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GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐIỆN LỰC
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƢƠNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
Căn cứ Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2015 của
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc quy định vi trí, chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 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;
Thông tư số 12/2017/TT-BCT ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động
điện lực;
Căn cứ Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2017 của
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc uyết định ủy quyền cho Giám đốc Sở
Công Thương cấp giấy phép hoạt động điện lực trên địa bàn tỉnh BRVT;
Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động điện lực của Công ty Cổ phần
Không Gian Sống;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Năng lượng,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cấp phép hoạt động điện lực cho:
1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Không Gian Sống.
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do phòng đăng ký kinh doanh
thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp, mã số doanh nghiệp
3500670865, đăng ký lần thứ 8 ngày 05 tháng 01 năm 2015.
3. Trụ sở chính: Số 48 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Thắng Tam, thành
phố Vũng Tàu; Điện thoại: 0254.3532108; Fax: 0254.327443.
Điều 2. Lĩnh vực hoạt động
1. Lĩnh vực 1: Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến
áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương;

2. Lĩnh vực 2: Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến
áp có cấp điện áp đến 35 kV, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương.
Điều 3. Phạm vi và thời hạn hoạt động: Trong cả nước
Thời hạn đến ngày 29 tháng 9 năm 2022
Điều 4. Trách nhiệm của đơn vị điện lực đƣợc cấp giấy phép
Công ty Cổ phần Không Gian Sống có nghĩa vụ thực hiện các quy định tại
Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và các văn
bản hướng dẫn thi hành; thực hiện các quy định của pháp luật khác có liên quan.
Điều 5. Hiệu lực thi hành
Giấy phép hoạt động điện lực này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
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