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TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2821 /UBND-KTN

Quảng Nam, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường tiết kiệm
điện trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2020-2025

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty Điện lực Quảng Nam;
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 (gọi tắt
là Chỉ thị số 20); Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức,
cá nhân thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện, cụ thể như sau:
1. Đối với cơ quan công sở
- Phối hợp với cơ quan điện lực sở tại xây dựng và tổ chức triển khai kế
hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5,0% tổng kế hoạch
điện năng tiêu thụ trong năm.
- Ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo dưỡng,
sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị.
- Phổ biến, quán triệt quy định thực hiện tiết kiệm điện đến toàn thể người
lao động, bổ sung nội dung thực hiện tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức
độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng
năm.
- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các
quy định hiện hành về tiết kiệm điện.
- Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện
mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm
tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.
2. Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho
mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời
- Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ
thống chiếu sáng đối với mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối
hợp với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm
điện; theo đó, có kế hoạch khả thi tiết kiệm tối thiểu 20% tổng kế hoạch điện
năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025 đối với các hoạt động chiếu sáng.
- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng
công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn quảng cáo bằng đèn
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tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công
cộng, chiếu sáng đối với mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời.
- Triển khai các giải pháp công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công
cộng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% công
trình chiếu sáng công cộng chuẩn bị đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp.
- Đẩy nhanh lộ trình thực hiện tự động hóa chiếu sáng theo khung thời gian
và điều kiện thời tiết của các công trình chiếu sáng công cộng.
- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và
tòa nhà chung cư giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời
vào cao điểm buổi tối của hệ thống điện theo yêu cầu của cơ quan điện trong
quản lý, cung cấp; tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn
sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của cơ quan điện lực trong
trường hợp xảy ra thiếu điện.
3. Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt:
- Sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn năng lượng theo Quyết định số
04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục
phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng
lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.
- Thường xuyên thực hành hành vi sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại
gia đình như: tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu
không sử dụng các thiết bị điện; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết;
ưu tiên mua sắm các phương tiện, thiết bị điện hiệu suất cao hoặc thiết bị điện có
dán nhãn tiết kiệm năng lượng; hạn chế tối đa sử dụng bóng đèn sợi đốt; lắp đặt
và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng
lượng mặt trời.
4. Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và
dịch vụ
- Thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
- Xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho
khách hàng, nhân viên; phối hợp với cơ quan điện lực cung ứng điện thực hiện
việc giảm nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu.
5. Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất
- Ban hành và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản
xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu
thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không
tải.
- Lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo như năng lượng mặt trời,
năng lượng gió vào hệ thống năng lượng nội bộ; ưu tiên sử dụng các thiết bị
được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao.
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- Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm tối thiểu 02% điện
năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm, rà soát, chấn chỉnh việc chấp
hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm
pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan.
- Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng điều chỉnh của các
văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một
đơn vị sản phẩm phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng theo quy định.
6. Sở Công Thương
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ
của của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2019-2030 và Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu
điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030; trong đó đặc biệt chú
trọng tới hoạt động điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại và thương mại. Thẩm
định hồ sơ liên quan thiết bị nâng cấp, sửa chữa, đầu tư mới điện chiếu sáng,
điện quản cáo, … theo yêu cầu tiết kiệm năng lượng.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan triển khai thực hiện nghiêm các quy
định tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng
cường việc kiểm tra, đánh giá, tổng hợp thông tin các báo cáo và kế hoạch sử
dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, cơ sở sử
dụng năng lượng trọng điểm trong phạm vi quản lý. Đồng thời tăng cường kiểm
tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý các trường hợp
không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện, công bố công khai thông tin về
tình hình sử dụng điện đối với các cơ quan công sở.
- Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ thực hiện đầu tư,
triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng thay thế các trang thiết bị có hiệu
suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền sản xuất có hiệu suất cao, tiết kiệm năng
lượng.
- Đôn đốc các doanh nghiệp, tòa nhà là cơ sở sử dụng năng lượng trọng
điểm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả; xử phạt vi phạm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả theo Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ về quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện,
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền liên tục, rộng rãi để
nhân dân biết và thực hiện tiết kiệm điện.
7. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:
Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để bố trí
kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2030 theo Quyết định số
34/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh.
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Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phê duyệt và rà soát các dự án đầu tư, mua
sắm công, triệt để tuân thủ quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày
12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục, phương tiện, thiết bị
tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng
ngân sách nhà nước; giám sát chi phí sử dụng điện trong chi thường xuyên của
các đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định mức tiết kiệm điện.
8. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình
Quảng Nam, Báo Quảng Nam
Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, các cơ quan thông tin đại chúng
của tỉnh và đơn vị liên quan xây dựng các chương trình phát thanh và truyền
hình về tiết kiệm điện. Yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng dành thời lượng,
chuyên mục thích hợp để tuyên truyền chủ trương của Nhà nước về thực hiện
các giải pháp tiết kiệm điện và áp dụng đơn giá phù hợp cho việc tuyên truyền,
phổ biến về tiết kiệm điện.
9. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Xây dựng và bổ sung các chỉ tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và giai đoạn. Triển khai
thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả.
- Chỉ đạo các Đài Phát thanh - Truyền hình cấp huyện; Đài truyền thanh
xã thường xuyên tuyên truyền về tiết kiệm điện để nhân dân thực hiện.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi
phạm quy định hiện hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Yêu cầu các điện lực địa phương hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức đóng
trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện; phối hợp với UBND các xã,
phường, thị trấn thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của doanh
nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện.
- Tổ chức khen thưởng và đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền để
khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích xuất sắc trong
công tác tiết kiệm điện.
10. Công ty Điện lực Quảng Nam
- Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện. Tích cực thực hiện các
giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm
bảo đạt được các tiêu chí về giảm tổn thất theo quy định của Nhà nước.
- Tổ chức thống kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công
sở, cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh, có so sánh với mức sử
dụng điện của tháng cùng kỳ năm trước, báo cáo Sở Công Thương, Sở Tài chính
và UBND tỉnh để có biện pháp xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực
hiện tiết kiệm điện.
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- Chỉ đạo các điện lực khu vực hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên
địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện; phối hợp UBND cấp xã, phường, thị
trấn thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của doanh nghiệp, tổ
chức thuộc địa bàn cung cấp điện.
- Phối hợp với cơ quan, đơn vị chức năng tuyên truyền, hướng dẫn các
khách hàng sử dụng điện thực hiện tiết kiệm điện theo quy định.
Yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thị xã,
thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam; thủ trưởng các đơn vị công
lập, doanh nghiệp nhà nước và tổ chức, cá nhân sử dụng điện chịu trách nhiệm
chỉ đạo và thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
Bộ Công Thương (báo cáo);
TT TU, HĐND tỉnh;
CT, các PCT UBND tỉnh;
CPVP;
Các phòng chuyên viên;
Lưu: VT, KTN.
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