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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÔN ĐẢO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:              /UBND-KT 
 

Côn Đảo, ngày      tháng        năm   2019 
 

V/v triển khai chương trình DMS, 

lắp đặt điện mặt trời trên mái; sử 

dụng năng lượng sạch, tiết kiệm và 

thân thiện với môi trường. 

 

  
 Kính gửi:        

 - Các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện; 

 - Các cơ quan, đơn vị HCSN thuộc UBND huyện; 

 - Các cơ quan trực thuộc trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn; 

 - Ban Điều hành các Khu dân cư. 

 

Căn cứ Công văn số 5740/UBND-VP ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa 

– Vũng Tàu về việc triển khai chương trình DSM, lắp đặt điện mặt trời trên mái; 

Nhằm thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, 

đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện, 

đảm bảo môi trường, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, UBND huyện Côn Đảo đề 

nghị: 

1. Các cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư: 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn 

viên, hội viên và nhân dân thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 

34/CT-TTg ngày 07/8/2017  của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm 

điện và Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 14/02/2017 của UBND tỉnh về việc tăng 

cường tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn 

định trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

- Đối với các dự án xây dựng mới trụ sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước 

được triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái từ khâu khảo sát, thiết kế, dự 

toán đến đầu tư xây dựng. 

- Khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình tự trang bị lắp đặt hệ 

thống điện mặt trời trên mái nhà để về lâu dài tiết kiệm chi phí tiền điện. 

2. Khuyến khích các cơ quan trung ương, tỉnh, các doanh nghiệp nhà nước 

đóng trên địa bàn huyện triển khai lắp đặt điện mặt trời trên mái theo khả năng cân 

đối ngân sách nhà nước đảm bảo và các nguồn kinh phí hợp pháp khác trên cơ sở 

nhu cầu sử dụng điện, điều kiện thực tế có tại cơ quan, đơn vị. 

3. Các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện hưởng lương từ ngân sách địa 

phương rà soát các điều kiện về trụ sở, nhu cầu sử dụng, phối hợp với Phòng Kinh tế 

huyện thống kê sơ bộ, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, khảo sát, lập Báo cáo đề xuất 
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chủ trương đầu tư dự án lắp đặt điện mặt trời trên mái cho các trụ sở cơ quan nhà 

nước hưởng lương từ ngân sách địa phương để trình cấp thẩm quyền phê duyệt. 

3. Giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tổng hợp nhu cầu lắp đặt điện mặt trời trên mái cho các trụ sở cơ quan nhà nước, 

hưởng lương từ ngân sách địa phương, báo cáo UBND huyện. 

4. Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện đưa tin, bài, phóng sự nhằm nâng 

cao nhận thức của xã hội, khách hàng sử dụng điện về lợi ích sử dụng điện trên mái 

nhà, bình nước nóng năng lượng mặt trời, đèn Led tiết kiệm điện, sử dụng điều hòa 

công nghệ mới hiệu suất cao và tiết kiệm điện; các biện pháp sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh và đời sống sinh hoạt. 

5. Điện lực Côn Đảo trên cơ sở quy trình, hướng dẫn cụ thể của ngành điện: 

- Phổ biến, quảng bá trên các phương tiện truyền thông công cộng về quy 

trình đăng ký, tiếp nhận hồ sơ đề nghị lắp đặt điện trên mái nhà của các tổ chức, cá 

nhân trên địa bàn huyện. 

- Kịp thời lắp đặt công tơ hai chiều (miễn phí) và triển khai ký kết hợp đồng 

mua lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời trên mái nhà của hộ dân, doanh nghiệp 

phát lên lưới điện và thanh toán tiền mua điện hàng tháng theo giá quy định; thực 

hiện (miễn phí) các hồ sơ liên quan đến việc đấu nối vào lưới điện, ghi chỉ số, thanh 

toán tiền điện mặt trời trên mái đến khách hàng theo quy định.  

- Sẵn sàng tư vấn cho người dân, doanh nghiệp về các nội dung liên quan điện 

mặt trời trên mái nhà. 

UBND huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, địa 

bàn dân cư chỉ đạo thực hiện các nội dung trên tích cực, đồng bộ và có hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công thương; 

- TTr: HU, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT.UBND huyện; 

- Điện lực CĐ; 

- Lưu: VT-KT. 

CHỦ TỊCH 
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