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CHỈ THỊ 

Về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 

 

Căn cứ Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010; Nghị định 

số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Quyết định số 

280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 

2019- 2030;  

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; nhằm tăng 

cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc tiết kiệm điện để nâng cao 

sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát 

triển bền vững và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của 

tỉnh trong giai đoạn hiện nay, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu các sở, ban, ngành, 

đoàn thể của Tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân, 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh thực hiện nghiêm việc tiết kiệm 

điện, cụ thể như sau: 

 1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể của Tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn Tỉnh  

a) Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở: 

- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương xây dựng và tổ 

chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối 

thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.  

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng, bảo 

dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị.  

- Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao 

động, 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 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.  

b) Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục 

đích quảng cáo, trang trí ngoài trời:  
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- Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ 

thống chiếu sáng cho 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, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 

2020-2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên.  

- 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 tiết 

kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, 

chiếu sáng cho 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 lực địa phương; 

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 tại địa phương trong 

trường hợp xảy ra thiếu điện.  

c) Thực hiện tiết kiệm điện tại 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 tháng 3 năm 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 hiện 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; khuyến khích lắp đặt và sử dụng hệ 

thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời.  

d) 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 sở cung ứng điện thực hiện việc giảm nhu cầu sử 

dụng điện khi có yêu cầu.  

e) Thực hiện tiết kiệm điện tại 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.  
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- 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.  

- Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2% 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, 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.  

2. Tổ chức thực hiện  

a) Sở Công thương  

- 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 kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện 

và thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả tại các đơn vị trên địa 

bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật. 

- Đánh giá, tổng hợp thông tin từ các báo cáo và kế hoạch sử dụng năng lượng 

của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. Có biện pháp xử lý các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng 

lượng trọng điểm không xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm năng lượng. 

- Tổng hợp, báo cáo và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tiết kiệm điện và 

triển khai các chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn Tỉnh. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tham mưu UBND tỉnh xây dựng và đưa 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 của Tỉnh. 

- Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải 

Dương và Điện lực các huyện, thị xã, thành phố; giải quyết các khiếu nại của khách 

hàng về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn Tỉnh. 

- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh thực 

hiện việc cải tạo, sửa chữa lưới điện hạ áp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, giảm 

tổn thất điện năng. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền liên tục, rộng rãi đến 

các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức cá nhân, các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh về việc thực hiện tiết kiệm điện, tiết 

kiệm năng lượng.  

b) Sở Tài chính  

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét 

cắt giảm kinh phí đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách không thực hiện 

các quy định về tiết kiệm điện. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan cân đối, tham mưu UBND tỉnh 
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bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ trong Kế hoạch thực hiện Chương trình 

quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Tỉnh. 

c) Sở Xây dựng 

Chủ trì đẩy mạnh triển khai, kiểm tra việc áp dụng các giải pháp quản lý, quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành để tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng 

trên địa bàn toàn Tỉnh. 

d) Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 

Kiểm tra, giám sát các đơn vị tham gia quảng cáo sử dụng tiết kiệm điện trong 

các bảng quảng cáo có chiếu sáng đèn, hạn chế sử dụng bóng đèn có công suất lớn. 

đ) Sở Thông tin và Truyền thông 

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải 

Dương xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện; định hướng Đài 

phát thanh và Truyền hình Hải Dương, các cơ quan thông tin đại chúng của Tỉnh 

dành thời lượng thích hợp để phát sóng các chương trình, tổ chức các chuyên mục, 

đưa tin, bài tuyên truyền chủ trương của Tỉnh và các giải pháp tiết kiệm điện. 

e) Sở Khoa học và Công nghệ  

Phối hợp với các sở, ngành liên quan hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng 

điện trên địa bàn Tỉnh áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hiệu 

suất năng lượng đối với các thiết bị tiêu thụ điện.  

f) Ban Quản lý các Khu công nghiệp Hải Dương 

Chủ trì, phối hợp với Sở Công thương tuyên truyền, phổ biến Luật Sử dụng 

năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 

triển khai thực hiện tiết kiệm điện. 

g) Các Sở, ban, ngành của Tỉnh 

Quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiêm túc 

chấp hành các quy định về tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở; khi thẩm định, cấp 

phép các dự án, đề án, các công trình đầu tư, xây dựng, cải tạo, nâng cấp và mua 

sắm, lắp đặt trang thiết bị có trách nhiệm hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị tư vấn 

thiết kế, chủ đầu tư dự án, đơn vị quản lý, sử dụng các công trình trụ sở, tòa nhà, 

cơ sở sản xuất kinh doanh, hệ thống chiếu sáng trên địa bàn Tỉnh nghiên cứu sử 

dụng đèn led tiết kiệm điện tối đa và các thiết bị tiết kiệm điện, dán nhãn năng 

lượng khác trong quá trình hoạt động.  

h) UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả, chủ trương và các quy định về tiết kiệm điện tới đông 

đảo nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn nghiêm 

túc thực hiện. Chỉ đạo tập trung tuyên truyền thường xuyên, liên tục tại các xã 

phường, khu dân cư về cách lựa chọn và sử dụng thiết bị điện trong gia đình; các 

tấm gương, kỹ năng, các điển hình sáng tạo trong sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả… 

i) Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 

- Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm năng lượng trong phân phối 

điện. Tăng cường công tác quản lý trong hoạt động kỹ thuật và kinh doanh, bố trí 

kế hoạch cải tạo lưới điện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống 
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mức thấp nhất. Triển khai các biện pháp quản lý nhu cầu điện như: Quản lý phụ 

tải, lắp công tơ điện tử nhiều giá… nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng điện 

tiết kiệm, hợp lý và hiệu quả. 

- 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, có so sánh mức sử dụng điện của 

tháng cùng kỳ năm trước, báo cáo Sở Công thương, Sở Tài chính để có biện pháp 

xử lý đối với các đơn vị, khách hàng không thực hiện tiết kiệm điện. 

- Thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo quy định pháp luật hiện hành và 

theo kế hoạch được phê duyệt.  

- Chủ động phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng để thông tin, tuyên 

truyền rộng rãi các biện pháp tiết kiệm điện, kế hoạch cung cấp điện của Tỉnh. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của Tỉnh; Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân, các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh trên địa bàn Tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này; Định kỳ (6 

tháng, hàng năm) báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về Sở Công 

thương theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Công thương (để B/c);  

- Thường trực Tỉnh ủy (để B/c);  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của Tỉnh; 

- Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Hải Dương; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CNTT-VP UBND tỉnh;  

- Lưu: VT, CNGTXD, Cường (50 b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Dƣơng Thái 
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