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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện 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 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh 
Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cương tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, UBND 
huyện xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Thực hiện đầy đủ, có 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. 

 - Phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên 
địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025. 

 II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, THỜI GIAN THỰC 
HIỆN 

 1. Đối với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị 

 - Xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng tiết kiệm điện năng hàng năm của 
cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT-BCT của Liên Bộ: Tài 
chính - Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

 - Phổ biến tuyên truyền 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, quán triệt 
việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động trong cơ quan, đơn vị và các đơn vị trực thuộc, đưa nội dung 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 hàng năm của cơ quan, đơn vị. 

 - Tổ chức kiểm tra, gám sát việc thực hiện nội quy và các quy định hiện 
hành về tiết kiệm điện. 

 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

 - Phối hợp với các đơn vị sử dụng điện năng lượng trọng điểm trên địa bàn 
thực hiện nghiêm các quy định tại Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 
thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 
điểm đ mục 1 Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
 - Phối hợp với các phòng, ban, ngành đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, Điện 
lực Tam Dương tổ chức thực hiện Kế hoạch về sử dựng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2030; Chương trình điều 
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chỉnh phụ tải điện, quản lý nhu cầu điện; các hoạt động triển khai tuyên truyền 
Chiến dịch Giờ trái đất, Chương trình tiết kiệm điện tại trường học,…  

 - Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ 
thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện. 

 - Phối hợp với phòng Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND huyện khen thưởng 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thực hiện tốt trong việc tiết kiệm điện; 
xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất xử lý các trường hợp sử dụng điện lãng phí, 
không thực hành tiết kiệm điện theo quy định. 

 - Chủ trì phối hợp với Điện lực Tam Dương giám sát việc thực hiện tiết 
kiệm điện theo kế hoạch được UBND huyện phê duyệt hàng năm đối với các cơ 
quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện đảm bảo giảm ít nhất 10% chi phí 
điện năng tiêu thụ điện. 

 - Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và hoạt 
động của nhân dân. 

 - Triển khai các đề tài nghiên cứu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, 
sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như: Năng lượng gió, năng lượng mặt trời,… 

 Chỉ đạo đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng 
ngoài trời: Chủ trì, phối hợp với Điện lực Tam Dương xây dựng phương án triển 
khai kế hoạch tiết kiệm điện, kế hoạch phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm điện 20% 
tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020-2025 cho 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 bằng đèn tiết kiệm điện; Áp dụng 
công nghệ điều kiển tự động trong chiếu sáng công cộng, 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. 

 3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

 - Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách để chi trả tiền điện của các cơ 
quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện. 

 - Hàng năm bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2030. 

 4. Phòng Nội vụ 

 Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị 
trấn liên quan đưa nội dung tiết kiệm điện thành tiêu chí xét thi đua khen thưởng 
hàng năm. 

 5. Phòng Văn hóa và Thông tin 

 Tổ chức tuyên truyền thường xuyên, rộng rãi Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 
07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 
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2020-2025 trên các phương tiện truyền thông,… để các cơ quan, doanh nghiệp, 
nhân dân biết và thực hiện tiết kiệm điện. 

 6. UBND các xã, thị trấn 

 - Xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng tiết kiệm điện năng hàng năm 
của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT của Liên Bộ: Tài 
chính - Công Thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ 
quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; chỉ đạo các khách hành quan trọng 
thuộc diện ưu tiên cấp điện phải sử dụng điện hợp lý, gương mẫu trong sử dụng 
điện tiết kiệm. 

 -  Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn và đề nghị các tổ chức, cá nhân quản 
lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng ngoài trời; hộ gia đình; cơ 
sơ kinh doanh thương mại dịch vụ; doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn triển khai 
thực hiện các nội dung sau: 

 + Yêu cầu đối với các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ 
hợp văn phòng: Thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, 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 Điện lực Tam Dương; tuân thủ các quy định về 
chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sáng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có 
thông báo của cơ quan điện lực trong trường hợp xảy ra thiếu điện. 

 + Yêu cầu đối với doanh nghiệp sản xuất:  Xây dựng 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; Các doanh 
nghiệp sản xuất là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 
2,0% điện năng tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm; 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 hoa năng lượng theo quy định. 

 + Yêu cầu đối với việc sử dụng điện sinh hoạt; Các hộ gia đình 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; hạn chế sử 
dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (điều hòa không khí, bàn là điện, bình nước 
nóng,…) trong thời gian cao điểm tối của hệ thống điện ( từ 17h đến 20h hàng 
ngày, trừ chủ nhật); 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. 
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7. Điện lực Tam Dương 

 - Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện trong đầu tư xây dựng, 
kinh doanh điện. 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. 

 - Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; 
tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn chế 
sự cố, giảm tổn thất điện năng. 

 - Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn huyện xây dựng 
kế hoạch tiết kiệm điện. Hỗ trợ UBND các xã, 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 các Doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn thực 
hiện nghiêm các quy định về định mức tiêu hao năng lượng. 

 - Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 Căn cứ kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các phòng, ban,  
ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ 
chức triển khai thực hiện. Nội dung lựa chọn cần lựa chọn những vấn đề trọng 
tâm, trọng điểm, có phân công chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong tổ chức thực hiện 
và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát. 

 Định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 12 báo cáo kết quả triển khai thực 
hiện về UBND huyện./. 

 

 

 Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c) 

- Sở Công Thương (b/c); 

- TT Huyện uỷ, HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND & UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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