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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

      Số:         /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   Lào Cai, ngày      tháng    năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của  

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện  

giai đoạn 2020- 2025  

 

 Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/ 2019 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai 

đoạn 2019-2030; Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 234/4/2019 của UBND tỉnh Lào 

Cai về  triển khai Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

giai đoạn 2019.  

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Để phấn đấu mục tiêu 

đến hết năm 2025 cả nước phải tiết kiệm được tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu 

thụ. UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 

2020-2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức triển khai Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các 

văn bản quy phạm có liên quan đến  công tác sử dụng và tiêu thụ năng lượng trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Thúc đẩy việc tiết kiệm năng lượng điện thông qua việc triển khai đồng 

bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa 

học công nghệ và phát triển sản phẩm, đào tạo và phát triển ngưồn lực, tranh thủ 

kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

- Tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân về 

phương pháp quản lý và sử dụng năng lượng điện đúng mục đích, tiết kiệm nhưng 

vẫn đạt hiệu quả cao, tạo nên ý thức tự giác trong việc sử dụng năng lượng điện tiết 

kiệm và hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội; giảm cường độ năng lượng trong 

các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; trở thành hoạt động thường xuyên đối với tất cả 

các cơ sở sử dụng năng lượng góp phần bảo vệ môi trường, phát triển  triển kinh tế 

- xã hội; hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. 

II. NỘI DUNG, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ chung 

- Phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5,0 đến 7,0% tổng năng lượng 

tiêu thụ toàn tỉnh trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Trong đó hàng năm tiết 

kiệm được tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 
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- Giảm mức tổn thất điện năng xuống thấp hơn 3,5%. 

2. Nhiệm vụ cụ thể 

- Các sở, ban, ngành, UBND  các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, 

phường, thị trấn chỉ đạo các đơn vị sử dụng điện, phối hợp với Công ty Điện lực 

Lào Cai triển khai tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hàng năm tiết kiệm 

tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. 

- Xây dựng, ban hành kế hoạch sử dụng điện hàng năm và tổ chức thực 

hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu 

thụ điện tại cơ quan, đơn vị nơi làm việc. 

- Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động, đưa nội dung đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ, ý thức chấp hành kỷ luật vào tiêu chí đánh giá hàng năm trong công 

tác thi đua khen thưởng của đơn vị. 

- Thường xuyên đôn đốc, rà soát kiểm tra việc chấp hành thực hiện nội quy 

và các quy định về việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. 

- Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt, sử dụng hệ thống điện 

mặt trời trên mái nhà, sử dụng năng lượng mặt trời để đun nước nóng phục vụ 

sinh hoạt để giảm tiêu thụ điện năng từ nguồn điện quốc gia. 

2.1. Sở Công Thương 

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và đưa các chỉ tiêu sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

hằng năm và giai đoạn của tỉnh. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến các 

chính sách, quy định của nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Chú trọng tuyên truyền, khuyến khích các hộ sử dụng điện sinh hoạt và cơ sở kinh 

doanh dịch vụ: Sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn 

năng lượng; thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện (tắt các thiết bị điện khi ra khỏi 

phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị điện, tận dụng tối đa ánh 

sáng và thông gió tự nhiên, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn trong thời 

gian cao điểm từ 17h - 20h hàng ngày…); tuân thủ nghiêm các quy định tại địa 

phương về chiếu sáng tiết kiệm điện, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi 

có thông báo của Công ty Điện lực Lào Cai trong trường hợp thiếu điện.  

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Lào Cai phối hợp với các cơ sở sản xuất điện 

trên địa bàn vận hành tối ưu các nhà máy và lưới điện truyền tải, phân phối nhằm 

sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn 

hệ thống; Hàng năm, đôn đốc Công ty điện lực Lào Cai thực hiện việc cung cấp 

điện theo kế hoạch tiết giảm điện hàng tháng khi xảy ra thiếu điện trong các 

tháng mùa khô.  

- Chỉ đạo các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn thực hiện đầu 

tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thay thế các trang thiết bị có hiệu 
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suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền sản xuất có hiệu suất cao, tiết kiệm năng 

lượng đảm bảo hàng năm tiết kiệm ít nhất 2% tổng điện năng tiêu thụ trong năm. 

- Tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng 

lượng tiết kiệm, hiệu quả và sử dụng điện (theo Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 

17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả). 

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương tham mưu cho UBND 

tỉnh cân đối nguồn vốn ngân sách Trung ương (nếu có) cho hoạt động trong công tác 

tiết kiệm điện tại địa phương theo đề xuất của các ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố. 

- Chủ trì tham mưu kêu gọi các nguồn vốn đầu tư ODA, vốn doanh nghiệp và 

các nguồn vốn khác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh. 

Thẩm định, đề xuất tham mưu UBND tỉnh ưu tiên và khuyến khích chấp thuận, tiếp 

nhận các dự án đầu tư sử dụng công nghệ cao, năng lượng sạch, tiết kiệm năng lượng 

vào địa bàn tỉnh Lào Cai. 

2.3. Sở Tài chính 

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Công Thương và các ngành 

liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế tài chính, thúc đẩy thị trường quản lý năng 

lượng và ban hành quy định quản lý, sử dụng kinh phí để đảm bảo đầy đủ cơ chế tài 

chính cho các hoạt động của Chương trình. 

- Căn cứ vào nhu cầu của các sở, ngành và kết quả rà soát của Sở Công 

Thương hàng năm tham mưu UBND tỉnh cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương 

cho hoạt động trong công tác sử dụng tiết kiệm năng lượng điện theo quy định của 

pháp luật. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành hướng dẫn các đơn vị, các tổ chức thực hiện 

quản lý, sử dụng và thanh quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước 

theo quy định. 

2.4. Sở Giao thông, vận tải - Xây dựng 

- Chủ trì hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các nội dung của 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về áp dụng giải pháp, thiết bị điện trong thiết kế các công 

trình xây dựng dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật,… để sử dụng tiết kiệm năng 

lượng điện tiết kiệm và hiệu quả. 

 - Hướng dẫn, đôn đốc các tổ hợp văn phòng và tòa nhà chung cư: Giảm 50% 

công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào thời gian cao điểm buổi tối của 

hệ thống điện theo yêu cầu của cơ quan điện lực; tuân thủ các quy định về chiếu sáng 

tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của 

Đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện. 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật về sử 

dụng tiết kiệm năng lượng điện trong các công trình xây dựng, công trình công 

nghiệp, phát triển công trình xanh, khu đô thị xanh; Xây dựng tiêu chuẩn, tăng 
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cường kiểm tra đánh giá việc dán nhãn năng lượng đối với nhóm phương tiện 

giao thông vận tải và sản phẩm vật liệu xây dựng có yêu cầu cách nhiệt sử dụng 

trong công trình xây dựng; 

- Nghiên cứu tham mưu xây dựng các quy định về định mức tiêu hao năng 

lượng đối với ngành, sản phẩm trong lĩnh vực xây dựng và một số loại phương 

tiện, thiết bị giao thông vận tải, chiếu sáng hệ thống giao thông, hệ thống báo 

hiệu giao thông đáp ứng yêu cầu quản lý, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội. 

- Thực hiện các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư xây 

dựng mới, các dự án cải tạo, lắp đặt, thay thế trang thiết bị trong các công trình 

xây dựng, hệ thống chiếu sáng công cộng; dự án đầu tư, cải tạo, đổi mới dây 

truyền thiết bị, công nghệ trong các cơ sở sản xuất ngành xây dựng nhằm sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

2.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu 

xây dựng trình cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt chương trình, dự án phát 

triển các hệ thống tưới tiêu tự chảy cho các diện tích đất canh tác nông nghiệp nhằm 

hạn chế  các biện pháp tưới bằng điện. 

- Thực hiện việc hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư, lắp đặt, cải tạo thiết bị, phương 

tiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; 

Nghiên cứu áp dụng sản xuất, đa dạng hóa nguồn năng lượng tái tạo từ các phụ 

phẩm nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã 

hội tại địa phương. 

2.6. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan rà soát, bổ sung, xây dựng 

tiêu chuẩn quốc gia về hiệu suất năng lượng cho phương tiện, thiết bị sử dụng 

năng lượng trình cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, định mức năng lượng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

quy định. 

- Tiếp tục rà soát đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh; hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ mới, hiện đại cho các 

doanh nghiệp; ban hành quy định đổi mới cơ sở SXKD sử dụng công nghệ sạch; 

tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất. 

 - Đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động 

nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn 

tỉnh; hỗ trợ thực hiện các biện pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động ứng dụng các thành 

tựu KH & CN về năng lượng mới, năng lượng sạch phục vụ sản xuất, kinh doanh. 

- Thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư, kiên quyết loại bỏ máy móc, 

thiết bị, công nghệ lạc hậu tiêu tốn nhiều năng lượng, gây ô nhiễm môi trường. 

2.7. Sở Tài nguyên và Môi trường 



5 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành, các văn bản quy phạm và các nội 

dung đã được phê duyệt, phối hợp cùng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị 

xã,  thành phố, các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý để thực hiện các biện pháp tiết 

kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng sạch trong quá trình triển khai công việc 

thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường, giảm thiểu sự ô nhiễm, giữ gìn bảo vệ 

tài nguyên thiên nhiên, chống biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

- Đầu tư trang thiết bị quan trắc và cảnh báo môi trường tự động, hiện đại 

tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các sở, ngành có liên quan 

hướng dẫn thực hiện và tổng hợp thông tin về nỗ lực giảm nhẹ phát thải khí nhà 

kính thông qua sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

2.8. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp, tạo điều kiện để Công ty Điện lực Lào Cai thực hiện chương 

trình tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học, dành thời gian hợp lý trong 

các chương trình ngoại khóa để phổ biến nội dung về cách sử dụng điện tiết kiệm, 

an toàn và hiệu quả. 

- Chủ trì thực hiện hoạt động đào tạo lồng ghép các dự án hỗ trợ kỹ thuật 

xây dựng chương trình đào tạo tích hợp gắn với nội dung về cách sử dụng điện 

tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. 

2.9. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tấn báo chí, cơ quan truyền thông 

trên địa bàn tỉnh để phổ biến chính sách, pháp luật, kiến thức, thông tin về sử 

dụng tiết kiệm năng lượng điện. Phát huy hiệu quả hệ thống truyền thanh cơ sở, 

mạng xã hội trong công tác tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm 

hiệu quả, giảm công suất sử dụng điện vào giờ cao điểm nhằm đưa thông tin đến 

mọi người dân. 

2.10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tích cực tuyên truyền các 

giải pháp tiết kiệm trong sử dụng điện; cấp phép treo cờ phướn và pano tuyên 

truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, an toàn điện cho các hoạt động tuyên 

truyền cổ động. 

- Chỉ đạo hướng dẫn các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại: 

Giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào thời gian cao 

điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của cơ quan điện lực sở tại; tuân thủ 

các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử 

dụng điện khi có thông báo của Đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp 

xảy ra thiếu điện; Các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ: Thực hiện các giải 

pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy 

tiết kiệm điện của đơn vị cho khách hàng, nhân viên; phối hợp với Đơn vị điện lực 

thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu. 

2.11. Công ty Điện lực Lào Cai 
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- Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm trong phân phối điện; thực 

hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện 

nông thôn, nhằm giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng điện áp.  

- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế 

hoạch tiết kiệm điện; hỗ trợ Ủy ban nhân dân các cấp thống kê kết quả thực hiện 

kế hoạch tiết kiệm điện của doanh nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện.  

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lào Cai, Báo Lào Cai, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền rộng rãi tới khách hàng sử 

dụng điện về tình hình cung cấp điện, các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết 

kiệm và hiệu quả.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, theo dõi việc tiết kiệm điện 

của cơ quan, công sở, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn; thông báo cho khách 

hàng, báo cáo UBND các địa phương các trường hợp sử dụng điện vượt quy định; 

hàng quý tổng hợp tình hình thực hiện của các đơn vị, báo cáo Sở Công Thương, 

Sở Tài chính và UBND tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị không thực 

hiện tiết kiệm điện. 

- Phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực 

hiện các giải pháp tiết kiệm điện và điều hòa tiết giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện 

theo kế hoạch; hạn chế làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của 

các doanh nghiệp; tránh việc cắt điện sinh hoạt trên diện rộng, kéo dài trong mùa 

nắng nóng. 

- Phối hợp với Sở Công Thương, UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm 

tra và xử lý các hành vi vi phạm trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và 

sử dụng điện (theo Nghị định 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy 

điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả).  

2.12. Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Lào Cai xây 

dựng và phát sóng các chương trình truyền hình, truyền thanh, đưa tin bài về các 

hoạt động sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả với thời lượng thích hợp 

bằng các hình thức phù hợp, đồng thời dành thời lượng thông tin tuyên truyền, hỗ 

trợ chi phí truyền hình và phát thanh theo phương thức cổ động, không tính chi 

phí quảng cáo. 

2.13. Công ty Môi trường đô thị Lào Cai 

- Thực hiện quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng và chiếu sáng 

phục vụ cho các mục đích khác phải đảm bảo  hàng năm tiết kiệm điện tối thiểu 

2% tổng năng lượng tiêu thụ trong năm.  

- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng 

công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn tiết 

kiệm điện, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao.  
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- Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian 

và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sánh công cộng.  

- Tăng cường hợp tác, phối hợp với các đơn vị trên địa bàn để đầu tư, cải 

tạo phương tiện, thiết bị, công trình sử dụng năng lượng. Nghiên cứu, ứng dụng 

công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, trao đổi kinh nghiệm, khoa 

học công nghệ, tài chính, nguồn nhân lực, thông tin tuyên truyền để thực hiện 

Chương trình. 

2.14. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa 

bàn tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các giải pháp tiết kiệm 

điện đến từng hộ sử dụng điện; phối hợp với Điện lực địa phương theo dõi, kiểm 

tra việc thực hiện tiết kiệm điện; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm 

quyền xử lý các đơn vị, cá nhân không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện. 

- Hỗ trợ UBND các xã, phường, thị trấn thống kê kết quả thực hiện kế 

hoạch tiết kiệm điện của các tổ chức, cá nhân thuộc địa bàn cung cấp điện. 

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện các nội dung Chương 

trình thuộc nhiệm vụ do địa phương quản lý. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên 

quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn của các Bộ, Ngành 

Trung ương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả kế hoạch này; chịu trách 

nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả triển khai thực hiện.  

2. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; định kỳ hàng 

năm lập kế hoạch và tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình triển khai, kết quả thực 

hiện (sơ kết 06 tháng, tổng kết năm) gửi Sở Công Thương để tổng 

hợp, báo cáo UBND tỉnh (trước ngày 05 tháng 6 & tháng 12).  

3. Giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, 

giám sát các ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch này; định kỳ 

hàng năm tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh theo quy định; kịp 

thời đề xuất giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh./. 

  

Nơi nhận 

- Bộ Công Thương (B/c); 

- TT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- Các cơn quan TW trên địa bàn; 

- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội DN tỉnh; 

- Công ty Điện lực Lào Cai; 

- Công ty Môi trường đô thị Lào Cai; 

- PVVP1; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu VT, QTTV, TH3, KT1. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

                           

Hoàng Quốc Khánh 
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