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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác tiết kiệm ñiện năm 2010

Thực hiện Chỉ thị số 424/CT-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường các biện pháp nhằm ñảm bảo cung cấp ñiện trong các tháng mùa khô
năm 2010; Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 12 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
về việc tăng cường công tác tiết kiệm ñiện 2010; Quyết ñịnh số 66/2006/Qð-UBND ngày 16
tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc ban hành chương trình
tiết kiệm trong sử dụng ñiện giai ñoạn 2006 - 2010 trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ.
ðể ñảm bảo các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng
của năm 2010 trên toàn ñịa bàn thành phố Cần Thơ, trong ñó tăng trưởng kinh tế từ 15%
trở lên, nhu cầu ñiện của thành phố dự kiến tăng khoảng 19%, trong khi việc cung cấp ñiện
trong năm 2010 theo dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn do sự biến ñổi bất thường của thời tiết
dẫn ñến khô hạn kéo dài ở nhiều nơi, mực nước tại các hồ thủy ñiện thấp hơn nhiều so với
các năm trước và một số công trình nguồn và lưới ñiện ñưa vào hoạt ñộng chậm so với
kế hoạch. Trước tình hình trên, ñể ñảm bảo cung cấp ñiện ổn ñịnh cho sản xuất kinh doanh và
ñời sống nhân dân, tăng cường sử dụng ñiện tiết kiệm và hiệu quả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
thành phố chỉ thị như sau:
1. Giao Giám ñốc Sở Công Thương:
a) Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp tiết kiệm ñiện theo Chỉ thị số
19/2005/CT-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện
tiết kiệm trong sử dụng ñiện và Chỉ thị số 10/CT-BCT ngày 12 tháng 3 năm 2010 của
Bộ trưởng Bộ Công Thương; thực hiện tiết kiệm trong sử dụng ñiện trên ñịa bàn quản lý,
ñề ra các biện pháp thực hiện tiết kiệm hợp lý, hiệu quả và tổng hợp tình hình thực hiện
các biện pháp, kết quả tiết kiệm ñiện báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố;
b) Căn cứ nội dung Chương trình tiết kiệm trong sử dụng ñiện giai ñoạn 2006 - 2010
trên ñịa bàn thành phố Cần Thơ ñược ban hành theo Quyết ñịnh số 66/2006/Qð-UBND
của Ủy ban nhân dân thành phố, tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp cụ thể, ưu tiên
các nội dung liên quan ñến hoạt ñộng tuyên truyền chính sách và quy ñịnh của Nhà nước

