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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
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KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY (KHÓA XIII)
về Đề án trung tâm năng lượng tỉnh Bình Thuận
----Tại phiên họp ngày 19/02/2015, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (khóa XIII) đã
nghe và cho ý kiến về Đề án trung tâm năng lượng tỉnh Bình Thuận. Sau khi
nghe lãnh đạo Sở Công thương, đơn vị tư vấn trình bày Đề án và ý kiến phát biểu
của các thành viên dự họp. Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) cơ bản thống
nhất Đề án Trung tâm năng lượng tỉnh Bình Thuận theo Công văn số
4046/UBND-KTN, ngày 03/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời, nhấn
mạnh và lưu ý thêm:
1- Quan điểm, mục tiêu phát triển, hình thành trung tâm năng lượng.
1.1- Về quan điểm:
- Phát triển và hình thành trung tâm năng lượng trên địa bàn tỉnh phải gắn
liền với chiến lược phát triển năng lượng vùng và toàn quốc, với qui hoạch phát
triển kinh tế - xã hội và hài hòa với sự phát triển các ngành kinh tế khác của tỉnh.
- Phát triển bền vững, đồng bộ, đi đôi với đa dạng hóa các nguồn năng
lượng: thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí, năng lượng tái tạo; chú ý
khuyến khích phát triển điện gió và năng lượng mặt trời.
- Sử dụng tài nguyên một cách tối ưu, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng
Quốc gia, thực hiện liên kết năng lượng hiệu quả trong khu vực và toàn quốc.
- Bảo đảm phát triển trung tâm năng lượng đồng bộ, hợp lý và bền vững.
Giữ gìn tốt môi trường sinh thái, thân thiện với môi trường, giải quyết tốt các
vấn đề xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng.
1.2- Mục tiêu chung: Bằng nhiều nguồn lực, khai thác có hiệu quả các
tiềm năng lợi thế của tỉnh để phát triển và sử dụng một cách đồng bộ và đa dạng
hóa các nguồn năng lượng (thủy điện, nhiệt điện than, nhiệt điện khí, năng lượng
tái tạo), góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, thúc đẩy kinh tế - xã
hội tỉnh nhà phát triển nhanh và vững chắc theo hướng công nghiệp hóa, hiện
đại hóa.
1.3- Mục tiêu cụ thể:
Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp điện năng giai đoạn 2016 – 2030
tăng bình quân hàng năm đạt trên 15%/năm, trong đó điện gió và điện mặt trời
có tốc độ tăng cao hơn; điện mặt trời tăng nhanh từ năm 2025 trở đi.
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Đến năm 2030 tỷ trọng công suất và điện năng phát chiếm trên 10% so
với hệ thống điện phát cả nước; đồng thời chỉ tiêu phát thải khí nhà kính của
tỉnh phải thấp hơn bình quân chung cả nước.
2- Phương án phát triển công nghiệp năng lượng.
Về qui mô công suất và tiến độ triển khai các công trình năng lượng,
cơ bản thống nhất theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh chọn Phương án
cơ sở. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung thêm qui mô công suất điện mặt trời,
phát huy và khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh; làm cơ sở để
khuyến khích thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực này.
3- Giải pháp thực hiện
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các giải pháp chủ yếu đã
được trình bày trong Đề án, đồng thời đề nghị làm rõ và lưu ý thêm:
- Tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch,
kế hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực có liên quan đến các dự án, công trình
năng lượng. Chú ý khắc phục tình trạng chồng lấn quy hoạch giữa các ngành và
ngay cả trong nội bộ các dự án, công trình năng lượng; tổ chức công bố công
khai để nhân dân biết, tham gia giám sát và thu hút đầu tư.
- Thường xuyên rà soát và tập trung chỉ đạo, hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi nhất để đẩy nhanh tiến
độ triển khai thực hiện và thu hút các dự án đầu tư, công trình năng lượng; phát
triển các ngành công nghiệp phụ trợ.
- Làm tốt công tác huy động các nguồn lực đầu tư để sớm hình thành trung
tâm năng lượng.
- Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về môi trường, tuân thủ các quy
định Luật bảo vệ môi trường.
4- Căn cứ nội dung Kết luận này và ý kiến tham gia của các thành viên dự
họp, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hoàn chỉnh đề án; tham mưu Ban Thường vụ
Tỉnh ủy có báo cáo đề xuất Bộ Chính trị để chỉ đạo; đồng thời xây dựng kế
hoạch triển khai thực hiện cụ thể; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban
Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh;
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc;
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên;
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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