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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

Số          /KH-UBND 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập -Tự do- Hạnh phúc          

 Vĩnh Yên, ngày      tháng     năm 2020 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng 

 Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn  

thành phố Vĩnh Yên giai đoạn 2020-2025 

  

Căn cứ Kế hoạch số 117/KH-UBND ngày 09/7/2020 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. 

UBND thành phố Vĩnh Yên xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 

20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết 

kiệm điện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2025, cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. 

- Phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên 

địa bàn thành phố trong giai đoạn 2020-2025. 

- Nâng cao kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cộng 

đồng trên địa bàn thành phố; tạo chuyển biến từ nhận thức sang các hành động 

cụ thể để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  

2. Yêu cầu 

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về sử dụng điện tiết kiệm và 

hiệu quả, tổ chức hệ thống quản lý, hoạt động tiết kiệm năng lượng. 

- Việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả là nhiệm vụ thường xuyên, ưu 

tiên hàng đầu của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. 

- Nâng cao nhận thức tự giác, gương mẫu trong thực hiện tiết kiệm điện, 

tạo lập thói quen của nhân dân và cộng đồng xã hội trong việc thực hiện sử 

dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về sử dụng điện tiết kiệm và 

hiệu quả; tổ chức hệ thống quản lý, hoạt động tiết kiệm điện 

- Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 

12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục phương tiện, thiết bị 

https://vanban.luatminhkhue.vn/searchindoc?q=68/2011/Q%C4%90-TTg
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tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng 

ngân sách nhà nước; kiểm tra, giám sát việc thực hiện định mức sử dụng năng 

lượng theo hướng dẫn tại Thông tư Liên tịch số 111/2009/TTLT/BTC-BCT 

ngày 01/6/2009 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.  

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp thực hiện 

Thông tư số 02/2014/TT-BCT ngày 01 tháng 6 năm 2014 của Bộ Công thương 

quy định biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho ngành công 

nghiệp; Thông tư số 19/2013/TT-BNNPTNT ngày 15/3/2013 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển Nông thôn hướng dẫn biện pháp sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. 

- Phối hợp với các Sở, ban ngành của Tỉnh trong việc thanh tra, kiểm 

tra về việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm 

và hiệu quả tại các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và sử dụng năng 

lượng cận trọng điểm. 

- Khuyến khích, ưu tiên các chương trình ứng dụng khoa học công nghệ 

tiết kiệm năng lượng. 

- Khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong doanh 

nghiệp, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả trong các tòa nhà, trong ngành giao thông vận tải, dịch vụ, du lịch và 

chiếu sáng công cộng. 

2. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao ý thức cộng đồng, thúc đẩy sử 

dụng điện tiết kiệm, hiệu quả  

- Tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ 

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

quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng nhiều 

hình thức như trên cổng thông tin điện tử; trên hệ thống truyền thanh của thành 

phố; hội nghị, tập huấn, tờ rơi, pano, áp phích... đến các cơ quan, doanh nghiệp 

và người dân trên địa bàn thành phố.  

- Phối hợp với các Sở, ban ngành của Tỉnh, các đơn vị, cơ quan liên quan 

trong việc tổ chức phát động hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế 

- Tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng năng 

lượng trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định tại Luật Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ tại điểm đ mục 1 Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 

của Thủ tướng Chính phủ. 

https://vanban.luatminhkhue.vn/searchindoc?q=2009/TTLT
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=02/2014/TT-BCT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=19/2013/TT-BNNPTNT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động triển khai 

tuyên truyền Chiến dịch Giờ trái đất, Chương trình tiết kiệm điện; phối hợp sở 

Công thương trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết 

kiệm điện theo kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt hàng năm đối với các cơ 

quan hành chính sự nghiệp trên địa bàn đảm bảo giảm ít nhất 10% chi phí điện 

năng tiêu thụ điện. 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố. 

- Phối hợp với Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ về việc giới 

thiệu mô hình các mô hình, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực sử dụng 

điện tiết kiệm và hiệu quả. 

- Phối hợp với UBND các xã, phường, các đơn vị liên quan tổ chức các 

hội nghị, lớp tập huấn phổ biến quy định của pháp luật về việc sử dụng điện tiết 

kiệm và hiệu quả cho các cở sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa 

bàn thành phố. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng 

ngân sách để chi trả tiền điện của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND 

thành phố. 

- Hàng năm bố trí nguồn kinh phí thực hiện Kế hoạch sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2030. 

3. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và 

đơn vị liên quan đưa nội dung tiết kiệm điện thành tiêu chí xét thi đua khen 

thưởng hàng năm. 

4. Trung tâm Văn hóa – Thông tin&Thể thao: Tổ chức tuyên truyền 

thường xuyên, rộng rãi Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên cổng 

thông tin điện tử và trên hệ thống truyền thanh của thành phố... để các cơ quan, 

doanh nghiệp, nhân dân trên địa bàn thành phố. 

5. Ban Quản lý dự án ĐT&XD  

Chủ trì, phối hợp với ngành điện tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm 

điện, kế hoạch phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ 

trong giai đoạn 2020-2025 cho các hoạt động chiếu sáng; 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 bằng đèn tiết kiệm điện; Áp dụng công nghệ điều 

khiển tự động trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho mục đích 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; 
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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. 

6. UBND các xã, phường 

- Thực hiện kế hoạch sử dụng tiết kiệm điện năng hàng năm theo Thông 

tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT của Liên Bộ: Tài chính - Công Thương về 

việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 

nghiệp công lập xây dựng phương án sử dụng điện, phải sử dụng điện hợp lý, 

gương mẫu trong sử dụng điện tiết kiệm. 

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và đề nghị các tổ chức, cá nhân 

quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, chiếu sáng ngoài trời; hộ gia 

đình; cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ; doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn 

triển khai thực hiện các nội dung sau:  

+ Phối hợp với Điện lực Vĩnh Yên xây dựng và tổ chức triển khai kế 

hoạch tiết kiệm điện, kế hoạch phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện 

năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020-2025 cho các hoạt động chiếu sáng công 

cộng; 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. 

+ Yêu cầu đối với các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn 

phòng thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; 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 ngành điện; 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 địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện. 

+ Yêu cầu đối với doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn: Xây dựng và thực 

hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế tối đa việc huy 

động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm. 

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; các doanh nghiệp sản xuất là cơ sở sử dụng 

năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2,0% điện năng tiêu thụ trên một 

đơn vị sản phẩm mỗi năm. 

+ Yêu cầu đối với các hộ gia đình sử dụng các thiết bị điện được dán nhãn 

năng lượng theo Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09/3/2017 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 việc 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, hạn 

chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn (điều hòa không khí, bàn là điện, 

bình nước nóng,...) trong thời gian cao điểm tối của hệ thống điện (từ 17h đến 

20h hàng ngày, trừ chủ nhật); 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 
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sử dụng bóng đèn sợi đốt; lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái 

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

7. Điện lực Vĩnh Yên 

- Thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm điện trong đầu tư xây 

dựng, kinh doanh điện. Thực hiện các giải pháp quản lý, kỹ thuật, đầu tư, cải 

tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện đảm bảo đạt được các tiêu chí về giảm tổn 

thất theo quy định. 

- Thực hiện phương thức vận hành ổn định, an toàn trong hệ thống điện; 

tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, nâng cao năng lực khai thác thiết bị; hạn 

chế sự cố, giảm tổn thất điện năng. 

- Hỗ trợ các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thống kê kết quả 

thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện thuộc địa bàn cung cấp điện. 

8. Đối với các phòng, ban, đơn vị khác thuộc UBND thành phố 

- Triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng tiết kiệm điện năng hàng năm 

của cơ quan, đơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT-BTC-BCT của Liên Bộ: 

Tài chính - Công thương về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các 

cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Phổ biến tuyên truyền Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, quán 

triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị, 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 của cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội quy và các quy định hiện 

hành về tiết kiệm điện. 

Căn cứ kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, 

đơn vị và UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực hiện. Thường xuyên tổ 

chức kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ quan, 

đơn vị. Định kỳ hàng năm trước ngày 10 tháng 12, báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế) để tổng hợp, báo cáo Sở 

Công thương theo quy định./. 
 

  Nơi nhận: 
- Sở Công thương Vĩnh Phúc; 

- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- UBND các xã, phường; 

- Điện lực Vĩnh Yên; 

- Các cơ quan liên quan; 

- Lưu: VT, KT. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 

Lê Anh Tân 
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