ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 774 /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày14 tháng 7 năm 2020

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tăng cường tiết kiệm điện giai
đoạn 2020-2025 trên địa bàn Huyện

Kính gửi:
- Các phòng, ban, ngành Huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Điện lực Hồng Ngự;
- Trung tâm Văn hóa - Thể thao và
Truyền thanh Huyện.
Căn cứ 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;
Thực hiện Công văn số 400/UBND-KT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Ủy
ban nhân dân Tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025, Ủy
ban nhân dân Huyện yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau:
1. Các phòng, ban, ngành Huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, Điện
lực Hồng Ngự căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của từng đơn vị
thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020
của Thủ tướng Chính phủ.
2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tình hình triển khai Chỉ thị số 20/CT-TTg
ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời đề xuất Sở Công thương, Ủy
ban nhân dân Huyện khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có
thành tích trong công tác tiết kiệm điện.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành Huyện và Ủy ban nhân dân
các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Huyện giai đoạn 2021 – 2025.
- Đề nghị Sở Công thương xem xét, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất
công nghiệp, dịch vụ thực hiện đầu tư, triển khai các giải pháp tiết kiệm năng
lượng, thay thế các thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền sản
xuất có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.
- Phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra đối với các
cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và sử dụng nhiều năng lượng (nếu có); xử
lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về sử dụng năng
lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Chỉ đạo Ban Quản lý công trình công cộng Huyện thực hiện nghiêm
túc các giải pháp tiết kiệm điện trong quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng
công cộng.
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3. Phòng Tài chính và Kế hoạch:
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và đưa các chỉ
tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hằng năm của Huyện.
- Hướng dẫn, rà soát việc mua sắm công phải tuân thủ quy định tại Quyết
định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ 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.
4. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh Huyện phối hợp với
Điện lực Hồng Ngự thường xuyên tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện đến
doanh nghiệp, người dân nắm thông tin trên sóng truyền thanh Huyện.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt công tác tuyên
truyền, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện theo Chỉ
thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
- Chỉ đạo các bộ phần quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng
của địa phương mình thực hiện nghiêm túc các giải pháp tiết kiệm điện.
6. Đề nghị Điện lực Hồng Ngự:
- Thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư, cải tạo lưới điện nhằm
vận hành tối ưu lưới điện, giảm tổn thất điện năng trên hệ thống.
- Hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tiết
kiệm điện và thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của các cơ
quan, doanh nghiệp trên địa bàn Huyện.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng
sử dụng điện thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện.
Yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND Huyện;
- LĐVP;
- Lưu: VT, CV/KT.
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