
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KTHT Ngọc Hồi, ngày      tháng      năm 2020 

V/v tăng cường tiết kiệm điện trên 

địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025 
 

 

                        Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành thuộc huyện; 

                                                             - UBND các xã, thị trấn; 

 - Điện lực Ngọc Hồi. 

 

Thực hiện Công văn số 1921/UBND-HTKT ngày 01/6/2020 của UBND tỉnh 

Kon Tum về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; 

UBND huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn: 

- Triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch số 1397/KH-UBND ngày 24/4/2020 

của Ủy ban nhân dân tỉnh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum giai đoạn 2020-2030; Kế hoạch số 1229/KH-UBND ngày 08/6/2020 

của UBND huyện về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2020-

2030 và Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. 

- Tuyên truyền, phổ biến việc sử dụng tiết kiệm điện đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động thực hiện sử dụng tiết kiệm điện tại cơ quan. 

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: 

+ Tắt các thiết bị sử dụng điện khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc, tận 

dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số người làm việc trong 

phòng giảm. Chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ để chế độ làm 

mát từ 25 độ C trở lên, dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá 

nóng. Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị điện để tránh tổn thất điện năng. 

+ Khi thay thế hoặc lắp đặt mới phải sử dụng thiết bị hiệu suất cao, có dán 

nhãn tiết kiệm năng lượng; các loại đèn treo trên trần phải lắp máng chụp để tăng 

độ chiếu sáng, bố trí các thiết bị đóng ngắt phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế. 

2. Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện: 

- Điều chỉnh thời gian điện chiếu sáng công cộng tại các tuyến đường nội thị 

theo từng mùa khác nhau, đảm bảo hợp lý phù hợp yêu cầu đảm bảo an toàn giao 

thông, trật tự an ninh, phát triển kinh tế - xã hội và các sự kiện quan trọng, tránh 

lãng phí điện. Hệ thống chiếu sáng sân vườn chỉ sử dụng các loại đèn tiết kiệm 

điện, các công trình chiếu sáng đầu tư xây dựng mới hoặc thay thế đèn hư hỏng 

phải sử dụng các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao như đèn compact, đèn Led. Đảm 

bảo tiệt kiệm tối thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 – 2025. 



- Áp dụng các giải pháp quản lý, sử dụng các thiết bị điều khiển tự động 

trong các hệ thống chiếu sáng công cộng nhằm tiết kiệm điện. 

3. UBND các xã, thị trấn: 

- Tổ chức tuyên truyền qua hệ thống phát thanh tối thiểu 1 lần/tuần về cách 

chọn và sử dụng thiết bị tiết kiệm điện trong gia đình, biểu dương các điển hình 

sáng tạo trong sử dụng tiết kiệm điện hiệu quả. Chỉ đạo các khu dân cư, thôn xóm 

tổ chức cam kết cụ thể và giám sát việc chấp hành của các cơ quan, đơn vị và hộ 

gia đình trên địa bàn trong việc tiết kiệm điện. 

- Phối hợp chặt chẽ với Điện lực Ngọc Hồi tổ chức tuyên truyền đến người 

dân kỹ năng sử dụng điện hiệu quả, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hợp lý; khuyến 

khích người dân sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng, lắp đặt và 

sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng 

lượng mặt trời. Yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại giảm 

50% công suất chiếu sáng quảng cáo, trang trí ngoài trời vào cao điểm buổi tối, sau 

22h00 tắt toàn bộ đèn chiếu sáng các pano quảng cáo tấm lớn, tuân thủ nghiêm các 

quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả. 

- Giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt đèn chiếu sáng công cộng các khu vực 

dân cư hợp lý theo mùa (mùa nắng từ 18 giờ 30 phút ngày hôm trước đến 05 giờ 

ngày hôm sau; mùa mưa từ 17 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ 30 phút ngày hôm 

sau). 

4. Điện lực Ngọc Hồi: 

- Tuyên truyền, vận động sử dụng điện tiết kiệm; hướng dẫn khách hàng sử 

dụng điện theo biểu đồ phụ tải tối ưu để hệ thống điện vận hành đạt hiệu quả. 

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù 

hợp với các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm), đáp ứng đầy đủ điện 

năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt. 

5. Các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn huyện: 

- 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 tiêu thụ 

điện lớn vào giờ cao điểm, không để các thiết bị điện hoạt động không tải. 

- Tắt các thiết bị điện và đèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ 

giữa ca. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban ngành; UBND các xã, thị trấn và các 

tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

thông tin và vận động cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức tạo tiền đề thúc đẩy 

việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường trên địa bàn 

huyện. 



- Phối hợp với Điện lực Ngọc Hồi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện tại các đơn vị trên địa bàn huyện, đề 

xuất xử lý các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện theo quy 

định. 

- Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Điện lực Ngọc Hồi, phản ánh 

kịp thời các khiếu nại, kiến nghị của khách hàng về tình trạng cung cấp điện không 

tuân thủ các quy định trên địa bàn, kịp thời tổng hợp báo cáo UBND huyện.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Công Thương tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP và các PCVP HĐND-UBND huyện; 

- Các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện (đăng bài); 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

Châu Ngọc Lân 
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