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U( BAN NIIAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHTA VIT NAM
THANII PHO BA NANG
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc
S& J3 IQD-UBND
Dà Náng, ngày w tháng 5 nám 2021
QUYET DINTI
V vic phê duyt D an Phát trin sü' drng nãng hrçrng tái to, nàng ltrqng m&i
tren da ban thanh pho Ba Nang den nam 2025, tam nhin den 2035

u BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
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can ciLut Td chic chInh quyn djaphuv'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015,
Luát tha dOi, hO sung mt sO diéu cia Luat TO chic chInh phz và TO chic chInh
quyên iaphwong ngày 22 tháng 11 nàm 2019,
Can ct' Luçt Diçn l?c ngày 03 tháng 12 nám 2004 và Lut silca dO'i, bd
sung m7t sO diêu cüa Luç2t Dicn 1ic ngày 20 tháng 11 nám 2012;
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C'àn ci Quylt djnh sO' 2068/QD-TTg ngày 25 tháng 11 nàm 2015 cza Thz
twóng chInh phz phê duyçt Chiên lwctc phát triên náng lwQ'ng tái tçio cüa Viçt
Nam den nám 2030, tam nhln den nám 2050,
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Thy'c hiçn C'hu'ong trinh so' 49-CTr/TU ngày 26 tháng5 nám 2020 cza
Ban Thithng vy Thành zy Dà Náng ye thc hin Nghf quyêt so 55-NQ/TW ngày
11 tháng 02 nám 2020 cüa Bó C'hInh trj ye djnh hwóng Chiên lwcrc phát triên
náng lupi'zg quOc gia cüa VietNam den nám 2030, tam nhIn den nám 2045,
.: .
',
p
p
Can cvi' Quyet d.nhso 1763/QD-UBND ngay 20 thang 5 nam 2020 cua
Chü tjch UBND thành phO Dà Náng ye viçc phê duyct dê cvrong và dy' toán kinh
phi lçp De an Phát triên si dyng náng lwcing tat tçzo, náng lwcing mó'i trên dja
bàn thành phO Dà Náng den nám 2025, tam nhIn den 2035;
Can cv Quylt djnh so' 2987/QD-UBND ngày 14 tháng 8 nàm 2020 cza
UBND thành phO Dà Náng ban hành Kê hogch thy'c hin Chu'c.rng trinh sO 49CTr/TUngày 2 6/5/2020 cza Ban Thwông vy Thành vy Dà Nàng thyv hin Nghj
quyét sO 55-NQ-TWngày 11 tháng 02 nàm 2020 cüa Bó C'hInhtrj ye djnh hzthng
C7iiên lwcrc phát triên náng hrçnig quOc gia cza Vit Nam den nám 2030, tam
nhIn den nám 2045 trên dja bàn thànhphO Dà Náng,
Theo dé' nghj cva Sà COng Thuv'ng tqi Ta trInh so' 2342/TTr-SCT ngày 24
tháng 12 nárn 2020, COng van sO 895/SCT-QLNL ngày 11 tháng 4 nám 2021 và
trén co' sO' kêt qua lay j kiên cva các L5.' viên UBND thành phO Dà Nàng.
QUYET DINH:
Diu 1. Phê duyt D an Phát trin sr diing nàng luçrng tái tao, nàng
h19ng rnâi trên dja bàn thành phô Dà N.ng den näm 2025, tam nhIn dn 2035,
vi nhftng ni dung chü yêu sau:
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I. MTJC TIEU PHAT TRIIN
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Khai thác và s1r dung có hiu qua ngun tài nguyen nãng lugng trên da
bàn, uu tiên phát triên các nguOn nàng lugng tái tao, nAng hrgng mâi, nãng
lu'Qng sach; trit dê thrc hành tiêt kim và scr dung hiu qua näng hrng. Chü
dng xây dirng, nâng cap, cài tao h thông luâi din truyên tài, lithi din phân
ph& dng b, tirng buOc hin dai, thông minh, day manh chuyên dOi so trong
ngành näng Iu'Qng; dáp rng yêu câu áp dçing cong ngh cüa Cách mng cong
nghip lan th tu, gop phân thirc hin miic tiêu den näm 2030, xay dimg phát
trin thành phô Dà Nngtheo huóng dO thj sinh thai, môi truông, hin dai, thông
minh, mang tam quôc tê và có bàn sac riêng theo tinh than Nghj quyêt so 43NQ/TW ngày 24 tháng 01 nàm 2019 cüa B ChInh trj ye xây dirng và phát triên
thành phô Dà Nng den näm 2030, tam nhIn den näm 2045.
II. DINH HIJ'ONG PHAT TRIEN THEO CAC GIAI DOAN
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1. Giai doin tir nay dn nàm 2025
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- Barn sat Chumg trinh s 49-CTr/TU ngày 26 tháng 5 nAm 2020 cüa Ban
Thung vii Thành üy Dà Näng thrc hin Ngh quyêt so 55-NQ/TW ngày 11
tháng 02 näm 2020 cüa BO ChInh trj ye djnh huàng Chiên lixçc phát triên näng
luçrng quôc gia cüa Vit Nam den näm 2030, tam nhIn den nAm 2045.
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- Tip ti1c phát trin và si:r dçing các ngun näng lucing tái tao, nàng luç'ng
mOi dâ ducic khào sat, dánh giá, lQ.p dir an và dua vào quy hoach. Tr l the
nguOn näng luçmg tái tao, näng lixcmg mOi trong tong cung nãng lung sa cap
trén dja bàn thành phô Dà NAng dat khoãng 9,71% vào nAm 2025.
- Khuyn khIch và tao mci diu kin thu.n igi d các thành phAn kinh t,
dc bit là kinh tê tis nhân tham gia phát trien các dr an phát din sü dng näng
luçing tái tao nOi lirâi.
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- B trI ngun lirc hçip l cho nghiên ciru si:r diing Cong ngh nàng lucng
tái tao, xây dirng ca s& di lieu cüa các nguôn näng luçing tái tao cho m1c dIch
dài han.
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i

- Keu gi dAu tu các dir an v san xut cong ngh nAng luçing tái tao,
ngành cOng nghip san xuât may moe thiêt b, cung cap djch \'ll näng luqng tái
tao theo hu&ng cong ngh cao.
2. Djnh hu*ng dn nm 2035
- Khai thác và sü dimg t6i da tim nàng nàng 1uçng tái tao bang nhftng
cOng ngh tiên tien, phü hçip vOi dieu kin thrc tê cüa thành phô, mang lai hiêu
qua cao ye kinh tê, xä hi và mOi trung. T5' l cac ngun nàng luçing tái tao,
näng luqng mói trong tong cung nàng lugng so cap trên dja bàn thành pM Dà
Nng dt 9,69% vào näm 2035.
- Tang cu&ng ngun lirc cho nghien cu, phát trin, chuyn giao yà üng
diing cac dng näng lixqng tái tao mói.
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III. DNH HUONG PHAT TRIEN THEO CAC LINH VLXC
Phát trin dng b, hçp l và da dng hóa các loai hlnh näng lirçing; ru
tiên khai thác, sir dçing triêt dê và hiêu qua các nguon nAng lucng tái tao, näng
lung mó'i, nang luçing sch; dáp üng các yêu cau ye bão v môi tru'?rng sinh
thai; xem san xuât näng 1uçng là mt ngành kinh tê, c1i the:
1. Nãng luçrng mt trri: Phát trin din rnt tthi cM phyc vti nhu cu t
dung va cung cap cho h thông din quôc gia.
a) Miic tiêu chung:
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- EMn näm 2025, tng cong sut 1.p dt din m.t tthi toàn thành phé dt
244,675 MW, san luang din din mt tthi tuong iTrng là 3 57.226 MWh, dóng
gop khoàng 5,62% tong nhu câu din toàn thành phô.
- fMn näm 2035, tng cOng suit 1p dt din mt tthi toàn thành pM là
577,49 MW, san luçing din din mt tthi tuo'ng üng là 843.133 MWh, dóng gop
khoâng 6,95% tong nhu câu din toân thành phO.
b) Muc tiêu CU th:
- Dó'i vâi diên mat trài mái nhà.
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Thixc hin theo Quyt dlnh s 104/QD-UBND ngày 12 tháng 01 11am
2021 cüa UBND thành phô Dà Nàng phê duyt Dê an Pháttriên din mt tthi
trên mái nha thành phô Dà Nng den näm 2025, tarn nhIn den 2035 và các van
bàn cüa các B ngành Trung umg có lien quan den hoat dng phát triên then
mat tthi trên mái nhà.
- Dói vài dién mat tr&i mat ddt:
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+ Di vâi các khu nOng nghip cong ngh cao dà duçyc quy hoach: Xem
xét có chi trucmg tü ban dâu ye mO hInh nông nghip cOng ngh cao kêt hcp
din mt trâi de các chü dâu tu và cci quan quân l chü dng trong triên khai.
+ Di vâi các khu dt duçc quy hoach lâu dài cho san xut nông nghip:
Khuyen khIch kêt hqp san xuât nông nghip (trOng tr9t, chàn nuoi) vói lAp d.t
din rn.t tthi thng hiu qua s1r dçing dat; dông thii xem xét mt sO khu virc phü
hqp dê gAn san xuât nong nghiêp - din m.t tthi và du ljch nông nghip nhAm
tAng them hiu qua kinh té, tao them diem den hap dn mói cho thành phO.
± Di vói cac mO khoáng san dä h& h& han khai thác, phâi dóng cua mO,
phyc hOi môi trung (hin tai có 24 mO vOi din tIch khoàng 116,64 hecta):
Khuyen khIch dâu tu din mt trôi kêt hcip vi san xuât nOng nghip (tren giá
the) và du ljch. Dr kiên cOng suât lap dt khoãng 1 OOMWp. Trong ttxong lai có
the xem xét 22 mO khoáng san dang hot dng den bet thai han hoat dng theo
quy djnh cüa thành phO dê phát triên din m.t tthi.
+ Dn näm 2025, tng cong sut Ip dt din mt tthi mt dt toàn thànl-i
phô dat 74,96 MW, san luçmg din m.t tthi tucmg 'rng là 109.435 MWh.
+ Dn nAm 2035, tng cOng su.t lüy k l.p dt din m.t tthi mt dt toàn
thành phO dat 174,9 MW, san luçng din rnt tthi tuong trng là 255.349 MWFI.
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- Dói vài diên mçt tr&i mat nu'ó'c:
Nghiên ciru tn diing các rnt ni.ro'c d 1p dt din mt tthi nhu' mt song,
mt h tir nhiên và nhân tao, các ho xir 19 nxó'c thai, dc bit là rnt nuóc cac
vüng biên gân b có din tIch ló'n trên cci sâ dánh giá day dii các tác dng mOi
tru?Yng và xã hi.
2. Náng 1trçng sinh kh6i:
a) Miic tiêu chung:
- Nghiên ciru, chuyn giao cong ngh và trin khai các san phrn d tài
khoa h9c, thiêt bj, mô hInh si'r diing nhiên lieu sinh khôi dê san xuât din nhixng
lu'u 9 phãi dam bào diêu kin môi trung trong qua trinh v.n chuyên và qua
trInh dot phát din.
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- Nghiên ciru, lthai thác thi da ngun din sinh khi dng phát.
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- Nâng t9 1 xà 19 chit thai thành ph cho miic dIch nàng luçing khoãng
70% vào näm 2030. TIu tiên s1r dung nàng lucing sinh khôi cho san xuât din,
khuyên khIch dâu tii các nhà may din sinh khôi dt trong các khu cong nghiêp,
cim cong nghip, trithc mat tp trung dâu tu Dir an nba may dOt chat thai ran
phát din tai Khánh Sn quy mô 650 tânlngày có cong suât 18MW x 2 và dir an
nhà may din sinh khôi (dOng phát nhit din) 15MW trong khu cong nghip
Lien Chiêu.
b) Muc tiêu cii th:
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- Dn näm 2025, tng cong suit 1p dt din sinh kMi toàn thành ph dat
33MW, san luqng din tllmig irng là 182.040 MWh, dóng gop khoãng 3,26%
tong nhu câu din toàn thành phô.
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- Dn nãm 2035, phn d.0 tng cOng suit 1p d.t din sinh kMi toàn
thành pM dat 50MW, san luqng din tuong 11ng là 259.594 MWh, dóng gop
khoãng 2,2% tong thu câu din toàn thành phô.

d2

3. Nãng luçrng gió:
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- Khuyn khIch nghiên ciru, 1rng ding và lra chçn cOng ngh, thit bj sir
diing nàng lucing gió phi hcp vâi quy mO vra và nhO tai thành phô Dà Näng gn
vOi triên khai Chiên 1uçc biên Vit Nam theo Chixang trmnh so 28-CTr/TU.
- Tronggiai doan hin nay, djnh huàng nghiên cüu, iimg dçtng và phát
triên các h thông tuabin gió có cong suât nhô (0,3kW den 5kW) phic vi h gia
dInh, cung cap din tai chO cho các khu dan Cu, chiéu sang dt.thng phô, du ljch,
khu resort,...
- Trin khai khào sat, dánh giá, nghiên ciru cii th han v tim näng gió
ngoài khci vUng biên thành phô Dà Nng dê Co co s kêu gui, thu hct du tu.
- U'u tiên huy dng các t chüc, cá nhân có tim lirc v k thut và tài
chInh xüc tiên nghiên cru và phát triên dr an din gió ngoài khai.
- Phn du có dir an din gió dua vào hoat dng truâc nàm 2035.
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4. Náng hrçng khI sinh h9c:
-Nâng t' 1 xir 1 cht thai chàn nuôi cho rniic dIch näng luçTng (khI sinh
h9c), den nãin 2030 Co 30% chat thai chàn nuôi duqc xii 1.
- U'ng diing, phát trin vic s1r dçing kbI sinh hçc d 4n hành may phát
din cüng nhu phiic vi các nhu câu say san phâm nông nghip, thüc an chàn
nuoi, chiêu sang, srni am, dun nâu,.. trong chAn nuôi, trang trai, h gia dlnh.
- Khuyn khIch các d tài nghiên cü'u và chuyn giao thit b phát din
cong suât nhó, hiu suât cao tai các trang trai chän nuôi hin có cling nhii các
trang trai së dâu tu trong tizang lai.
5. Nãng Itrçng khI thiên nhiên:
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Nghiên ci'ru kêu gçi du tu các nba may phát din tr khI dng hành cüa
các tinh lan cn cap ye thành phô, truâc mat có the tai cáng Lien Chiéu.
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6. Nãng ltrçrng song bin:
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- Tip t11c trin khai kháo sat, dánh giá và nghién cIru sâu han v tim
näng song biên t.i vüng biên thành phô Dà Nkg, lam ca sO' dê kêu gçi thu hut
dâu tu.
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- Kêu gçi du tu d nghiên ciru, thir nghim thit bj phát din dling näng
hrçmg song biên phü hcip vói chê d sOng biên cUa Vit Nam, thành phô Dà
Näng, tiên den khai thác sr diing.
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- Tang cithng các d tài nghiên ci'ru, chuyn giao cong ngh và ü'ng diing
näng lizcing song biên quy mO cOng suât vlra và nhO.
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7. Thüy din nhO và phân tan:
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- Xem xét phát trin thug din nhO và vüa theo các mO hInh tiên tin trên
the giâi trén co sO' phãi dam bão môi truO'ng, báo v nguôn nuOc, san xuât nOng
nghip, an ninh, quOc phông.

da

- Phát trin các mô hInh thüy din c nhO cung cp ngun din tai ch&
IV. NHIM VJ, GIAI iiA
1. Co' ch, chInh sách
- Trin khai kjp thôi các co ch, chInh sách cüa Trung uo'ng v phát trin
nng hrçrng tái tao, näng 1ung mâi.
- Xây drng và ban hành,các chInh sách phát trin nAng lugng tái tao, nAng
luqng mâi dc thu phü h?p dê thuc day phát triên và sir dçtng nãng 1uç'ng trén
dja ban thârth phô.
- Tüng buâc dan giãn hoá thu tçic tip cn các ngun h trçY lãi suât, vay
xu dãi trong phát triên nàng hrçing tai tao.
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2. T chfrc, quail 1, phát triên ngu1n nhân hrc
- Nâng cao näng 1rc quân 1 nhà rnró'c, nhn thrc cüa khu v1e tu' nhan và
cong dng trong phát triên và sü dcing näng li.rcrng tái tao, näng lu'gng rni:
+ T chic dào tao tai ch k& hgp cir can b cüa các so', ban, ngành, co
quan quãn 1 tham gia các chu'ong trInh dào tao ngän han, dài han, chuyên sâu
v phát triên và sü dçing näng 1ung tái tao, nàng luqng mOi nhäm nâng cao
näng 1'çrc quàn 1, to chc thixc hin mt each cO hiu qua Dê an.
+ T chirc dâo tao, thông tin tuyén truyn dn khu vrc tu nhan và cong
dng v phát triên và sà diing nàng 1u'ng tái tao, näng luqng rnó'i dê nâng cao
nhn thrc và khai thác tiêm nàng sAn có.
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- B trI ngun ngân sach hang nAm d trin khai nhim v1 quân 1 nhà
nuác ye s1r diing nAng lucmg tiêt kim và hiu qua, phát triên va sü diing näng
luçlng tái tao.
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- Phát trin, câi tao, nâng cp luâi din di truâc mt buâc d dü khâ nAng
sn sang tiêp nhn cong suât tü các dir an nAng lixqng tái tao, nAng luqng rni.
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- Khuyn khIch phát trin cay trng nAng hrqng trén Ca s& dam bão hiu
qua kinh té.
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- Khuyn khIch và h tr các tnrOng dai h9c, cao ding, các ca s& day
nghê phát triên giáo trInh và giang day các mon hçc mOi lien quan tOi nAng
luçmg tái tao, nAng hrgng mói.
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- Khuyn khIch và h trg phát trin các djch vi và thành 1p các t chirc
tu van trong linh virc näng lucng tái tao, nAng lucmg mói.
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- Quán l, xi'r l các chit thai phát sinh trong lTnh vrc phát trin sir diing
nAng krçmg tái tao, nAng lixçng mi theo quy djnh.
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- Cong ty TNHH MTV Din 1irc Dà Nng, các don vj din lrc có trách
nhim mua din nAng ducic san xuât tü các nguôn nAng luçing tái tao, nAng
lucxng mOi theo quy djnh hin hành.
3. IJ'ng diing khoa h9c cong ngh
- Phát trin các dang näng lucing tái tao, nAng luqng mói trên co sâ uu
tiên sü diing các cong ngh dã duc kiêm chirng dê phçic vii nhu cu tir dung,
tiên den cung cap cho h thông din quôc gia.
- Tfu tiên cho các nghiên cfru lien quan den phát trin và si. diing tài
nguyen nAng luçmg tái tao, nAng lugng mO'i trong linh v1rc phát trin khoa hoc và
cong ngh, phát triên cOng nghip cOng ngh cao.
- Khuyn khIch chuyn giao, tip nhn vâ i'ng ding có hiu qua các tin
b k5 thi4t, cOng ngh mi vào san xuât, s ding nAng luang tai tao, nAng
luqng mdi.

7

- Khuyn khIch dAng k các d tài nghiên ciru lien quan dn phát trin Va
sr dung tài nguyen näng hrçing tái tao, nàng lu'qng rn9i trong lTnh vçrc phát triên
khoa h9c va cong nghê, phát triên cong nghip cOng ngh cao; các dê tàinghiên
cü'u thi diem cho phát triên và sr dung näng lixçing tái tao, thc day cai tiên cong
ngh lien quan den si phát triên và sr ding nàng Iuig tái tao, giâm chi phi san
xuât cüa cac san phâm náng hrgng tái tao và nâng cao chat luo'ng san phâm.
- Nghiên cü'u các loai cay trng nng hrçmg phü hqp vâi th nhuông, diu
kin thô'i tiêt tai Dà Näng.
4. Hçrp tác trong và ngoài ntrrc
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- Xây drng k hoach hçp tác ngn và dài han vi các t chirc quc t,
trong rnróc trong vic phát triên nguOn nhan 1irc, dào tao và tp huân ye näng
h.rcng tái tao.
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- Tang cu&ng hçp tác quc t d thu hut ngun vn và thüc d.y chuyn
giao cong ngh trong lTnh vrc nàng luçing tái tao, nàng luqng mdi.
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- Tang c11ng hqp tác vâi các nuâc có ngành cong nghip nAng luçing tái
tao, nàng hxcmg mâi phát triên, vâi các tO chcrc, cá nhân nuâc ngoài dü nàng 1irc
dé phát triên näng luçmg tái tao, nàng luçing mói.
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5. H trq phát trin và thu hut du tir
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- Tip t1ic tang cuxng trin khai có hiu qua trong sà d'iing ngun vn tai
Qu dâu tii phát triên thành phô dé thirc hin dâu tix phát triên näng luçng tái
tao, nng liiçing mói theo dung quy dlnh.
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-, Nghiên cüu, xem xét b sung them các loai hInh du tr dr an có lien
quan den linh vçrc dâu tu kêt câu ha tang näng 1ung tái tao, näng luig mOi vâo
danh m1ic phi h vói dôi tung cho vay tai Qu dâu tu phát triên thành phO Ba
Ning theo quy djnh hin hành.

da
in

d2

- Trin khai thirc hin t& vic h trci lâi sut cho các dirán du tu trong
linh vrc nàng luqng mâi, nàng luqng tái tao theo Nghj quyét so 149/2018/NQHDND ngày 12 tháng 7 nàm 2018 cüa HDND thành phô Dà Nàng.
- Tang cung thu hut vn tr rni thânh phn kinh t vào phát trin nàng
luvng tái tao, nàng luqng mOi; san xuât cong ngh, thiêt bj nàng lung.
- Nghien ciru thành 1p Qu phát trin näng krqng bn vffiig s1r diing các
nguOn tài trg, dóng gop cUacác to chüc, cá nhân trong, ngoài nuâc và các nguôn
vOn hp pháp khác nhäm hO tr tài chinh cho các hoat dng khuyên khich phát
trien ngành nàng 1ug.
6. Kinh phi thiyc hin
hçxp vn dung ti da các qu5, chucrng trInh dr an tài tr trong vâ
ngoâi nithc dOi vi các dr an üng dung näng luçmg tái tao tai Ba Nãng.
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- Ngun ngân sách thành ph6 b trI d thirc hin Nghj quyt s
149/20181NQ-HDND ngày 12 tháng 7 nàm 2018 cüa HDND thành phô v ho
trçi lãi sut cho các dr an näng lucing mó'i, nãng lugng tái tao.
- Can cü chüc nAng, nhim vi quàn 1 dugc giao, ngân sách thành pM M
trI cho các S, ban, ngành theo dung quy djnh cüa Lut rgân sách nba nu'óc.
- Kéu gçi xã hi hóa di vi các dánh giá tin khá thi üiig dçing.
V. TO CHTi'C THTJ'C Hh1N
1. So' Cong Thtro'ng

in
dda

in

d

- Là co quan diu pMi, tham mxu cho UBND thành pM trin khai thirc
hin Dê an. Djnh k' tham muu UBND thành phô to chirc so kêt, tOng kêt vic
thirc hin Dê an, báo cáo UBND thành phô giài quyêt các vuàng mac phát sinh
trong qua trInh thirc hin Dê an.

da

- Tham mu'u xây dirng chInh sách phát trin näng luçing mdi, nàng luqng
tái tao dc thu trén dja bàn thành phô.
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d-

- T chüc tuyên truyn v co ch& chInE sách cña Nhà nrncc, các mô hInh
hqp tác phát triên näng luçing tái tao hiu qua nhäm nâng cao nhn thüc cüa
doanh nghip, ngixOi dan ye igi Ich cüa vic sir dung nàng hrçmg sach, nàng
luçing tái tao.

21
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- Xây drng, trInh UBND thành pM ban hành khoach, chiiong trInh thuc
day phát triên nàng luçing tái tao trên dja bàn thành phô Dà Nng tiirng giai doan
dáp (ing các mic tiêu, 1 trInh phát triên näng lu'gng tái tao.

d2
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- Chü tn, pMi hgp các don vj lien quan d xut và tham mu'u vi UBND
thành phô xem xét tiêp nhan các dir an ho trg k thi4t, M trçi nguôn von tr cac
to chüc trong và ngoài rnrâc lien quan den các dr an dâu tu phát trin näng
lugng tái tao, nàng li.rgng mOi trên dja bàn thành phô.

da
in

- Tip tyc tham muu UBND thành pM trin khai khào sat, dánh giá
chuyên sâu tmg dang nang lucrng dê phát triên näng lugng tái tao, nàng 1ucng
mâi.
- Nghiên ciru, ph& hgp vài các s&, ban, ngành d xut thành 1p Qu5 phát
trin näng hrçing ben vffiig sü diing các nguôn tài trg, dóng gop cüa các to chuc,
cá nhân trong, ngoài nuóc và các nguôn von hcip pháp khác nhäm ho trg tài
chInh cho cáo hoat dng khuyên khIch phát triên ngành näng luqng.
- PMi hgp vâi Cong ty TNHII-I MTV Din Fçrc Dà Nng djnh k' dánh giá
hin trang cüng nhu 1c hoach nâng cap, phát tniên các tram biên áp, h thông
truyên tài, phân phôi din nhäm dam bào khà näng giài tóa hêt cáo cong suât cáo
nguOn nang luçng tái tao.
- Tng hcTp, báo cáo tInh hmnh thirc hin k hoach, ch'ixong trInh phát trin
nang lucing tái tao hang nam.
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2. S& Tài chInh
- Huàng dan, thm djnh D an sir dçtng tài san cong vào rniic dIch kinh
doanh, cho thuê, lien doanh, lien kêt theo quy dnh Lu.t Quãn 1, sir drng tài san
công, Nghj djnh sO 15 1/2 017/ND-CP ngày 26 tháng 12 näm 2017 cüa ChInh phti
quy djnh chi tiêt mt sO diêu cüa Lut Quàn 1, sr ding tài san công, Thông tu
sO 144/2 017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 nAm 2017 cüa B truO'ng B Tài chInh
hung dan mt so ni dung cüa Nghj djnh so 151/2017/ND-CP.

in
dda

in

d

- Hang nàm, vào th?yi dim 1p dir toán, trên Co si nhim vii thc hin D
an dugc UBNID thành phô phê duyt, các Co quan, don vj 1p dçr toán kinh phi
thirc hin nhim vii có tInh chat chi thuông xuyen cña Dê an lay kiên cüa S&
Cong Tiurong trithc khi gtri S& Tài chInh tong hçip. Trong khà näng can dôi
ngân sách, Sâ Tài chInh tong hcip báo cáo UBND thành phô trInh HDND thành
phô phé duyt theo quy djnh cüa Lust Ngân sách nhà nuóc
3. S& K hoch và Du tir

-d
a

in

d-

da

Chü trI thm djnh, huàng din doanh nghip Co dir an d&u tu nàng luçing
rnâi, näng hxçng tái tao duçc hung chInh sách h tr lãi suât theo Nghj quyêt
so 149/2 019/NQ-HDND ngày 12 tháng 7 näm 2018 cüa HDND thãnh phô Dà
Nng.
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4. S&Xâydng
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- ChÜ tn, pMi hçp vâi các s, ngành, dja phuong và các t chirc có lien
quan thrc hin ni dung khuyên khIch, tuyên truyên sir ding nAng luçng tái tao
tai các cOng trInh, tôa nhà dâ và dang xây dçrng trên dja bàn thành phô.
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- Chü trl, phi hgp vói S& Cong Thuong trong vic thm dnh báo cáo
nghién clru tiên khã thi, báo cáo kinh tê - k5 thut dir an dâu tu xây dirng dOi vó'i
các dir an xay dirng trii s cOng, các dr an kinh doanh bat dng san trên dja bàn
thành phO có kêt h?p lap dt h thông din mt tthi trén mái nhà.

da
in

- Xây drng, huàng dn UBND qun, huyn lien quan dn cong tác th.rn
djTh thiêt ke, khã ng an toàn chju 1irc và ành huO'ng den an toàn cong dông và
cOng tác cap giây phép xây dimg dOi vi các cong trInh näng luqng tái tao.
- Tnin khai thI dim vic sCr diing näng lucing mt träi d cp din cho h
thOng din chiêu sang.
5. S& Tài nguyen và MOi trirrng
- Thirc hin 1ng ghép miic tiêu phat trin näng lucing tái tao vào các
chixo'ng trInh, dir an ye bào v mOi trixng, giàm phát thai khI nhà kInh.
- Phi hçip S& COng Thuong nghiên ciru, d xut và tham rnuu UBND
thành phô ye cOng tác quân l, huOng dan, giám sat, xir l và tái chê chat thai
ran phát sinh trong linh vrc näng luqng tái tao trên dja bàn thành phO theo quy
djnh cüa pháp lust ye môi truOng.
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- Xern xét, chü trI cong tác dánh giá tác dung mOi tru'èng và d xut quy
hoach su dung dat phuc vu cac du an nàng hiong tai tao phu hop vcn diêu chrnh
Quy hoach chung thành phô Dà Nãng den 11am 2030, tam nhIn den nàm 2045.
6. S& Khoa h9c và Cong ngh
- T chüc nghiên cCru, dánh giá và d xut nhân rng kt qua tr các d tài
nghiên cthi ye nàng hxcing tái tao, nàng hrqng mói nói chung trong do cO üng
diing näng lucing mt tthi, nàng llxcYng gió trén biên, näng luçing song biên, khI
sinh h9c,...
- Chü trI và ph6i hcp vó'i các dcm vj lien quan nghiên ciru cong ngh, giâi
pháp xir 1, tn diing các tam pin nng luçing mt tthi sau vOng dOi d an.

in
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d

- Chuyn giao, dhi mói Cong ngh, các giâi pháp sü dung nãng lm7ng tái
tao trong san xuât kinh doanh, sinh boat và cong dông.

da

- T chirc và quail i t& san cong ngh nhm h trq t& qua trInh chuyn
giao cong ngh, giãi pháp lien quan den nàng luçing tái tao.

d-

7. SO' Nông nghip vã Phát trin nông thôn

8:
10

-d
a

in

- Khuyn khIch, xu tiên phát trin mô hInh san xu.t nOng nghip kt hop
din m.t tthi dé tôi u'u hóa tài nguyen dat gän v&i phát din.

:0

- Khuyn khIch phát trin h thng các hm khI sinh h9c t?i các trang trai
chn nuôi, h gia dInh nhäm cap nhit, chiêu sang và tiên tci phát din.
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- Khuyn khIch vic thu gom va sir ding nguyen lieu sinh khi cho cac
boat dng san xuat, lam nhiên lieu sinh h9c và phát din.
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- PMi hop trong vic h trq các nhà du tu nghiên ciru, phát trin cay
trông nàng lucing.

d2

8. SO' Thông tin và Truyn thông

da
in

Chü trI djnh hixó'ng các co quan truyn thông, báo chI xây drng cac
chuong trInh tuyên truyên, vn dng và quâng bá các san phâm, giãi pháp irng
diing näng luçing tái tao, näng hxng mOi trên các phuong tin truyên thông.
9. SO' Giáo diic vào Dão to
Phi hop vth S& COng Thuong vâ các tc chrc lien quan xây dçrng, th chrc
các cuc thi tim hieu, chuong trinh ngoi khóa, bôi duOng nh&m nâng cao nhn
thüc cüa hçc sinh, sinh viên ye cmg dyng nang lucing tái tao, nãng 1ung mói.
10. SO' Giao thông vn tãi
Trin khai thI dim 4n chuyn khách du lch bang ô to din và 0 to chay
bang khI thiên nhiên trên mt so tuyên dung trung tam có ket nôi dim du lich,
khu du ljch, khu vui choi giâi trI, khu mua sam.
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11. Ban Quãn 1 Khu cong ngh cao và các khu cong nghip Ba Nng
Xây dyng khu không gian lam viêc chung cho các nhóm khô'i nghip, di
mó'i sang tao; khuyên khIch các hoat dng nghiên cá'u nguôn näng lung rnói,
näng luang tái tao tai Trung tam nghiên cüij ü'ng dung và phát triên cong ngh.
12. UBND các qun, huyn
- Ph& hcTp vói S Cong Thrnng và các Ca quan, dan vj lien quan triên
khai cOng tác tuyên truyên, thông tin ye nàng lucmg tái tao, nàng lung mâi
trong qua trinh quàn l do thj tai dja phuang.
- Chü trI thm dlnh thi& k& cp giy phép xay dçrng di vâi dir an näng
hxçing tái tao trên dja bàn quán l theo dung quy djnh cUa pháp 1ut.

dda
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d

13. Qu Bu tur phát trin Ba Nng

in

- Xem xét và du tii, cho vay di vói các dr an d.0 tix kt cu ha thng s
dung nAng luqng tái tao, näng luçng mâi theo quy djnh.
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- Nghiên ciru d xut b sung các dang näng lung tái tao, nàng lung
mâi vào dOi tuqng thii hthng cho vay dâu tu cüa các nguôn qu5' thành phô.
14. Ban Xüc tin và H trçr du tu' thành ph Ba Nng
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- Hçip tác vói các th chüc trong và ngoài nuOc d kêu gui, xüc tin d.0 tu
cac dir an nàng hxçmg tái tao, näng luqng mói.
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- H trçi nhà du tu thirc hin các thu tiic du tu di vói lTnh virc nàng
1ung tái tao, nàng luçxng mdi.

02
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15. Cong ly TNIHH MTV Din 1irc Ba Nng

da
in
d-
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- Xây drng k hoach nâng cp, phát trin mOi llthi din cao th& trung th,
ha the phü hp quy hoach. Tang cuOng quàn 1 và dánh giá hin trang 1ui din
và các tram biên áp phân phôi nhäm dam bào hiu qua dâu nOi các h thông
nãng lucng tái tao, näng luqng mâi.
- Cp nht thu&ng xuyen thông tin khã nãng du nM, giài tóa cOng sut
nguôn náng lugng tái tao, nàng lung mói theo tüng khu vçrc, bao gOm danh
sách các tram biên áp/dung day con khà nàng và không cOn khà näng giâi toâ
cOng suât khi dâu nôi vâi các nguôn nàng luçng tái tao, nàng lung mi de các
chü dâu ttr näm bat thuc hiên.
- T chirc thirc hin giãi pháp 1uii din thông minh thông qua xây drng
h thông GIS, tir do kiêm soat tot hon h thông din, cüng nhu cong suât tai
tüng train biên áp, ho tr hiu qua cho yiêc mua din t'r cac h thông näng luqng
tái tao, nãng luçng mâi.
- PMi hap vOi S Cong Thuong nghiên cüu xay drng các chuang trInh
un dài theo quy djnh dé thüc day phát triên näng luçing tái tao, nàng lixcmg mOi.
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- Ph& hc'p vâi Trung tam chäm soc khách hang Din 1irc min Trung d
quàng bá, tu van thông tin lien quan den chü tru'ong, chInh sách ye näng lu'crng
tái tao dê ngui dàng biêt và thirc hin nêu có nhu câu.
- Nghiên ciru thirc hin các giâi pháp luOi din thông mirth tIch hçip các
nguôn din phân tan (nang lucing tái tao, nàng luçrng mOi) nhäm khai thác hiu
qua cong suât nguôn nAng 1ucing tái tao.
- Tng h9p, báo cáo S& Cong ThuoTig djnh k hang nàm v tInh hInh phát
triên din tü các nguOn näng lixçing tái tao trên dja bàn thành phô (so lugng
khách hang, dja diem lap dt, cong suât lap dt, san li.rqng din phát len hrOi...).

dda
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- Tip tiic duy tn và tang cung hiu quàtu vn thông tin, quy trInh du
nOi vi dci an dâu tu näng 1u'ng tái tao qua Tong dài tix van thông tin (1900
1909) cüa Tong cong ty Din 1rc Mien Trung.
16. Các don vj siy nghip cong 1p

da

in

- Cung cp thông tin phic vir dánh giá tim näng 1p dt nàng luçmg tái
tao tai trV s dan vj duçc giao quàn 1, sr d1ing.
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- Sau khi có chü truang thirc hin, t chic 1.p D an sir dng tài san cong
vào mire dIch kinh doanh, cho thuê, lien doanh, lien két theo quy djnh Lust quail
1, sir ding tài san công, Nghj djnh so 151/2017/ND-CP ngày 26 tháng 12 näm
2017 cüa ChInh phü, Thông tu so 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 näm
2017 cüa B tru&ng B Tài chInh dê khai thác hiu qua tiêm näng näng hxçng
tái tao tai trir s& don vj duqc giao quãn 1, sir ding.

1

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu içrc k tr ngày k.

da
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Diu 3. Chánh Van phOng LTBND thành pM, Giám dc các S&: Cong
Thuang, Ké hoach và Dâu tu, Tài chInh, Khoa h9c và Cong ngh, Xây dimg,
Tài nguyen và Môi tru&ng, NOng nghip và Phát triên nông thôn, Thông tin và
Truyên thOng, Giáo dic và Dào tao, Giao thông 4n tâi; TruOng ban Ban Quân
I Khu cong ngh cao và cac khu cOng nghip Dà Nng; Giám dc Ban Xiic tin
yà Ho trg dâu tu thành phô Dà Nang; Giám dOc Qu5 Dâu tu phát trién thành phô
Dà Nng; ChU tch UBND các qun, huyn; Giám dôc Cong ty TNHH MTV
Din 1rc Dà NAng à Thü truOng các co quan, don vj có lien quan can ci Quyt
djnh thirc hin./.
NyinIzân:
-NhuDiêu3;
- TTTU, IT HDND TP (d b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các so, ban, ngành;
- Cong thông tin diên tr TP;
- Luu: VT, KT, DTDT, SCT.
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