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ỦY BAN NHÂN DÂN 	            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   TỈNH VĨNH LONG			         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   -----------------------				
    Số: 08  /CT.UB 		      TX. Vĩnh Long, ngày  9       tháng    4      năm 2004
       


CHỈ THỊ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
V/v: Thực hiện tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt 
mùa khô năm 2004.



	Trong thời gian qua nguồn điện và lưới điện quốc gia đã phục vụ tốt cho sản xuất và sinh hoạt trong tỉnh; nhiều Cơ quan, Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã sử dụng điện tiết kiệm và có hiệu quả. Nhưng từ đầu năm 2004 đến nay diễn biến thời tiết không thuận lợi, chỉ có mưa nhỏ, lượng mưa không đáng kể và thấp hơn trung bình nhiều năm; lượng mưa về các hồ thủy điện ở mức thấp dẩn đến thiếu hụt điện năng cung cấp cho sản xuất và sinh họat có thể xảy ra trong các tháng mùa khô năm 2004.

	Tỉnh Vĩnh Long chủ yếu sử dụng điện từ nguồn điện lưới quốc gia không có nguồn nhiệt điện dự phòng. Do đó để chủ động trong sản xuất kinh doanh, sẳn sàng đối phó với tình trạng thiếu hụt điện năng trong các tháng còn lại của mùa khô. Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Long giao nhiệm vụ cho Giám đốc sở Công Nghiệp, Giám đốc Điện lực Vĩnh Long, các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

I.	Sở Công Nghiệp có trách nhiệm phối hợp Điện lực Vĩnh Long:

	1/. Xây dựng phương án điều hòa phụ tải theo thứ tự ưu tiên đối với khách hàng mua điện số lượng lớn, quan trọng để làm cơ sở cho Điện Lực Vĩnh Long lập các phương án cấp điện cụ thể.
	2/. Tổ chức tuyên truyền thường xuyên rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các biện pháp tiết kiệm điện, các qui định của pháp luật về hành vi vi phạm trong cung ứng và sử dụng điện. 
	3/. Hướng dẫn, vận động các khách hàng sử dụng điện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có kế họach sử dụng các thiết bị điện hợp lý nhằm giảm công suất vào giờ cao điểm.
	4/. Kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi sử dụng điện quá công suất trong biểu đồ phụ tải vào giờ cao điểm.

II.	Điện lực Vĩnh Long:

	1/. Thực hiện phương án vận hành ổn định, an tòan hệ thống điện, khai thác có hiệu quả nguồn điện lưới quốc gia.
	2/. Kiểm tra và kết hợp các doanh nghiệp có máy phát dự phòng để lập kế họach sử dụng điện trong thời gian thiếu công suất.
	3/. Lập phương án trình UBND Tỉnh Vĩnh Long dự báo khả năng công suất nguồn điện quốc gia, khả năng thiếu điện từng khu vực cụ thể và các giải pháp khắc phục.
	4/. Chỉ đạo các chi nhánh điện lực Huyện giữ nghiêm kỷ luật vận hành không để xảy ra sự cố chủ quan, phối hợp với các ngành, các cấp kiểm tra, giám sát chặt chẻ việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện.
	5/. Tăng cường xử lý các hành vi vi phạm qui định về hành lang bảo vệ an tòan lưới điện nhằm ngăn chặn sự cố gây mất điện.
	6/. Duy tu bảo dưỡng kịp thời các thiết bị phân phối và truyền tải điện để hạn chế sự cố.
	7/. Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, rộng rải trên các phương tiện thông tin đại chúng về các biện pháp tiết kiệm điện, các qui định của pháp luật về xử lý hành vi vi phạm sử dụng điện.
	8/. Phối hợp với sở Công Nghiệp tổ chức kiểm tra và yêu cầu khách hàng mua điện phải thực hiện đúng biểu đồ phụ tải và chế độ ca kíp đã đăng ký trong hợp đồng mua điện.

III.	Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân:

	1/. Các doanh nghiệp sản xuất 3 ca cần rà sóat, sắp xếp dây chuyền sản xuất để giãm đến mức thấp nhất các thiết bị có công suất lớn sử dụng vào giờ cao điểm ( từ 18 giờ đến 22 giờ hằng ngày ) và tăng cường sử dụng thiết bị nầy vào giờ thấp điểm.
	2/. Các cơ quan, đơn vị hành chánh sự nghiệp cần nghiên cứu cải tiến hệ thống chiếu sáng, quạt và hệ thống điều hòa, tủ lạnh, bình nóng lạnh, ... để tiết kiệm điện.
	3/. Chuẩn bị tốt nguồn phát điện diesel để sẳn sàng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện khi thiếu công suất.

	Giao sở Công Nghiệp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện chỉ thị nầy.


Nơi nhận:						         KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH
- TT.TU ( b/c )							        PHÓ CHỦ TỊCH
- TT.HĐND Tỉnh ( b/c ).
- CT + PCT UBND Tỉnh.
- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh.
- UBND HUyện, thị.
- Khối CN.
- Lưu 5.11.02							Đã ký: Cao Thế Nhân

	









