vn phông Ban Chi d¡o

Tiet kiÇm nng lugng
1. Chúc nng

Vn phòng Ban Chi dao Tiêt kiÇm nng lugng là bÙ ph-n tham muru, giúp
viÇc cho BÙ Công Thuong và Ban Chi ¡o Chrong trinh quôc gia vê së dång8
nng lugng tiêt kiÇm và hiÇu quå giai do¡n 2019-2030 (sau ây goi tt là Ban

Chi d¡o).
2. Nhiem vu và quyên h¡n
a) Làm âu

môi tông hãp, phåc vy viÇc phôi hãp công tác giïra các thành

viên Ban Chi ¡o;
pháp trinh Lnh

tông hãp, chç tri, phôi hãp viÇc tham muru ê xuât các giäi
¡o

Ban Chi ¡o

ê

giài quyêt công viÇc thuÙc ph¡m vi ho·c

liên quan ên Chuong trình quôc gia vÁ sù dång nng
quå giai oan 2019-2030 (sau dây goi tt

lugng tiêt kiÇm và hiÇu

là Chuong trinh).
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b) Xây dung kê ho¡ch công tác nm cça Ban Chi d¡o, chuân bË các cuÙc
hop cça Ban Chi ¡o; xây dång khung kê ho¡ch 5 n m và hng nm thrc hiÇn
Chuong trinh, trinh Ban Chi ¡o thông qua.
c) Huóng dân, diêu phôi các bÙ, ngành, Uy ban nhân dân các tinh, thành
và triên
truc thuÙc Trung uong, các tô chéc, cá nhân xây dång kê ho¡ch

phô

khai các ho¡t Ùng

thuÙc Chuong trinh.

báo cáo vê tinh hinh thuc hiÇn Chuong trinh; thåc hiÇn các
nhiêm vu khác do Thç tuóng Chinh pho và Truong Ban Chi ¡o giao vê các
hoat Ùng liên quan dëên së dång nng luong tiêt kiÇm và hiÇu quá.

d) Tông hop,

d) Tông hop danh måc, nÙi dung và kinh phí các nhiÇm vu (ê tài, dy án,

dê án, chuong trinh, ho¡t Ùng, giäi pháp hïu ích..) hng nm do các BÙ,
ngành, dËa phuong và các tô chúc liên quan ê xuât, phù hãp vÛi nÙi dung
Chuong trinh, báo cáo Ban Chi d¡o thông qua.

vË liên quan to chúc viÇc xây dyng danh
pháp hïu ích
muc nhiÇm vu (dê tài, dê án, då án, chuong trinh, ho¡t Ùng, giäitoán
ngân sách
. häng n m thuÙc Chuong trinh cça BÙ Công Thuong; L-p dy
hng näm; Thâm dËnh, xét duyÇt nhiÇm vu trinh Länh ¡o BÙ Công Thuong phê
nhà thâu và ký kêt
duyÇt; Tô chéc lya chÍn nhà thâu, phê duyÇt kêt quå lya chon kë
ho¡ch lura chon
hop dông các gói thâu dã drgc BÙ Công Thuong phê duyÇt
e)

Chú

tri, phôi hop

vÛi các don

nhà thâu; Tô chééc huóng dân triên khai thuc hiÇn, ánh giá nghiÇm thu kêt quå
các nhiÇm vy, tông hãp, báo cáo Länh ao BÙ Công Thuong hng nm thuçc
Chrong trinh cça BÙ Công Throng.

BÙ, ngành và Ëa phuong huóng dân, ôn ôc triên
khai thuc hiÇn, ánh giá, nghiÇm thu kêt quå thrc hiÇn nhiÇm vs (dè tài,
án,
du án, chuong trinh, ho¡t Ùng, giäi pháp hïu ích...) thuÙc Chuong trinh cça
BÙ, ngành và Ëa phuong, töng hop và báo cão dËnh ky Ban Chi ¡o viÇc triêr
khai nhiÇm vå cça Chuong trinh trong c£ nuóc.
vói các

g) Phôi hop

h) Quan lý,

luu trï hô so, tài liÇu cça Ban Chi ¡o
nng luong theo quy Ënh hiÇn hành.

và cça V n

phòng Ban

Chi d¡o Ti¿t kiÇm

i) Thurc hiÇn các nhiÇm vu khác do Länh ¡o BÙ Công Thuong và Ban Chi
dao giao.
DiÁu 3. Co cu to chérc cça Vän phông Ban Chi d¡o Tiêt kiÇm nng lugng
1. Lanh ¡o Vän phòng Ban Chi ¡o Tiêt kiÇm nng lugng bao gôm:
Chánh V n

phòng và 02 Phó Chánh Vn

phòng, trong ó

có 01 Phó Chánh Vän

phong thuòng tråc.
2. Chánh Vn phòng Ban Chi ¡o Tiêt kiÇm nng lugng chju trách nhiÇm
toàn diÇn vÁ hoat Ùng cça Vn phông Ban Chi ¡o Tiêt kiÇm nng luong duoc
t¡i iêu 2 cça Quyët dËnh này và các nhiÇm vy, quyên h¡n cå thê sa

quy dinh

dây:
2

a) Phân công công viÇc và kiêm tra viÇc thuc hiÇn nhiÇm vy cça Phó

Chánh Vn phòng;
b) Ban hành các vn bàn liên quan ên chéc nng,
phòng Ban Chi ¡o Tiêt kiÇm nng lugng;

nhiÇm vy, quyên h¡n

cça Vän

c)Phân công công viçc và kiêm tra ôn ôc
Phó Chánh Vn phòng.

viÇc thårc hiÇn nhiÇm vy cça

3. Phó Chánh Van

phòng thuong trrc dugc Chánh Vn phòng phân công
theo dõi mÙt sô công viÇc theo l+nh vrc chuyên môn; ký thay Chánh Vn
phòng

và chËu trách nhiÇm truóc Chánh Vn

truóc pháp luât vê nÙi dung ugc
4. Thành viên Vn

phòng, BÙ truong BÙ Công Thuong và

ùy quyên, phân công.

phòng Ban Chi ¡o

Tiêt kiÇm nng

luong là công chéc

cça BÙ

Công Thuong, làm viÇc theo chê Ù kiêm nhiÇm.
Dieu 4. Su dång con dâu, tài khoán giao dËch và kinh phí ho¡t
Ùng
Vn phòng Ban Chi ¡o Tiêt kiÇm nng luong duoc su
dång con dâu cça

-

BÙ Công Thuong và tài kho£n cça Vn phòng BÙ Công Throng dê giao dËch và

hogt dÙng theo quy Ënh cça pháp lu-t.
Kinh phí ho¡t Ùng cça Vn phòng Ban Chi ¡o Tiêt kiÇm nng lugng
drge bô trí tù nguôn Ngân sách nhà nuóc giao t¡i Vn phòng cça BÙ
Công
-

Thuong và tr kinh phí qun

lý Chuong trinh.

Diêu 5. Hieu luc vàtrách nhiÇm thi hành

1.Quyêt dinh này có hiÇu luc thi hành kê të ngày ký và thay thÃ các Quyêt

dËnh: sÑ 829A/QÐ-BCT ngày 05 tháng 4 nm 2019 cça BÙ truong BÙ
Công
Thuong vê viÇc Thành l-p Vn phòng giúp viÇc Ban Chi ¡o Chuong trinh quôc
gia vê s

dång nng

luong tiêt kiÇm và hiÇu quå giai o¡n 2019-2030; sô
996/QD-BCT ngày 26 tháng 3 nm 2020 cua BÙ truong BÙ Công Thuong vê*
viÇc thay thê thành viên Vän phông giüp viÇc Ban Chi ¡o Churong trinh
quôc
gia vê sù dung nng

lugng tiêt kiÇm và hiÇu quà giai do¡n 2019-20330.

2. Chánh Vn phòng BÙ, Thç truong các on
vË thuÙc BÙ, các to chéc, cá
nhân có liên quan và thành viên Vn phòng Ban Chi
¡o Tiêt kiÇm nng lugng
chju trách nhiÇm thi hành Quyêt inh này./.

BO
TRUÖNG

Noi nh-n:
Truong ban Ban Chi ¡o, Phó Thç tuóng Chính

phu Trinh inh Düngg
-

-

¡o;
-Bo Công Thuong: các Thú truong;
Bo; các Vu, Tông cuc, Cuc;
Luru: VT, TKNL (CE

-

.

Các Phó Truong ban Ban Chi
¡o;
Các thành viên Ban Chi

Vn

phòng

Tran Tuan Anh

3

Phy luc
DANH SÁCH THÀNH VIÊN VN PHÒNG GIÚP VIÆC BAN CHÌ AO
CHUONG TRINH QUÓC GIA VÉ SÚ DrNG NNG LUQNG TIET KIM
VA HIÆU QUÁ GLAI DOAN 2019-2030
(Kèm theo Quyet dinh só 14 74 /0D-BCT ngày OS tháng 6 nm 2020 cuaa
BÙ truong BÙ Cong Thvong)
Ho và tên

TT

Phuong Hloàng Kim

Trinh Quóc Vk
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Dang Hai Düng

Chre vy, on

Chrc
danh

v/ công tác

Vy truong Vy Tiêt kiÇm nng

lugng và | Chánh Vn

Phát triên bên vïng

phòng

Phó Vu truóng, Vå Tiêt kiÇm nng
và Phát trién bên vïng

Vy

Tiêt kiÇm nng

ben vng

lugng

thuongtrre

và Phát

lugng

triên Phó Chánh

Trân Tuê Quang

PhóCuctruong Cuc iÁu tiét iÇn lurc
Nguyen Hoàng LinhCuc Dienlrevà Näng lugngtáitao
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Phó Chánh
Vän Phòng

DuongKhäcHiÃn_ VuKhoa hÍcvà Công nghÇ
Tràn Huy Hoàn
Vu Kého¡ch

Vän phòng
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

8 Truong Minh Thành

Vu Tài chính vàDoimói doanh nghiÇp1hành viên

9

Vu Tiêt kiÇm nng luong và Phát triên

Lê BáViÇt Bách

10 Lai DúcTuân
11 Hoàng Vn Tâm

bên vïng
Vu Tiét kiÇm nng
bên vïng

lugng

và Phat

triên|TL
Thành viên

Vu Tiét kiÇm nng

lugng

va Phat

trien| Thành viên 1

bên vïng

Vu Tiêt kiÇm nng luong

12

Nguyen Quang Huy

13

Bùi

14

Cù Huy Quang

bênvïng

15

Dang ThË Thåc

Vu Tiét kiÇm

16

ThË Nhu Trang

Nguyen Thái Binh

.

Thành viên

va

Phát triên

Thành viên

ben vïng
Vu Tiêt kiÇm nng luong

và Phat

trien| Thành viên

Vu Tiêt kiÇm nng

lugng

vå Phat

trien|Thành viên

nng

lugng

và Phat

trienThành viên

Vu Ti¿t kiÇm nng

lugng

và Phat rien

bên vïng

bên vïng
bên vïng

Thành viên
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Hoàng ViÇt Düng

18 Dông ThË Minh Hà
19

Bùi ThË Hiên

20 Trân Thu Häng
21

Dinh Vän Châu

Vu Tiêt kiÇm nng

luong và Phát triên

bên vïng

Vu Tiét kiÇm näng lugng và Phat

bên vïng
Vu Tiêt kiÇm nng

trien| Thành viên

lurgng

va Phat rien

lrgng

và

ben vïng
Vu Tiét kiÇm nng
bên vîng

Thành viên

Phat triên| Thành viên

Vy Tiêt kiÇm näng lugng và Phát triên

benvïng

Thành viên

Thu ký

2

