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KInh gui: 

 

- Các Sâ, ngành: Cong Thucmg, Xây dirng, Tài 
nguyen và Môi tru&ng, Van hóa — The thao, Du 
ljch, Thông tin và Truyên thông, Ban Quãn 1 
các Khu Cong nghip; 
- UBND các huyn, thj xä, thành phô; 
- Hip hi Du ljch tinh; 
- Hi Lien hip Phii ni tinh; 
- Tinh doàn Ba Rja — VQng Tàu; 
- Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh; 
- Báo Ba Rja — Vüng Tàu; 
- COng ty Din lirc Ba Rja — VQng Tàu; 
- Các ca su sü diing näng lucmg trpng diem. 

Xét d nghj cüa Si Cong Thuang ti van ban s 232/SCT-QLNL ngày 18 
thãng 02 nàm 2019 ye vic triên khai, to chirc, thirc hin các hoat dng hiRing 
1mg Chiên djch GRr Trái dat nàm 2019; Uy ban nhân dan tinh có kiên chi dto 
nhu sau: 

1. Giao cho LJBND các huyn, thj xa, thành ph kh.n truang xây dmng k 
hoach triên khai và phôi hqp vói các ngành, doàn the tiên hành to chlrc các hoat 
dng truyên thông nhärn nâng cao nhn thüc cho cong dông trong tháng 3 näm 
2019, vn dng các to ch1mc, ca quan, doanh nghip và ngui dan tham gia 
hu&ng i.'mg Chiên djch Giu Trái dat và các S%r kin chInh thüc Gi Trái dat nàm 
2019 bang vic: tat den và các thiêt bj din khOng can thiêt vào thai gian diên ra 
sir kin Gii Trái dat t1m 20h30'dên 21h30' vâo thu Bay, ngày 30 théng 3 näm 
2019; kêug9i các dan vj cam ket tham gia, treo bang ron; tuyên truyên nhiêu lan 
trên h thông ba phát thanh xä, phiRmg... nhäm nâng cao thlrc tiêt kim din 
và bâo v môi tnthng trong toàn xâ hi. 

2. Giao cho Cong ty Din hrc Ba Rja - VQng Thu khân trucing xây dimg 
kê hoach,  chi .dao các Din hrc dia phiiang phôi hqp UBND các huyn, thj xâ, 
thành phô de tO chlrc các hoit dng hu&ng 1mg sir kiin  Gi Trái dat nàm 2019; 
theo dOi, thông ké san luçng din nàng tiêt kim trên dja bàn tinh trong thyi gian 
dien ra boat dng sir kin Gi Trái dat 2019 t1m 20h30'dên 21h30' vao thu Bay, 
ngày 30 tháng 3 näm 2019, kjp thii báo cáo S Cong Thucing dê tong hçip. 



kI'CHU TJCH!wYvV 
CHU TICH 

3. Giao cho Dài Phát thanh và Truyn hInh tinh, Báo Ba Rja - Vüng Tàu, 
Hip hOi  du ljch tinh, Hi lien hip Ph nit tinh, Tinh doàn Ba Rja - Vitng Tàu to 
chüc thông tin, tuyên truyên rng rãi den cac to chüc, Co quan, các hi viên, 
doàn viên sà nhân dan trên dja bàn tinh dê cüng tham gia hu&ng i.'rng Six kin 
Gi? Trái dat näm 2019. 

4. Các Si, ban ngành, UBND các huyn, thj xâ, thành ph& Cong ty Din 
1irc Ba Rja - Vitng Tàu, các co so san xuât kinh doanh tiêp ti1c tang ct.thng triên 
khai thrc hin nghiêm tue Chi thj sO 34/CT-TTg ngày,07 tháng 8 näm 2017 cüa 
Thu tuOng ChInh phü ye vic tang cuOng thirc hin tiêt kim din và Chi thj sO 
07/CT-UBND ngày 14 tháng 02 näm 2017 cüa Chu tjch UBND tinh ye vic tang 
cuOng thirc hin tiêt kim din, tiêt kim nàng luçing và dam bão cung cap din 
an toàn, on djnh trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu. Các co sO sü diing näng 
luçing trQng diem thiic hin nghiêm, day du các quy djnh ti Lut Sà diing näng 
luçing tiêt kim và hiu qua, Nghj djnh so 21/2O11INID-CP ngày 29 tháng 3 närn 
2011 cUa ChInh phü quy djnh chi tiêt và bin pháp thi hành Lut Sir diing näng 
luçing tiêt kim hiu qua và các van bàn pháp lu.t khác lien quan./. 

Noinhin: 
- Nhixtrên; 
- BO Cong Thuang (b/c); 
- Vi TKNL va Phat then ben vtrng (b/c); 
- TTr.TU, TTr.HDND tinh (b/c); 
- CT, các PCT.UBND tinh (b/c); 
- Các S&, ban, nganh doàn th tinh; 
- Liiu:VT,KT7. 
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