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CHỈ THỊ
Về việc thực hiện tiết kiệm ñiện vào mùa khô năm 2007
Hiện nay, tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, có hiện tượng xảy ra một
vài cơn mưa trái mùa, tình hình Enninô có thể xảy ra, làm khô hạn trên phạm vi rộng,
các nguồn nước sông, hồ xuống thấp có thể còn kéo dài. Thực hiện chỉ ñạo của Chính
phủ, UBND tỉnh về sử dụng tiết kiệm ñiện vào mùa khô, UBND huyện chỉ thị Thủ
trưởng các cơ quan, phòng, ban, ñoàn thể, khối ðảng, Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn, Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non
thực hiện ngay một số nội dung sau:
1. Tổ chức tuyên truyền vận ñộng nhân dân, cán bộ công chức, lực lượng vũ
trang tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19/2005/CT-TTg ngày 02/6/2005 của Thủ tướng
Chính phủ, về việc tiết kiệm trong việc sử dụng ñiện và Quyết ñịnh số 80/2006/QðTTg ngày 14/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ, về việc phê duyệt chương trình tiết
kiệm ñiện giai ñoạn 2006 - 2010, do ñó việc sử dụng ñiện hết sức tiết kiệm, hạn chế
sử dụng ñiện vào những giờ cao ñiểm, khuyến khích sử dụng các thiết bị ñiện năng
giảm công suất, góp phần bảo ñảm nguồn ñiện phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt
trong những tháng mùa khô.
2. Các cơ quan, phòng, ban, ñoàn thể, khối ðảng, UBND các xã, thị trấn, các
trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non lập kế hoạch thực
hiện tiết kiệm ñiện hàng tháng, các phòng làm việc của tổ chức, cá nhân, phòng họp
mở máy lạnh ở nhiệt ñộ 240C, mở ñèn khi thật sự cần thiết ñể phục vụ cho nhu cầu
họp, hội nghị, xem ñây là một tiêu chí ñể làm cơ sở xét khen thưởng cuối năm của
các ñơn vị.
3. Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị, UBND các xã, thị trấn lập kế hoạch sử dụng
tiết kiệm ñiện tại ñơn vị mình, ñồng thời tuyên tuyền vận ñộng cán bộ, công chức,
viên chức sử dụng ñiện tại gia ñình cũng phải hết sức tiết kiệm nhằm hưởng ứng ñợt
cao ñiểm trong việc sử dụng ñiện tiết kiệm, ñạt hiệu quả.
4. ðội Công trình công cộng lập kế hoạch sử dụng ñiện các hệ thống chiếu sáng
công cộng tiết kiệm, phù hợp với tình hình chung, những nơi không cần thiết nên hạn
chế sử dụng ñiện, giảm các bóng ñèn chiếu sáng trong nội ô và khu vực cơ quan,
trường học, chỉ bảo ñảm ánh sáng vừa ñủ ñể bảo ñảm an ninh trật tự trong khu vực.
5. ðối với các hộ kinh doanh dịch vụ giải khát và những hộ kinh doanh có biển
quảng cáo phải hạn chế sử dụng ñiện quảng cáo vào những giờ cao ñiểm nhằm giảm
áp lực thiếu ñiện vào mùa khô.
6. Giao trách nhiệm Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì phối hợp Chi
ðiện lực, Phòng Kinh tế, Liên ñoàn Lao ñộng lập kế hoạch kiểm tra việc sử dụng

