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QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương số 77/2015/QH13, ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ngày 28/6/2010;  

Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;  

Căn cứ Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Vĩnh Long về việc ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2030;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương. 

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 Vĩnh Long trong năm 2022 của Sở Công Thương (kèm theo 

Kế hoạch số 492/KH-SCT ngày 15/3/2022 của Sở Công Thương), với các nội dung cụ thể 

như sau: 

I. Về công tác tuyên truyền và hoạt động của Ban chỉ đạo 

1. Tổ chức hội thảo, hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, người lao 

động và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về quy định của luật pháp trong lĩnh vực 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: 

 Tổ chức  04 cuộc hội thảo, hội nghị tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật và 

các quy định hiện hành khác có liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, người 

lao động và các cơ sở, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh về quy định của 

pháp luật trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Chi phí cho công tác tuyên truyền: 50 triệu đồng (Bằng chữ: Năm mươi triệu 

đồng). 

2. Hoạt động Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc 

Tham mưu giúp Ban chỉ đạo tỉnh chỉ đạo các đơn vị có liên quan xây dựng kế 

hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả; Tham mưu giúp Ban chỉ đạo tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ban ngành và các tổ 

chức liên quan triển khai, theo dõi, thanh tra, kiểm tra quá trình thực hiện, giải quyết khó 

khăn vướng mắt trong thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Chi phí cho hoạt động Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc: 30 triệu đồng (Bằng chữ: Ba 



mươi triệu đồng). 

II. Xây dựng các mô hình thí điểm 

 Xây dựng 08 mô hình thí điểm về chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm 

năng lượng tại các huyện Mang Thít, Vũng Liêm, Tam Bình, Trà Ôn, Bình Tân và thị xã 

Bình Minh. 

1. Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng 

lượng tuyến đường Nguyễn Thị Hồng (Đường tỉnh 907 đoạn từ cống Tư Nên đến cống 

Vũng Liêm xã Trung Thành Đông). 

 - Địa điểm: Xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. 

 - Chiều dài: 1.000 m. 

 - Bộ đèn chiếu sáng công suất 60W: 33 bộ. 

 - Kinh phí thực hiện là: 600 triệu đồng. 

2. Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng 

lượng đường ĐH 22 thuộc xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

 - Địa điểm: Ấp Phước Tân, xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. 

 - Chiều dài: 1.000 m. 

 - Bộ đèn chiếu sáng công suất 40W: 32 bộ. 

 - Kinh phí thực hiện là: 521 triệu đồng. 

3. Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng 

lượng Chiếu sáng công cộng Ngã ba Vàm Vòng, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh 

Long. 

- Địa điểm: Ấp Vĩnh Hòa, xã Hựu Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.  

- Chiều dài: 560 m. 

 - Bộ đèn chiếu sáng công suất 40W: 18 bộ. 

 - Kinh phí thực hiện là: 297,5 triệu đồng. 

4. Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng 

lượng từ cầu Cái Cui đến Hương Lộ Hậu Lộc - Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh 

Long. 

- Địa điểm: xã Hòa Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. 

 - Chiều dài: 1.000 m. 

 - Bộ đèn chiếu sáng công suất 40W: 32 bộ. 

 - Kinh phí thực hiện là: 505 triệu đồng. 

5. Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng 

lượng đường 910 đoạn thuộc ấp Mỹ Tân, xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. 

 - Địa điểm: Xã Mỹ Thuận, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 

 - Chiều dài: 1.200 m. 

 - Bộ đèn chiếu sáng công suất 60W: 39 bộ. 

 - Kinh phí thực hiện là: 700 triệu đồng. 

6. Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng 

lượng đường 908 đoạn từ Trung đoàn 890 đến cầu Kênh Mười Hai, thuộc ấp Tân Lập, xã 



Tân Thành, huyện Bình Tân. 

 - Địa điểm: Xã Tân Thành, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. 

 - Chiều dài: 1.200 m. 

 - Bộ đèn chiếu sáng công suất 60W: 39 bộ. 

 - Kinh phí thực hiện là: 700 triệu đồng. 

7. Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng 

lượng đoạn từ cầu Cái Mới đến Trường trung học cơ sở Nhơn Phú, huyện Mang Thít. 

 - Địa điểm: Xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. 

 - Chiều dài: 560 m. 

 - Bộ đèn chiếu sáng công suất 40W: 18 bộ. 

 - Kinh phí thực hiện là: 297,5 triệu đồng. 

8. Mô hình thí điểm hệ thống chiếu sáng công cộng hiệu suất cao, tiết kiệm năng 

lượng đoạn đường từ Ngã Tư (ấp Đông Thạnh A) đến Cầu Mương Ranh (ấp Thạnh Lý, 

giáp xã Ngãi Tứ).  

 - Địa điểm: Xã Đông Thạnh, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. 

 - Chiều dài: 560 m. 

 - Bộ đèn chiếu sáng công suất 40W: 18 bộ. 

 - Kinh phí thực hiện là: 299 triệu đồng. 

Tổng kính phí thực hiện các mô hình thí điểm chiếu sáng nêu trên là:  

3.920 triệu đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm hai mươi triệu đồng). 

 III. Tổng kinh phí cho Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong năm 2022 

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch là: 4.000 triệu đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng). 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 đúng quy định pháp luật, đảm 

bảo không vượt kinh phí đã được cấp để thực hiện Chương trình trong năm 2022. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc 

Công ty Điện lực Vĩnh Long và Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 
 

Nơi nhận:     
- Như điều 3;  

- CT, các PCT UBND tỉnh;  

- LĐ. VP. UBND tỉnh;  

- Phòng KT-NV;  

- Lưu: VT, 5.10.05. 
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