UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 572/UBND-KTN

Lai Châu, ngày 19 tháng 3 năm 2020

V/v tăng cường tiết kiệm điện
trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
-

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
UBND các huyện, thành phố;
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
Báo Lai Châu;
Công ty Điện lực tỉnh Lai Châu.

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; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ
tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; Quyết định số
279/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình Quốc gia về Quản lý nhu cầu điện giai đoạn 2018-2020, định
hướng đến năm 2030;
Căn cứ Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của
Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc
gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai
đoạn 2019-2030;
Để đảm bảo an ninh năng lượng Quốc gia, tăng cường sử dụng điện tiết
kiệm và hiệu quả, góp phần cung ứng điện ổn định và an toàn đáp ứng nhu cầu
điện cho sản xuất, kinh doanh và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của Nhân dân trên
địa bàn tỉnh Lai Châu, hạn chế thấp nhất việc giảm, ngừng cung cấp điện có thể
xảy ra trong những tháng mùa khô năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu
yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành
phố và các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện một số nội dung sau:
1. Mọi tổ chức, cá nhân sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Lai Châu
nghiêm túc tổ chức thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo đúng chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017,
Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019; của Uỷ ban nhân dân

tỉnh Lai Châu tại Quyết định số 1600/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019,
trong đó cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
a) Đối với các cơ quan, công sở
- Xây dựng và ban hành quy định về sử dụng điện, thay thế, sửa chữa các
trang thiết bị sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị theo quy định hiện hành.
- Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, nhân viên thực hiện tiết kiệm
điện, 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.
- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các
quy định hiện hành về tiết kiệm điện.
- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12
năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc 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; ban hành quy chế về mua sắm thiết bị khi sửa chữa,
thay thế hoặc mua mới đối với các thiết bị có hiệu suất năng lượng cao theo
danh mục được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
b) Đối với hoạt động chiếu sáng công cộng
- Áp dụng các giải pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành
trong chiếu sáng công cộng; thay thế các đèn trang trí, đèn chiếu sáng bằng đèn
tiết kiệm điện; hoàn thành lắp đặt Trung tâm điều khiển hệ thống chiếu sáng
công cộng sử dụng công nghệ điều khiển tự động.
- 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 tất cả các
công trình chiếu sáng công cộng xây dựng mới.
- Thực hiện tự động hóa các tuyến chiếu sáng công cộng xây dựng mới để
giảm lượng ánh sáng theo khung thời gian đảm bảo giảm cường độ chiếu sáng
khi không cần thiết.
c) Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ
- Khuyến khích sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán
nhãn năng lượng.
- Khuyến khích thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện:
+ Tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử
dụng các thiết bị điện.
+ Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt đèn chiếu sáng và
các thiết bị điện khi không có nhu cầu sử dựng. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu

sáng hành lang, sân vườn, khu vực làm việc theo tiêu chuẩn hiện hành.
+ Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm
mát từ 25°C trở lên hoặc đặt chế độ chênh lệch nhiệt độ trong phòng và nhiệt
độ bên ngoài chỉ từ 3-5°C. Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết
không quá nóng.
+ Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị điện
hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.
+ Hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (điều hòa không khí, bình
nước nóng, bàn là điện,....) trong thời gian cao điểm buổi tối của hệ thống điện
(từ 17h đến 20h hàng ngày).
- Các cơ sở dịch vụ, thương mại, nhà hàng, khách sạn,... tuân thủ nghiêm
các quy định của tỉnh về chiếu sáng tiết kiệm điện, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử
dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Lai Châu trong trường hơp
thiếu điện.
d) Đối với các doanh nghiệp sản xuất
- Xây dựng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử
dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp đồng mua bán
điện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị
có công suất tiêu thụ điện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén
khí... vào giờ cao điểm, hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không tải.
- Tăng cường sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất
cao; khuyến khích sử dụng các dạng năng lượng mới, năng lượng tái tạo như:
Năng lượng gió, mặt trời, sinh khối...; sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ
thấp điểm để sử dụng vào giờ cao điểm.
- Các doanh nghiệp là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết
định của Thủ tướng Chính phủ phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật
Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp thay thế các thiết bị tiêu thụ
nhiều năng lượng bằng các thiết bị tiêu thụ năng lượng ít hơn mà có cùng hiệu
suất.
2. Giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
a) Sở Công Thương
- Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tuyên truyền các chính sách, quy
định của pháp luật về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; giới thiệu các sản phẩm,
công nghệ tiết kiệm điện.

- Kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện đối với hệ thống chiếu sáng
công cộng, công sở, các doanh nghiệp sử dụng điện trọng điểm; xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm sử dụng điện, đặc biệt sử dụng quá công suất đăng ký trong
giờ cao điểm.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty Điện lực
Lai Châu, giải quyết các khiếu nại của các tổ chức, cá nhân về tình trạng cung
cấp điện không tuân thủ các quy định.
- Kiểm tra, xử lý các hành vi, vi phạm các quy định về sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
b) Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu và các cơ quan
truyền thông trên địa bàn tỉnh xây dựng các chương trình phát thanh, truyền hình
và thông tin đến bạn đọc về tiết kiệm điện, áp dụng đơn giá phù hợp cho việc
tuyên truyền về tiết kiệm điện vì mục đích chung của quốc gia.
c) Sở Giáo dục và Đào tạo
Phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Lai Châu thực hiện
tuyên truyền tiết kiệm điện trong trường học nhằm giáo dục cho học sinh, sinh
viên ý thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.
d) Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị Điện lực trên địa bàn tổ chức tuyên
truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương tiết kiệm điện, các biện pháp sử dụng điện
tiết kiệm và hiệu quả đến các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, hộ gia đình và
cá nhân trên địa bàn.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện đối với
các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, các đơn vị quản lý chiếu sáng
công cộng trên địa bàn, có biện pháp xử lý kịp thời đối với các trường hợp
không thực hiện nghiêm chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước.
đ) Công ty Điện lực Lai Châu
- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại
chúng về các biện pháp tiết kiệm điện và các quy định của pháp luật về xử lý các
hành vi vi phạm trong sử dụng điện.
- Trong trường hợp hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn cung cấp điện:
Xây dựng kế hoạch cung cấp điện theo sản lượng điện và công suất do Tổng

Công ty Điện lực miền Bắc phân bổ cho tỉnh; xây dựng kế hoạch cắt, giảm phụ
tải điện gửi Sở Công Thương tổng hợp, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt
(nếu có).
- Hàng năm, tổng hợp danh sách khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn (từ
3 triệu kWh/năm) trở lên gửi Sở Công Thương và Uỷ ban nhân dân tỉnh để theo
dõi giám sát.
- Thực hiện ngừng, giảm cung cấp điện theo quy định pháp luật hiện hành
và theo kế hoạch được phê duyệt.
- Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn kiểm tra và xử lý các
hành vi, vi phạm các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
e) Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu
Phối hợp với Sở Công Thương, Công ty Điện lực Lai Châu đẩy mạnh
công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách và quy định của Nhà nước về tiết
kiệm điện; đưa tin, bài giới thiệu các biện pháp tiết kiệm điện năng và các gương
điển hình trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; xây dựng các phóng sự, trao
đổi tọa đàm để tuyên truyền về công tác tiết kiệm điện năng.
Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể
tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan
nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- TT. Tỉnh ủy;
(B/c)
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN.
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