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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường tiết kiệm điện năm 2013 trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/1/2011 của Thủ tướng Chính
phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; Quyết định số 7969/QĐBCT ngày 26/12/2012 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch cung
cấp điện và vận hành hệ thống điện năm 2013;
Nhằm chủ động xây dựng kế hoạch và các giải pháp nhằm khắc phục
tình trạng thiếu hụt nguồn điện có thể xảy ra trong mùa khô sắp tới; đảm bảo
hệ thống điện trên địa bàn tỉnh liên tục an toàn, đúng công suất, sản lượng
phân bổ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an
ninh trên địa bàn tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã tiếp tục triển
khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/1/2011 của Thủ
tướng Chính phủ; Chỉ thị 06/CT-UBND ngày 15/3/2011 của UBND tỉnh về
việc tăng cường biện pháp thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh; Thông tư
số 111/2009/TTLT-BTC-BCT của liên Bộ Tài chính - Công Thương về
hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự
nghiệp công lập.
2. Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan:
- Tiếp tục triển khai chuyên mục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.
- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp
xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả, mô hình sử dụng khí sinh học (biogas) chạy máy phát điện.
- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc cung cấp điện của Công ty Điện lực
Bình Phước, vận hành của các nhà máy điện; việc sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả của các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
3. Công ty Điện lực Bình Phước:
- Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình đèn compact, bình đun nước
nóng bằng năng lượng mặt trời.

- Tổ chức sơ kết, tổng kết Quy chế phối hợp giữa Công ty Điện lực
Bình Phước với các tổ chức đoàn thể chính trị trong việc tuyên truyền sử dụng
điện tiết kiệm và hiệu quả.
- Tiếp tục tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ quan, trường học, nhân dân
trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Phối hợp với các cơ quan báo, đài tổ chức tuyên truyền rộng rãi trên
các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm
và hiệu quả.
-Theo dõi tình hình sử dụng điện, thông báo cho các đơn vị và báo cáo
Sở Công Thương tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý cụ thể.
4. Ban quản lý Khu kinh tế:
- Chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bình Phước tổ
chức tập huấn, tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp trong các khu công
nghiệp, khu kinh tế thực hiện nghiêm Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả; hướng dẫn các doanh nghiệp (chủ đầu tư, kinh doanh hạ tầng và
doanh nghiệp thứ cấp) xây dựng quy định, quy chế, giải pháp sử dụng năng
lượng tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong phạm vi đơn vị mình quản lý.
- Yêu cầu các doanh nghiệp là chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu
kinh tế thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện của các doanh
nghiệp; vận động, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng các thiết bị tiết
kiệm điện như: Đèn compac, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời,
các thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.
- Định kỳ hàng quý có báo cáo kết quả thực hiện tiết kiệm điện trong
các khu công nghiệp, khu kinh tế gửi về Sở Công Thương, Công ty Điện lực
Bình Phước để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công Thương theo quy
định.
5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh truyền hình Bình
Phước, Báo Bình Phước:
- Phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Bình Phước xây
dựng các chương trình phát thanh và truyền hình với thời lượng thích hợp để
tuyên truyền về các biện pháp tiết kiệm điện, tuyên truyền, vận động các
khách hàng sử dụng điện sử dụng các thiết bị hợp lý, thiết bị tiết kiệm năng
lượng và hạn chế sử dụng điện có công suất lớn vào lúc giờ cao điểm.
6. UBND các huyện, thị xã:
- Chỉ đạo các Đài Truyền thanh trên địa bàn tăng cường thời lượng phát
thanh về các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tuyên
truyền rộng rãi gương điển hình tiên tiến trong việc áp dụng các giải pháp tiết
kiệm năng lượng và thực hành tiết kiệm, hiệu quả.

- Phối hợp với Công ty Điện lực Bình Phước triển khai thực hiện các
giải pháp tiết kiệm năng lượng, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa
bàn; tăng cường chỉ đạo các bộ phận chức năng, UBND thị trấn, xã, phường
xây dựng kế hoạch triển khai chương trình tiết kiệm năng lượng trên địa bàn;
đồng thời giám sát, kiểm tra việc thực hiện, xử lý những đối tượng không thực
hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng trên địa bàn quản lý và hàng tháng
báo cáo kết quả về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các
huyện, thị xã và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ
thị này./.
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