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CHỈ THỊ
Về việc khẩn trương tăng cường thực hiện nghiêm túc và triệt để việc
tiết kiệm điện năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Trước thực trạng trong năm 2011 và một vài năm đến, việc cung cấp điện trên
cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng gặp nhiều khó khăn do diễn biến
thời tiết bất thường, hạn hán kéo dài, mực nước tại các hồ chứa thủy điện lớn trong cả
nước ở mức thấp so với cùng kỳ nhiều năm, không đáp ứng yêu cầu cho các nhà máy
thủy điện hoạt động hết công suất và do một số công trình nhà máy nhiệt điện, turbin
khí, thủy điện, lưới điện vận hành không ổn định, gặp sự cố hoặc đưa vào hoạt động
chậm hơn so với kế hoạch; Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương đã có chỉ đạo,
yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam phải huy động tối đa các nguồn điện hiện có,
tăng cường mua điện của Trung Quốc và các nhà máy điện ngoài Tập đoàn Điện lực
Việt Nam nhưng chắc chắn không đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng
từ 16÷17%, đặc biệt trong các giờ cao điểm của các tháng mùa khô.
Trong thời gian qua, việc thực hiện tiết kiệm điện trong quản lý, sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ và sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Luật điện lực,
Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; các văn bản quy phạm pháp luật của
Nhà nước chưa được thực hiện nghiêm túc, chưa góp phần giảm bớt khó khăn trong
tình hình thiếu điện.
Nhằm bảo đảm cung cấp điện đạt hiệu quả cho quản lý, sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ và nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng,
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các tổ chức, cá nhân kể từ nay trở về sau
phải khẩn trương tăng cường thực hiện nghiêm túc và triệt để việc tiết kiệm điện do
hệ thống điện Quốc gia đã xảy ra thiếu công suất hoặc thiếu sản lượng điện, cụ thể
như sau:
1. Đối với các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các doanh nghiệp
và Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng:
Thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm điện của UBND thành phố Đà
Nẵng tại Công văn số 3727/UBND-KTN ngày 22 tháng 6 năm 2010 về việc tiếp tục
thực hiện chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước. Riêng các doanh nghiệp phải
chuẩn bị sẵn sàng nguồn điện dự phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh,
dịch vụ và xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi hệ thống điện Quốc gia thiếu
công suất hoặc thiếu sản lượng điện, các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng

năng lượng trọng điểm quy định trong Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
phải xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện mỗi năm ít nhất 1%.
2. Đối với việc sử dụng điện của nhân dân phục vụ ánh sáng sinh hoạt:
Mỗi hộ gia đình phải có trách nhiệm triệt để tiết kiệm điện như tận dụng tối đa
ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt và ngắt các thiết bị điện, đèn chiếu sáng khi không
có nhu cầu sử dụng ra khỏi nguồn điện, hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị công
suất lớn tiêu thụ nhiều điện năng như máy điều hoà nhiệt độ, bếp điện, bình nước
nóng, bàn là điện…; khuyến khích sử dụng các loại bóng đèn tiết kiệm điện nhưng
vẫn đảm bảo chiếu sáng sinh hoạt như bóng compact hoặc đèn huỳnh quang công
suất thấp T5, T8, chấn lưu hiệu suất cao, thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt
trời, thiết bị điện có dán nhãn tiết kiệm năng lượng.
3. Đối với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng:
- Chịu trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong Ban Chỉ đạo
cấp điện. Thường xuyên kiểm tra lưới điện hiện trạng, thực hiện việc duy tu, bảo
dưỡng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới lưới điện để khắc phục kịp thời các
hư hỏng nhằm vận hành ổn định, có điều kiện cung cấp điện liên tục, an toàn, hạn chế
sự cố mất điện. Khai thác triệt để các máy phát điện diezel dự phòng hiện có, đồng
thời huy động có hiệu quả nguồn điện dự phòng của các khách hàng sử dụng điện
trong thời gian hệ thống điện Quốc qua thiếu công suất hoặc thiếu sản lượng điện để
có điều kiện thực hiện đúng kế hoạch cung cấp điện, phương thức tiết giảm điện
trong năm 2011 được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt;
- Giữ nghiêm kỷ luật vận hành, không để xẩy ra sự cố chủ quan trên hệ thống
điện thành phố Đà Nẵng. Thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, yêu cầu đối với
Công ty Điện lực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Quyết định số 0152/QĐBCT ngày 12 tháng 01 năm 2011 và Chỉ thị số 04/CT-BCT ngày 28 tháng 01 năm
2011 về việc cung cấp điện và vận hành hệ thống điện mùa khô 2011 của Bộ trưởng
Bộ Công Thương, các quy định của Luật điện lực, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả và các văn bản hướng dẫn thi hành, không làm ảnh hưởng nhiều đến hoạt
động quản lý, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tránh cắt điện sinh hoạt trên diện rộng,
kéo dài đối với một khu vực hoặc một phụ tải điện;
- Tiếp tục theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình, số liệu thực hiện tiết kiệm điện
của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Công ty Quản lý vận hành
điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng và các khách hàng sử dụng điện có vi phạm quy
định tiết kiệm điện trong Chỉ thị này;
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc sử dụng điện của các doanh nghiệp
để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, yêu cầu phải thực hiện đúng biểu đồ phụ tải đã thỏa
thuận, đăng ký trong hợp đồng mua bán điện, phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra
để xử phạt nghiêm các doanh nghiệp không thực hiện đúng biểu đồ phụ tải, nhất là
các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm và sử dụng lượng điện năng trên
100.000KWh/tháng trong thời gian hệ thống điện Quốc gia thiếu công suất hoặc thiếu
sản lượng điện và tiếp tục triển khai lắp đặt công tơ điện 3 giá;

- Chủ động phối hợp, cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng
xây dựng các chuyên đề, phóng sự, hoạt cảnh, chương trình tuyên truyền có tác động
đến mọi tầng lớp nhân dân để nâng cao ý thức tiết kiệm điện nhằm thực hiện tốt chủ
trương tiết kiệm điện của Nhà nước năm 2011 theo hướng giới thiệu các gương điển
hình về tiết kiệm điện, các giải pháp, biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng các sản phẩm
tiết kiệm điện hiệu suất cao để phổ biến rộng rãi trong cộng đồng dân cư;
4. Đối với UBND các quận, huyện:
- Phải triển khai thực hiện nghiêm túc và triệt để việc tiết kiệm điện tại cơ
quan, các đơn vị trực thuộc và chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan, nhất là đơn vị điện lực địa phương kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm
điện của các doanh nghiệp trên địa bàn để góp phần hoàn thành nhiệm vụ của Ban
Chỉ đạo cấp điện;
- Chỉ đạo UBND các phường, xã tổ chức tuyên truyền, vận động và quản lý
chặt chẽ việc thực hiện tiết kiệm điện của các doanh nghiệp trên địa bàn, yêu cầu các
hộ gia đình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (máy điều hòa nhiệt độ, bếp
điện, bình nước nóng, bàn là điện, …) trong giờ cao điểm (từ 9h30’ đến 11h30’ và từ
17h đến 20h); tắt và ngắt các thiết bị điện, đèn chiếu sáng khi không có nhu cầu sử
dụng ra khỏi nguồn điện; thay thế dần các loại đèn chiếu sáng hiện đang sử dụng
(nhất là loại đèn tròn nung sáng) bằng loại đèn tiết kiệm điện như đèn compact, đèn
huỳnh quang hiệu suất cao T5, T8;
- Phối hợp với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng tổ chức tuyên truyền,
vận động thực hiện tiết kiệm điện đến từng phường, xã, khối phố, thôn, tổ dân phố.
5. Đối với Sở Công Thương:
- Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cấp điện, chịu trách nhiệm chủ trì
theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cung cấp điện, phương thức tiết
giảm điện năm 2011 được UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt khi hệ thống điện
Quốc gia thiếu công suất hoặc thiếu sản lượng điện, có chú ý đến việc cấp điện liên
tục cho các khách hàng quan trọng, ưu tiên trong năm 2011 đã được UBND thành
phố Đà Nẵng chấp thuận tại Công văn số 243/UBND-KTN ngày 13 tháng 01 năm
2011;
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra để thường xuyên tổ chức kiểm tra việc cung ứng
và sử dụng điện, xử lý hoặc đề nghị xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm biểu đồ
phụ tải đã thỏa thuận, đăng ký trong hợp đồng mua bán điện, vi phạm trong cung
ứng, sử dụng điện và vi phạm các điều khoản trong hợp đồng mua bán điện có xảy ra
tranh chấp;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch và
Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng theo dõi, kiểm tra việc thực hiện cắt giảm
điện chiếu sáng công cộng, chiếu sáng trang trí, chiếu sáng quảng cáo biển hiệu,
pano…để kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng,
chiếu sáng quảng cáo quy định trong Chỉ thị này;
- Phối hợp với các cơ quan liên quan và Công ty TNHH MTV Điện lực Đà
Nẵng kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan Nhà nước,

đơn vị sự nghiệp công lập; phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp lượng điện năng tiết
kiệm, kinh phí sử dụng điện tiết kiệm được và đề xuất các biện pháp khen thưởng, xử
phạt đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hoặc không đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện
của Nhà nước và của UBND thành phố Đà Nẵng để công bố công khai thông tin tình
hình sử dụng điện của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng và các cơ
quan thông tin đại chúng như Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà Nẵng, Đài
phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố Đà Nẵng để
tuyên truyền rộng rãi các nội dung về tiết kiệm điện, giới thiệu các sản phẩm, công
nghệ tiết kiệm điện, kịp thời nêu gương các khu vực, khách hàng thực hiện tốt việc
tiết kiệm điện như cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, cơ sở
dịch vụ thương mại nhằm góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các tổ chức, cá
nhân trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả;
- Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố Đà Nẵng và Bộ Công Thương kết quả
thực hiện tiết kiệm điện năm 2011 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
6. Sở Thông tin và truyền thông, Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Đà
Nẵng, Đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng, Báo Công an thành phố
Đà Nẵng xây dựng các chuyên đề, phóng sự, hoạt cảnh, chương trình phát thanh và
truyền hình để vận động tuyên truyền về tiết kiệm điện, dành thời lượng thích hợp để
thường xuyên tuyên truyền rộng rãi chủ trương tiết kiệm điện của Nhà nước và của
UBND thành phố Đà Nẵng trong năm 2011.
Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực
hiện nhiệm vụ được giao và có nghĩa vụ phổ biến, quán triệt cho các tổ chức, cá nhân
trong phạm vi quản lý của mình biết để thực hiện tiết kiệm điện năm 2011 nghiêm túc
và triệt để./.
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