UBND TỈNH GIA LAI

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG
Số:331/SCT-QLNL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 18 tháng 3 năm 2020

V/v tăng cường các giải pháp tiết
kiệm điện trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai;
- Đài Phát thành & Truyền hình Gia Lai;
- Công ty Điện lực Gia Lai;
- Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm;
- Các tổ chức, cá nhân sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Văn bản số 386/VP-KHTH ngày 11/02/2020 của Văn phòng
UBND tỉnh Gia Lai về việc triển khai thực hiện Thông báo số 25/TB-VPCP ngày
20/01/2020 của Văn phòng Chính phủ (có phô tô Văn bản gửi kèm theo). Trong
đó, UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực
Gia Lai và các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện theo đúng nội dung chỉ
đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại thông báo nêu trên; báo cáo kết quả
thực hiện về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
Để triển khai thực hiện các nội dung tại Thông báo số 25/TB-VPCP ngày
20/01/2020 của Văn phòng Chính phủ, Sở Công Thương đề nghị các cơ quan,
đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung sau:
1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã, thành phố chỉ đạo đơn vị mình và các đối tượng sử dụng điện thuộc phạm vi
quản lý của mình thực hiện tốt một số giải pháp sau:
a. Đối với các cơ quan, công sở:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện năng sử dụng hàng năm
của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009
của Liên Bộ Tài chính - Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện
trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
- 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 nguyên tắc sau:
+ Tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm
việc, cắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.
+ Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng
khi số người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng
hành lang, sân vườn, khu vực bảo vệ theo tiêu chuẩn, …
+ Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết, cài đặt chế độ làm
mát từ 250C trở lên. 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 sử dụng năng
lượng hiệu suất cao theo quy định hoặc thiết bị sử dụng điện có dán nhãn tiết kiệm
năng lượng; nghiêm cấm thay thế, mua sắm mới đèn nung sáng.
+ Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ nhân viên phải thực hiện tiết kiệm
điện, đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm 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 12/12/2011
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 việc chiếu sáng công cộng:
- Kiểm tra, đánh giá chế độ chiếu sáng công cộng theo các quy chuẩn, tiêu
chuẩn chiếu sáng hiện hành, đảm bảo nguyên tắc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm
theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 259:2001; Thay thế các đèn trang trí, đèn
chiếu sáng bằng đèn tiết kiệm điện.
- Áp dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công
suất để giảm công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ giao thông giảm.
- 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 xây dựng mới.
- Triển khai thực hiện đầu tư, trang bị hệ thống điều khiển tự động cho các
hệ thống chiếu sáng đường phố chính, điều chỉnh thời gian chiếu sáng đường phố
hợp lý theo mùa trong năm, phù hợp theo đặc điểm nhu cầu sinh hoạt và các hoạt
động, các sự kiện tại địa phương, tránh lãng phí điện.
c. Đối với các hộ dùng điện sinh hoạt và cơ sở kinh doanh dịch vụ:
- Các hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều
hòa, bình nước nóng, bàn là điện …) trong thời gian cao điểm của hệ thống điện,
từ 09 giờ 30 đến 11 giờ 30 (02 giờ) và từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00 (03 giờ) các
ngày từ thứ Hai đến thứ Bảy; Khuyến khích sử dụng các loại thiết bị điện có hiệu
suất cao và được dán nhãn năng lượng, ngắt các thiết bị điện không sử dụng ra
khỏi nguồn điện.
- 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 dụng. 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;
không sử dụng bóng đèn sợi đốt trong quá trình thay thế hoặc mua mới.
+ 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 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 tại địa phương về chiếu sáng tiết kiệm điện, sẵn sàng cắt, giảm nhu
cầu sử dụng điện khi có thông báo của Công ty Điện lực Gia Lai trong trường
hợp thiếu điện.
2. Các doanh nghiệp sản xuất thực hiện ngay các giải pháp tiết kiệm điện sau:
- 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, biomass,...; sử dụng hệ thống dự trữ năng lượng ở giờ thấp
điểm để sử dụng vào giờ cao điểm; sử dụng các dịch vụ tiết kiệm năng lượng do
các công ty Dịch vụ năng lượng (ESCO) cung cấp.
- Các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm (Nhà máy thủy điện Ia Ly; nhà
máy thủy điện Sê San 3; nhà máy sản xuất tinh bột sắn, huyện Krông Pa; nhà
máy sản xuất tinh bột sắn, huyện Mang Yang; nhà máy sản xuất ván MDF thị xã
An Khê; nhà máy nhiệt điện sinh khối Ayun Pa; cơ sở vận tải hàng hóa của Công
ty TNHH MTV Vận tải Trường Tín Gia Lai) phải thực hiện nghiêm túc các quy
định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Hàng năm, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải thực hiện các
giải pháp tiết kiệm điện để tiết kiệm ít nhất bằng 1% điện năng tiêu thụ trên một
đơn vị sản phẩm so với năm trước đó.
- Tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian
nghỉ giữa ca. Triệt để tiết kiệm điện chiếu sáng sân, vườn, đường nội bộ trong
các khu công nghiệp.
- Chuẩn bị các nguồn dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất khi xảy ra
thiếu điện, xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện.
3. Sở Thông tin & Truyền thông chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn
tỉnh đưa nội dung thực hành tiết kiệm điện vào chương trình tuyên truyền thường
xuyên và dành thời lượng thích hợp để truyền tải thông tin này đến với mọi đối
tượng sử dụng điện.
4. Đài phát thanh & truyền hình Gia Lai, Báo Gia Lai đưa nội dung thực
hành tiết kiệm điện vào chương trình tuyên truyền thường xuyên và dành thời
lượng thích hợp để truyền tải thông tin này đến với mọi đối tượng sử dụng điện.
5. Công ty Điện lực Gia Lai, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai tổ chức thống
kê, theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng điện tại các công sở, cơ quan, doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh, có so sánh với mức sử dụng điện của tháng cùng kỳ năm

trước, thông báo cho khách hàng, đồng thời 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.
Nhận được văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VP, QLNL.
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