
UBND TỈNH BẮC GIANG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ CÔNG THƯƠNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /QĐ-SCT Bắc Giang, ngày      tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng  

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Bắc Giang năm 2020 
 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC GIANG 

 

Căn cứ Quyết  định số 421/2015/QĐ-UBND ngày 17/09/2015 của UBND 

tỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Công Thương Bắc Giang; Quyết định số 33/2019/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bắc 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 421/2015/QĐ-UBND ngày 17/9/2015; 

Căn cứ  Kế hoạch số 1502/KH-UBND ngày 08/05/2019 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2019-2030;  

Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-SCT ngày 09/01/2020 của Giám đốc Sở Công 

Thương Bắc Giang về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020; 

Căn cứ Biên bản thẩm định Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 của Hội đồng 

thẩm định ngày 06/3/2020; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tổng hợp; Giám 

đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tại tờ trình số  06/TTr-TT 

ngày 06/3/2020 về việc đề nghị Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 như sau: 

Đề án 1: Tuyên truyền phổ biến thông tin, vận động cộng đồng nâng cao 

nhận thức, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường. 

Kinh phí thực hiện: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng chẵn). 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. 

Đề án 2: Xây dựng mô hình chiếu sáng học đường.  

Kinh phí thực hiện: 475.000.000 đồng (Bốn trăm bẩy mươi lăm nghìn đồng). 
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Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. 

Đề án 3: Xây dựng, lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái cấp 

điện cho Tòa nhà làm việc của Sở Công Thương Bắc Giang.  

Kinh phí thực hiện: 413.600.000 đồng (Bốn trăm mười ba triệu, sáu 

trăm nghìn đồng). 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. 

Đề án 4: Xây dựng và lắp đặt đèn chiếu sáng ngoài trời sử dụng năng 

lượng mặt trời trong khuôn viên Tòa nhà liên cơ quan các đơn vị sự nghiệp 

của các sở, ngành. 

Kinh phí thực hiện: 391.400.000 đồng (Ba trăm chín mốt triệu, bốn trăm 

nghìn đồng). 

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. 

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình: 1.350.000.000 đồng (Một tỷ, ba 

trăm năm mươi triệu đồng).  

Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế - kinh phí không 

thường xuyên năm 2020 của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại. 

(kèm theo Kế hoạch thực hiện Chương trình TKNL) 

Điều 2. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại có trách nhiệm tổ 

chức triển khai thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2020 theo đúng nội dung, tiến độ Kế hoạch, đảm 

bảo đúng chế độ, chính sánh tài chính hiện hành. 

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại, 

Trưởng phòng Quản lý năng lượng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - 

Tổng hợp, Chánh Văn phòng Sở Công Thương Bắc Giang và các đơn vị có 

liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- KBNN tỉnh Bắc Giang; 

- Lưu VT, KHTCTH. 

Bản điện tử: 
- Lãnh đạo Sở. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Tấn 
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