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CHỈ THỊ
Tăng cường tiết kiệm điện năm 2012 và các năm đến
trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Căn cứ Luật Điện lực, Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả và Thông
tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Liên Bộ Tài
chính - Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà
nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
Theo dự báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: năm 2012 và các năm đến, trong
giờ cao điểm các tháng mùa khô sẽ không đến mức thiếu điện nghiêm trọng, trừ trường
hợp hệ thống điện Quốc gia gặp sự cố dẫn đến thiếu công suất hoặc thiếu sản lượng
điện. Tuy nhiên nguy cơ tiềm ẩn không đáp ứng đủ điện cho nền kinh tế quốc dân trong
tương lai vẫn có thể xảy ra. Để thực hiện nghiêm túc nội dung tiết kiệm điện, Chủ tịch
UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tăng
cường tiết kiệm điện trong năm 2012 và các năm đến theo các nội dung sau:
- Thực hiện nghiêm túc chủ trương tiết kiệm điện trong sử dụng điện phục vụ
công tác quản lý Nhà nước, quản lý hệ thống điện chiếu sáng công cộng, trang trí,
quảng cáo, sản xuất, kinh doanh dịch vụ, tiêu dùng sinh hoạt dân cư, trong đó chú ý
các yêu cầu sau: Khi sửa chữa, lắp đặt mới thiết bị, vật tư điện phải chú ý sử dụng loại
thiết bị, vật tư có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, thiết bị đun nước nóng bằng năng
lượng mặt trời nhưng vẫn bảo đảm công năng sử dụng như bóng compact hoặc đèn
huỳnh quang công suất thấp T8, T5, chấn lưu điện từ hiệu suất cao, chấn lưu điện tử
tần số cao, thay thế các loại đèn chiếu sáng hiện đang sử dụng (nhất là đèn tròn sợi
đốt);
- Tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2012 với thông điệp
"Tôi và Bạn hãy cùng hành động" diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày
31 tháng 3 năm 2012, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2012 được phát động trên địa bàn
thành phố vào ngày 23 tháng 3 năm 2012 để các tổ chức, cá nhân biết, hưởng ứng.
Theo đặc điểm từng nhóm đối tượng sử dụng điện, cần phải triển khai thực hiện
các nhiệm vụ tiết kiệm điện cụ thể sau:
1. Các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập:
- Xây dựng và hoàn thiện Quy chế sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả thì phải
khẩn trương ban hành để công bố công khai cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức
biết nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả;
- Trên cơ sở tình hình sử dụng điện năm 2011 và kế hoạch đăng ký sử dụng điện
tiết kiệm năm 2012, có biện pháp triển khai thực hiện và định kỳ hàng quý (trước ngày

20 của tháng đầu quý sau) phải báo cáo tình hình sử dụng điện, số lượng điện năng tiết
kiệm, kinh phí tiết kiệm điện đã thực hiện, phân tích, đánh giá nguyên nhân kết quả đạt
được hoặc không tiết kiệm điện được của quý trước báo cáo về Sở Công Thương, Công
ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND thành
phố Đà Nẵng.
2. Các thành phần doanh nghiệp; cơ quan, đơn vị sản xuất – kinh doanh:
- Các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm năm 2011 (theo Quyết định
số 1294/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ) và phát sinh
trong các năm đến phải nghiêm túc thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả, 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, Nghị
định số 73/2011/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
- Xây dựng phương án quản lý, tổ chức lại sản xuất, kinh doanh dịch vụ tiên tiến
nhất, tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh dịch vụ để hạ giá thành sản phẩm, trong đó
có tiêu chí tiết kiệm điện ít nhất 5% so với năm 2011 khi chưa thay đổi thiết bị sử dụng
điện trong dây chuyền sản xuất, kinh doanh dịch vụ chú ý tập trung đề ra các giải pháp
sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, bảo đảm sử dụng đúng công suất, biểu đồ phụ tải đã
đăng ký và bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh dịch vụ hợp lý, hạn chế tối đa việc sử
dụng các máy móc, thiết bị điện tiêu thụ công suất lớn vào giờ cao điểm (từ 9 giờ 30
phút đến 11 giờ 30 phút và từ 17 giờ đến 20 giờ);
- Cắt giảm ít nhất 50% số lượng, công suất đèn chiếu sáng quảng cáo và tắt tất
cả đèn chiếu sáng quảng cáo sau 22 giờ;
- Chuẩn bị nguồn phát điện dự phòng để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện chủ yếu
của doanh nghiệp và xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi hệ thống điện Quốc
gia gặp sự cố thiếu công suất hoặc thiếu sản lượng điện.
3. Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng:
- Điều chỉnh thời gian đóng cắt, công suất hệ thống điện chiếu sáng công cộng
và trang trí đường phố, khu dân cư, điểm nhấn, quảng trường, công viên hợp lý theo
từng mùa trong năm, phù hợp với các ngày lễ, Tết, sự kiện lớn diễn ra trên địa bàn
thành phố để giảm ít nhất 50% công suất hệ thống điện chiếu sáng công cộng, trang trí
vào giờ cao điểm tối;
- Cắt giảm tối đa số đèn pha chiếu sáng lắp trên các trụ thép cao 20 mét, 25 mét,
30 mét và chỉ sử dụng đèn chiếu sáng trang trí các điểm nhấn, quảng trường, vườn hoa,
công viên ở các khu vực, đường phố thu hút kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch.
4. Các đơn vị, hộ gia đình, các nhân, tổ chức sử dụng điện tiêu dùng sinh hoạt
dân cư:
- Hạn chế tối đa 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 trong giờ cao điểm (từ 9

giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và từ 17 giờ đến 20 giờ); ngắt các thiết bị điện, đèn
chiếu sáng ra khỏi nguồn điện khi không có nhu cầu sử dụng.
- Phát huy tinh thần tiết kiệm điện trong tiêu dùng sinh hoạt dân cư đã đạt được
trong các năm qua, UBND thành phố Đà Nẵng phát động phong trào thi đua "Gia đình
tiết kiệm điện năm 2012 và các năm đến" để nhân dân các quận, huyện, phường, xã
triển khai thực hiện với hiệu quả cao nhất, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
5. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng:
- Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong Ban Chỉ đạo cấp điện, có kế
hoạch sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm hợp lý và khắc phục kịp thời các hư hỏng sau
khi tổ chức kiểm tra theo quy định để hạn chế sự cố mất điện, vận hành ổn định, an
toàn hệ thống điện nhằm có điều kiện cung cấp điện liên tục, an toàn, chú ý khai thác
triệt để các máy phát điện diezel dự phòng hiện có và huy động có hiệu quả nguồn phát
điện dự phòng của các khách hàng trong thời gian hệ thống điện Quốc gia gặp sự cố
thiếu công suất hoặc thiếu sản lượng điện để bảo đảm cấp điện cho các khách hàng sử
dụng điện quan trọng, ưu tiên trong năm 2012 và các năm đến;
- Giữ nghiêm kỷ luật vận hành, không xảy ra sự cố chủ quan trên hệ thống điện,
thực hiện nghiêm túc nội dung chỉ đạo, yêu cầu đối với Công ty Điện lực tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương tại Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện năm
2012 ban hành kèm theo Quyết định số 6785/QĐ-BCT ngày 23 tháng 12 năm 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, tuyệt đối không gây ảnh
hưởng nhiều đến việc sử dụng điện phục vụ công tác quản lý Nhà nước, chiếu sáng
công cộng, sản xuất, kinh doanh dịch vụ và tiêu dùng sinh hoạt dân cư;
- Tổ chức thống kê, tổng hợp số liệu sử dụng điện của 04 nhóm đối tượng: Cơ
quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; điện chiếu sáng công cộng; sản xuất, kinh
doanh dịch vụ; tiêu dùng sinh hoạt dân cư để thông báo định kỳ hàng tháng cho Sở
Công Thương, Sở Tài chính trước ngày 15 của tháng sau, trong đó phải thể hiện rõ cơ
quan, đơn vị nào vi phạm chủ trương tiết kiệm điện để kịp thời có biện pháp chấn chỉnh,
xử lý;
- 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, đối với các doanh nghiệp sử dụng năng
lượng trọng điểm và sử dụng lượng điện năng trên 100.000KWh/tháng phải phối hợp
với Sở Công Thương kiểm tra để xử phạt nghiêm do không thực hiện đúng biểu đồ phụ
tải và tiếp tục triển khai lắp đặt công tơ điện 3 giá theo quy định để làm cơ sở cho các
doanh nghiệp thực hiện tốt hơn nữa công tác tiết kiệm điện;
- 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 các gương
điển hình về tiết kiệm điện, các giải pháp, biện pháp tiết kiệm điện, các sản phẩm tiết
kiệm điện hiệu suất cao để phổ biến rộng rãi nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện cho
các tổ chức, cá nhân trong năm 2012 và các năm đến.

6. UBND các quận, huyện:
- Thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong Ban Chỉ đạo cấp điện, triển khai
thực hiện nghiêm túc và triệt để việc tiết kiệm điện tại các cơ quan, đơn vị, bộ phận
trực thuộc và chủ trì, phối hợp với đơn vị điện lực địa phương kiểm tra việc thực hiện
tiết kiệm điện của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhân dân các phường, xã trên địa bàn;
- Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng vận
động và hỗ trợ nhân dân sử dụng điện tiêu dùng sinh hoạt tham gia chương trình lắp
đặt bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời;
- Phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng tổ chức tuyên
truyền, vận động nhân dân thực hiện tiết kiệm điện trong tiêu dùng sinh hoạt, tích cực
tham gia phong trào thi đua "Gia đình tiết kiệm điện năm 2012 và các năm đến" tại
từng phường, xã, khối phố, thôn, tổ dân phố, trong đó có chỉ đạo UBND các phường,
xã và tổ chức bộ phận theo dõi, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn.
7. Sở Công Thương:
- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch cung cấp điện và
vận hành hệ thống điện năm 2012, phương thức tiết giảm khi hệ thống điện Quốc gia
gặp sự cố thiếu công suất hoặc thiếu sản lượng điện, có chú ý việc cấp điện liên tục, an
toàn cho các khách hàng sử dụng điện quan trọng, ưu tiên trong năm 2012 và các năm
đến;
- Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng triển
khai thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2012 và phong trào thi đua "Gia đình tiết
kiệm điện năm 2012 và các năm đến", trong đó có dự trù kinh phí triển khai thực hiện
để tổ chức vận động tuyên truyền và khen thưởng.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc cung ứng và sử dụng điện để xử lý
hoặc đề nghị xử lý nghiêm các vi phạm trong cung ứng điện, việc sử dụng điện không
đúng biểu đồ phụ tải đã thỏa thuận, đăng ký và vi phạm 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 một thành viên 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 hoặc đề nghị xử lý vi phạm trong lĩnh vực chiếu sáng
công cộng, chiếu sáng trang trí, quảng cáo;
- Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đà Nẵng theo
dõi, cập nhật số liệu về 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 kinh phí tiết kiệm điện đã thực
hiện được để đề xuất các biện pháp khen thưởng, xử lý đối với các cơ quan, đơn vị thực
hiện tốt hoặc không đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện đã đăng ký theo quy định tại Thông tư
liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT nhằm công bố công khai tình hình sử dụng điện
của các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sau từng quý của năm 2012 và
các năm sau;
- Phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH một thành viên 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 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 nhóm đối tượng thực hiện tốt việc tiết kiệm điện
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 2012 và các năm đến trên địa bàn thành phố.
8. 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
về tiết kiệm điện, dành thời lượng thích hợp để thường xuyên vận động, tuyên truyền
rộng rãi chủ trương và phát động thực hiện tiết kiệm điện lâu dài trong các tổ chức, cá
nhân trên địa bàn thành phố.
9. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động
thành phố, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên minh
Hợp tác xã, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh thành phố Đà Nẵng và các Hội, đoàn
thể khác quan tâm, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị nêu trên thực hiện nhiệm vụ và tích cực
góp phần tuyên truyền chủ trương lâu dài về thực hiện tiết kiệm điện để chủ trương tiết
kiệm điện năm 2012 và các năm đến đạt hiệu quả, trở thành thói quen trong sử dụng
điện.
Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày ký; yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu
trên tổ chức triển khai thực hiện và có nghĩa vụ phổ biến, quán triệt cho các tổ chức, cá
nhân trong phạm vi quản lý của mình biết để tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trong
năm 2012 và các năm đến nhằm xây dựng một phong trào ý thức thực hiện tiết kiệm
điện rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành
phố Đà Nẵng./.

CHỦ TỊCH
Văn Hữu Chiến

