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THÔNG BÁO 

Kết luận cuộc họp làm việc với Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước 

Rạng Đông về hệ thống điện chiếu sáng đô thị thành phố Lạng Sơn 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

 

Ngày 26/01/2021, đồng chí Nguyễn Văn Hạnh - Chủ tịch UBND thành 

phố Lạng Sơn đã chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích 

nước Rạng Đông về hệ thống điện chiếu sáng đô thị thành phố Lạng Sơn. Tham 

dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch HĐND thành phố; 

đại diện lãnh đạo các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị, Ban QLDA 

ĐTXD, Công an thành phố, Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao; Lãnh đạo UBND các phường, xã; đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần 

Bóng đèn Phích nước Rạng Đông; Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-

UBND thành phố.  

Sau khi nghe lãnh đạo phòng Quản lý đô thị và đại diện Lãnh đạo Công ty 

Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (sau đây gọi tắt là Công ty) báo cáo 

tình hình quản lý hệ thống chiếu sáng đô thị thành phố và trình bày giải pháp 

chiếu sáng thành phố thông minh thành phố Lạng Sơn. Đồng chí Nguyễn Văn 

Hạnh - Chủ tịch UBND thành phố đa ̃kết luận chỉ đaọ như sau: 

1. Hệ thống đèn chiếu sáng trên địa bàn thành phố chủ yếu đã được đầu tư 

lắp đặt từ lâu, đến nay nhiều tuyến đường hệ thống chiếu sáng đã cũ, chất lượng 

chiếu sáng không cao, hay hỏng hóc, tiêu tốn nhiều điện năng, kinh phí bảo 

dưỡng vận hành hàng năm lớn, hiệu quả không cao. Do đó, việc nghiên cứu, 

xem xét ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, thân thiện 

với môi trường là chủ trương đúng đắn để thay đổi hệ thống chiếu sáng đô thị 

hiện nay. UBND thành phố đồng ý chủ trương cho Công ty Cổ phần Bóng đèn 

Phích nước Rạng Đông nghiên cứu, khảo sát xây dựng dự án thay thế Hệ thống 

chiếu sáng trên địa bàn thành phố bằng nguồn kinh phí của đơn vị, không sử 

dụng ngân sách nhà nước để khảo sát và lập dự án. 

2. Đề nghị Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông trong quá 

trình triển khai khảo sát, xây dựng phương án thực hiện cần xem xét xây dựng 

phương án đầu tư đồng bộ trên các tuyến đường đường chính và các đường ngõ, 

khối, thôn trên địa bàn. Trong đó, hệ thống chiếu sáng đường ngõ, khối, thôn 

thực hiện phương châm kêu gọi nhân dân đóng góp kinh phí xã hội hóa để thực 

hiện dự án. Đối với từng tuyến đường tùy thuộc vào yêu cầu chiếu sáng, độ rộng 

để xem xét lắp đặt loại đèn có công suất chiếu sáng phù hợp, đảm bảo tiết kiệm 

năng lượng. Đối với các tủ điều khiển cần xem xét bố trí đồng bộ và phù hợp, 

theo hướng thu gọn đầu mối điều khiển, thuận tiện cho việc điều khiển về sau. 
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Quá trình khảo sát thực hiện cần kết hợp nghiên cứu thay thế một số hệ 

thống chiếu sáng tại các công viên, cây xanh, hệ thống đèn trang trí để đồng bộ 

với hệ thống điều khiển mới và đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. 

3. Giao Phòng Quản lý đô thị làm cơ quan đầu mối, có trách nhiệm phối 

hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông và các cơ 

quan liên quan, UBND các phường, xã để thực hiện việc khảo sát, xây dựng dự 

án. Tổng hợp báo cáo và đề xuất với lãnh đạo thành phố để xem xét, quyết định 

trong trường hợp vượt thẩm quyền. 

UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, tổ chức 

thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./. 

 
   
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- TT Thành ủy (B/c); 

- TT HĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Ủy ban MTTQVN TP; 

- Các phòng ban, ngành, Đảng, đoàn thể TP; 

- UBND các phường, xã; 

- C, PCVP, CVVP; 

- Tất cả Ioffice TP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hoàng Thái Lâm 
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