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Chuyn 

LLfu H Ss 051  

tinh Soc Tràng. 

Thirc hin Chi thj s6 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 cüa Thu tuOng ChInh 
pH ye vic tang cixông tiêt kim din giai doan 2020 - 2025; nhàm tang 
ciiâng scr dung diên tiêt kim và hiu qua trén dja bàn tinh Soc Trang giai doan 
2020 - 2025, gop phân dam bão nguôn cung cap din On djnh cho các hoat dng 
san xuât, kinh doanh va nhu cau sinh hoat thiêt yêu cüa Nhân dan trén dja bàn 
tinh, Chü tjch U' ban nhân dan tinh Soc Träng có kiên chi d.o nhu sau: 

1. Các Sâ, ban ngành, don vi six nghiêp, U ban nhân dan các huyn, thj 
xA, thành phô can quan tam chi dao can b, cOng chirc, viên chüc thuc quyên 
quàn 1 tich crc huâng i'rng, tham gia và vn dng doanh nghip, Nhân dan tham 
gia thrc hin các giái pháp tiêt kim din và sir dung din có hiu qua theo tinh 
than Chi thj so 20/CT-TTg trong do dc bit chü các ni dung sau: 

a) Thirc hin tit kim diên tai ca quan, cOng sâ 

- Phi hçp vói Cong ty Din lirc Soc Träng xây dimg và to chU'c triên khai 
thiic hién ke^ hoach tit kim diên cho don vi mInh, dam bâo hang nàm tOi thiêu 
tiêt kim 5,0% tong din näng tiêu thii trong näm. 

- My drng, ban hành và tô  chuc th1rc hin hiu qua quy djnh ye sir dung, 
bào duing và sua chüa các trang thiêt bj tiêu thii din tai ca quan, dan vi. 

- Phi bin, quán triêt viêc thuc hién tit kim din tâi toàn the ngui lao 
dng, dira ni dung tiêt kim din vào chi tiêu dánh giá rnirc d hoàn thành 
nhim vi, chap hành k' lu.t ni b6 và thi dua khen thithng hang nàm. 
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- Don dc, rd soát và thiiing xuyén kim tra viêc thirc hin nOi quy vã các 
quy djnh hin hành ye tiêt kim din. 

- Tn ding vá huy dOng các ngun Iirc dez  1&p dt và sü dung h8 thông din 
mt tthi trén mái nhà, h thông dun nuàc nóng tü näng luçing mt tthi dê giãm 
tiêu thu din tir h8 thông din quc gia. 

b) Thrc hin tit kim din trong chiu sang cOng cong, chiu sang cho 
mvc dIch quáng cáo, trang trI ngoài tthi 

- Các to chic, cá nhân quãn 1 van hánh h8 thong chiu sang cong cong, 
h8 thông chiêu sang cho mc dIch quáng cao, trang trI ngoâi tthi chü trI, phôi 
hqp vOi ngành din xay dirng vã t6 chi:rc triên khai thirc hin kê hoach tiêt kim 
din, theo do phãi dam báo tôi thiêu tit kiêm 20% tong din nàng tiêu thi trong 
giai doan 2020 - 2025 cho các hoit dng chiêu sang trên. 

- Ap ding các giái pháp quán 1, quy chun, tiêu chun k5 thut chiêu 
sang cong cong. Thay the các den trang tn, den chiêu sang, den quâng cao hang 
den tiêt kim din. Ap ding cong nghq^ diêu khiên tir dng trong chiêu sang cong 
cong, chiêu sang cho mitc dIch quáng cáo, trang trI ngoài ti?ii. 

- Trin khai các giái pháp cong ngh tit kim din trong chiu sang cOng 
cong, sr diing thiêt bj chiêu sang hiu suât cao, tiêt kim din cho 100% cong 
trInh chiêu sang cong cong chuân bi dâu tu xây dirng, cái tao, nâng cap. 

- Day nhanh io^ trInh thrc hin ur dQng hóa chiu sang theo khung thi 
gian và diêu kin thii tiêt cüa các cong trInh chiêu sang cong cong. 

- Các nhà hang, khách san,  co so djch vii thiwng mai, t6 hop van phông vá 
tOa nhà chung c'cr giâm 50% cong su.t chiêu sang quãng cáo trang trI ngoài tthi 
vao cao diem buôi tôi cüa he^ thông din theo yeu câu cüa din 11rc. Tuân thu các 
quy djnh ye chiêu sang tiêt kim và hiu qua, sn sang cat, giâm nhu câu sO dig 
din khi có thông báo cüa diên lirc tai  dja phxcrng trong trixOng hop xày ra thiêu 
diên. 

c) Thirc hin ti& kim din tai  các h6 gia dInh 

- SO ding các thit bj din dirc dan nhãn nng luqng theo Quyêt djnh 
so 04/201 7/QD-TTg ngày 09/3/2017 cüa Tha tirOng ChInh phü quy djnh danh 
mvc phi.rong tin, thiêt bj phái dan nhãn näng luçmg, áp ding mOc hiu suit näng 
luçmg tôi thiêu và 16 trInh thrc hin. 

- Thtx?ngxuyên thrc hành hânh vi sO dung din tit kim và hiu qua tai 
gia dInh nhis: tat các thiêt bj din khi ra khôi phOng, cat han nguôn din néu 
khOng sO ding các thiêt bj din; chi sO dung diêu hOa nhit d6 khi that can thiêt; 
tru tiên mua sam các phuing tin, thiêt bj din hiu suât cao hoac thiêt bj din có 
dan nhãn tiêt kim näng hrqng; han  ch thi da sO dung bOng den si dot; lap dt 
và sO ding h6 thông din nit trOi tnén rnái nhà, h& thông dun nrOc nóng tO nang 
lu'çing mt trOi. 
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d) Thc hin tit kim din ti các cci so kinh doanh thucmg mai và djch 
v11 

- Thrc hin các giâi pháp s1r ding din tit kim và hiu qua. 

- My drng và pho^ bin thirc hin ni quy tiêt kim din cUa don vi cho 
khách hang, nhân viên. Phi ho vOi ngành din thirc hin vic giám nhu câu sir 
dung din khi có yêu câu. 

d) Thc hin ti& kim din tai doanh nghip san xuât 

- My dirng và thrc hin các giãi pháp sü dung diên tiêt kim và hiu qua 
nhu: dam báo sO dçing dOng cong suit và biu do phi tài; thirc hin ké hoach san 
xuât hqp l; hn chê tôi da vic huy dng các thiêt bj, may móc có cong suât tiêu 
thii din iOn vào giO cao dim; han che^ ti da các thit bj din hoat  dng không 
tai. 

- Up dat, tIch hqp các ngun nàng luçmg tái tao  nhu nàng luçmg mat trri, 
näng hrqng gió vào he^ thng náng lucmg ni b; ixu tiên sO du CC tht bj 
dugc dan nhãn näng krçng hiu sut cao. 

- Co s('Y sO ding näng hxcmg tr9ng dim phái tit kim It nht 2% din nãng 
tiêu thu trên mt don vi san phâm mi näm, rd soát, chân chinh vic chap hành 
Ludt SO ding näng hrçng tiêt kim và hiu qua và các van bàn quy pham pháp 
1ut ye sO diving nãng lucmg tiêt kim, hiu qua có lien quan. 

Các doanh nghip san xut cong nghip là di tixçmg diu chinh cOa các 
van bàn quy phm pháp 1u.t quy djnh ve^ djnh mOc tiêu hao näng luçmg trên mt 
don vi san phâm phâi tuân thO djnh mOe tiêu hao näng 1ung theo quy djnh. 

2. SO Cong Thuong 

a) ChO trI, phi ho p vOi các SO, ngành, dja phuong t chOc theo dôi, don 
dôc, kiêm tra tinh hInh triên khai Chi thi s 20/CT-TTg. Hang näm, tong ho kêt 
qua th%rc hin, báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 

b) ChO trI, phi hçp vOl các SO, ngành, dja phuong trin khai thrc hin Kê 
hoach so 160/KH-UBND ngày 12/12/2019 cOa Uy ban nhân dan tinh Soc Tráng 
thrc hi en Chuong trInh quc gia v8 sO diing nAng lizçng tiêt kim và hiu qua, 
giai doan 2019 - 2030 trén dja bàn tinh Soc Tr.ng. 

c) Giám sat vic thrc hin cOa Cong ty Din lc Soc Tràng ye thuc hin 
vn hành tôi uu các lithi din truyên tâi, phân phôi nhàm sO diing hiu qua nguOn 
nãng hrqng so cap và giám ton tht din nAng. 

d) Phi ho p v&i các co quan truyn thong vã các don vi lien quan thrc 
hién tuyên truyên dê Nhân dan bitt và thrc hin tit kim din. 

d) Ho^ trçl các doanh nghip san xut cong nghip, djch vi thirc hin dâu 
tu, triên khai the giãi pháp tiêt kirn náng krqng thay the cáe trang thiêt bj có 
hiu suât thâp bang các thi& bj, day chuyn san xut có hiu suit cao, tiêt kim 
näng h.rçing. 
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e) To^ chirc kirn tra, giárn sat và xr 1 nghiêm mi trung ho  p vi phim 
quy djnh hin hành ye scr dung näng lirçing tiêt kim và hiu qua. 

g) Phi hçp vói các cci quan lien quan de^ xut Uy ban nhân dan tinh khen 
thithng các co quan, don vi, dja phucmg thirc hin t& chü truung tit kim din. 

3. Si Tài chInh: Phi hop v&i Sâ Cong Thuang và các ca quan lien quan 
tham miru trInh Uy ban nhân dan tinh bô tri kinh phi thuc hin kê ho?ch hang 
näm ye sir ding näng li.rçing tiêt kim và hiu qua, tit kim din trên dja bàn tinh 
theo phân cap ngân sách hin hành. 

4. So Khoa h9c và Cong ngh: Ph,i hçip vOi các SO, ngành lien quan triên 
khai thc hin các he^ thông lieu chuân, quy chuân ky thut ye hiu suât näng 
1ung dôi vOi các thiêt bj tiéu thii din. 

5. SO Thông tin và Truyn thông, Dài Phát thanh - Truyên hInh Soc Trang, 
Báo Soc Trang phôi hçp vói SO Cong Thiiang, Cong ty Din 1?c  Soc Trang xây 
dung và thirc hin các chixcing trInh tit kim din, áp dung dun giá pht ho p cho 
vic tuyên truyên, phô biên ye ti& kim din. 

6. Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành ph 

a) My dung và dua các chi tiêu sO dung näng luqng tit kim và hiu qua 
vào kê hotch phát triên kinh tê - xã hôi hang nãm và giai doin. 

b) Chü trI, phiM hcip vói các dan vi din lrc trên dja bàn th chcic tuyên 
truyên, phô biên sâu rng chO truang tiêt kim din den tat cã các cu quan, dun 
vi, to chOc, h6 gia dInh và Nhân dan trén dja bàn quãn 1. 

c) TO^ chirc kirn tra, giám sat và xi.r lyr nghiêm m9i trithng hop vi phm 
quy djnh hin hành ye sO diving nàng hrçrng tiêt kim và hiu qua trên dja bàn 
quân l. 

d) Yêu cu các cci quan din lirc dja phuong phM hop vOi các doanh 
nghip, to chOc dóng trên dja bàn xây drng kê hoach tiet kim din, dông th&i ho 
tr(l Uy ban nhân dan các huyn, thj xa, thành phô và Uy ban nhân dan các xà, 
phu?mg, thj trân thông ke kêt qua thc hin kê hoch tiêt kim din cüa doanh 
nghip, to chOc thuc dja bàn cung cap din. 

d) T6 chOc khen thixOng các ca quan, don vi, to chOc và cá nhãn trên dja 
bàn có thành tIch trong cong tác tiêt kim din. 

7. Các SO, ban ngành tinh, Uy ban nhân dan các huyn, thj xã, thành phô 

HuOng dan, kim tra, giám sat, phê duyt và rà soát cac diz an dâu Ui, mua 
sam cOng, trit de-  tuân thO quy djnh tai  Quyt djnh s6 68/201 1/QD-TTg ngày 
12/12/2011 cUa Thu tuOng ChInh phü ban hành danh mic, phuong tin, thiêt bj 
tiêt kim nãng luqng di.rqc trang bj, mua sam dOi v&i co quan, dun vi sO dung 
ngân sách nhà nuOc; giám sat chi phi sO dung din trong chi thu&ng xuyén cüa 
các don vi hành chInh sir nghip theo quy dlnh  mOc tiet kim din cOa Chi thj so 
20/CT-TTg. 
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8. Cong ty Din hrc Soc Tràng 

a)V.n hành ti uu các lu'ói din truyn tãi, phân phi nhm sü d1ng hiu 
qua nguôn nãng hrçing sci cap vâ giãm ton that din nãng. 

b) Chü tri phi hgp vOi các don vi lien quan t6 chrc tuyên truyên thithng 
xuyên, rng rãi trên các phtrang tiên thông tin di chóng ye các bin pháp tiêt 
kim din và các quy djnh cüa pháp lut ye xir 1 các hành vi vi phm trong sir 
diing din. 

c) Thirc hin các bin pháp quãn l nhu cu diên, khuyên khIch khách 
hang sü dung din tit kim, hop l và hiu qua trong san xut, sinh hoat và khu 
vuc nuôi torn. 

d) Theo dOi, thng ké tinh hInh sir dung din cfia các Co quan nhà nuâc, 
don vi sir nghip cong 1p và các doanh nghip trên dja bàn tinh so v&i cüng k' 
nàm tmc, báo cáo Sâ Cong Thuoiig. 

d) My ding, ti chirc t1c hin chumg trInh tit kim din, báo cáo Sâ 
Cong Thucing kêt qua th1rc hin hang nãm và giai doçtn. 

e) Chu'trI, phM hor vói các don  vi lien quan nghiên c1ru xây dung, báo cáo 
Si Tài chInh trInh Uy ban nhân dan tinh ban hành co chê tài chInh cho phép vic 
bach toán chi phi cüa hoat  dng thüc My tit kirn din vào giá thành san xuât 
kinh doanh cüa Cong ty. 

g) Trong tn.thng hçip h thng din quc gia thiêu ngun din: My dung 
kê hoach cung cap dintheo san luçing din Va Cong suât do Tong Cong ty Din 
hrc mien Nam phân bô cho tinh, kê hoach cat giâm din, báo cáo Sâ Cong 
Thuong. 

9. Thu trithng các S, ban, ngành, Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, 
thi x, thành phô, Thñ truàng CáC co quan, don vi và các to chrc, cá nhân hot 
dng din 1rc và si:r diing din cO trách nhim chi dao  và thi hành nghiêm chi dao 
tai Cong van nay. 

Cong van nay thay the^ Cong van so^ 12/UBND-TH ngày 03/01/2018 cüa 
Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Soc Träng ye vic tang cung thrc hin sir dung 
din tiét kim vâ hiu qua trên dja bàn tinh Soc Träng./.J--- 

No'i nhân: 
- Nhu trén; 
- Bô Cong Thuang; 
- TT. Tinh Ay, TT.HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- UBMTTQ và các Doàn the tinh; 
- Tong Cong ty Din hrc mien Nam; 
- Cong thông tin din Ur tinh; 
- Luu: VT, TH, 

-- 

  

KT. CHU T!CH 
P110 CHU T!CH 
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