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______________

Trong nhiều năm qua, việc cung ứng điện cho nền kinh tế luôn được đảm
bảo, làm nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, thu hút đầu tư, giữ vững an
ninh quốc phòng, ổn định xã hội. Tuy nhiên, xét bối cảnh nguồn cung ứng điện
giai đoạn 2020 - 2025 gặp nhiều thách thức do: (i) tình trạng thủy văn đảm bảo
mức phát điện của các nhà máy thủy điện trên hệ thống sông diễn biến theo chiều
hướng bất lợi bởi biến đổi khí hậu; (ii) sự phụ thuộc ngày càng sâu rộng vào năng
lượng sơ cấp nhập khẩu; (iii) nguồn điện gió, điện mặt trời vẫn còn hạn chế về
quy mô và còn nhiều rào cản kỹ thuật trong khai thác, sử dụng; (iv) nhiệt điện
gặp nhiều khó khăn trong mở rộng đầu tư, trong khi đó, nhu cầu điện vẫn tiếp
tục tăng ở mức cao, bình quân 10%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế, thì
việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả phải được coi là giải pháp quan trọng,
cấp bách nhằm tiếp tục duy trì ổn định an ninh năng lượng, phát triển bền vững,
tăng trưởng kinh tế đất nước trong 05 năm tới.
Thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, cả nước đã có nhiều chuyển biến
tích cực trong ý thức sử dụng điện theo hướng tiết kiệm và hiệu quả. Kết quả là,
đã tiết kiệm được trên 9 tỷ kWh, tương đương 15.000 tỷ đồng, với mức tiết kiệm
bình quân đạt 1,5% tổng điện năng tiêu thụ hằng năm. Đây là tiền đề quan trọng
cho phép cả nước cần phải tiếp tục đẩy nhanh, mạnh việc cải thiện chất lượng sử
dụng điện, coi tiết kiệm điện là một giải pháp then chốt để giảm thiểu nguy cơ
thiếu điện trong giai đoạn 2020 - 2025.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, trong giai đoạn 2020 - 2025, cả nước phải
phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ. Để đạt được
mục tiêu này, yêu cầu mọi tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực hiện việc tiết kiệm
điện, cụ thể như sau:
1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các doanh nghiệp và các tổ chức đoàn
thể - xã hội thực hiện một số giải pháp sau:
a) Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở:
- Phối hợp với cơ quan điện lực sở tại xây dựng và tổ chức triển khai kế
hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm
5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.
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- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả quy định về sử dụng,
bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị.
- Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao
động, 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 hằng năm.
- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các
quy định hiện hành về tiết kiệm điện.
- Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện
mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm
tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.
b) Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng, chiếu sáng cho
mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời:
- Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ
thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ trì, phối hợp
với cơ sở cung cấp điện xây dựng và tổ chức triển khi kế hoạch tiết kiệm điện,
theo đó, phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ trong giai
đoạn 2020 - 2025 cho các hoạt động chiếu sáng trên.
- 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, đèn quảng cáo bằng đèn
tiết kiệm điện; Áp dụng công nghệ điều khiển tự động trong chiếu sáng công
cộng, chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, 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.
- 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.
- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng và
tòa nhà chung cư 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 cơ quan điện lực sở
tại; 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 tại địa phương
trong trường hợp xảy ra thiếu điện.
c) Thực hiện tiết kiệm điện tại 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 tháng 3 năm 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.

3
- Thường xuyên thực hành hành vi 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; chỉ sử dụng điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết;
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 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.
d) Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ:
- Thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
- Xây dựng và phổ biến thực hiện nội quy tiết kiệm điện của đơn vị cho
khách hàng, nhân viên; phối hợp với cơ sở cung ứng điện thực hiện việc giảm
nhu cầu sử dụng điện khi có yêu cầu.
đ)Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất:
- Xây dựng và thực hiện các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
như: đảm bảo sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế hoạch sản
xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu
thụ điện lớn vào giờ cao điểm; hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt động không
tải.
- 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.
- Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng
tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm mỗi năm, rà soát, chấn chỉnh việc chấp hành
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và các văn bản quy phạm pháp
luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả có liên quan.
- Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp là đối tượng điều chỉnh của các
văn bản quy phạm pháp luật quy định về định mức tiêu hao năng lượng trên một
đơn vị sản phẩm phải tuân thủ định mức tiêu hao năng lượng theo quy định.
2. Bộ Công Thương có trách nhiệm:
- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức theo dõi, đôn
đốc, kiểm tra tình hình triển khai Chỉ thị này, tổng hợp kết quả thực hiện hằng
năm, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.
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- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai khẩn trương
các nhiệm vụ của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 và Chương trình quốc gia về quản lý nhu cầu
điện giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 trong đó đặc biệt chú
trọng tới hoạt động điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại và thương mại.
- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện vận hành tối ưu các nhà
máy điện và lưới điện truyền tải, phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng
lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống.
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền liên tục, rộng rãi để
nhân dân biết và thực hiện tiết kiệm điện.
- Đôn đốc các Sở Công Thương 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 trang thiết bị có hiệu suất thấp bằng các thiết bị, dây chuyền sản
xuất có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng.
- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật về định mức sử dụng năng lượng cho đơn vị
sản phẩm của ngành/tiểu ngành.
- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
xây dựng chỉ tiêu tiết kiệm điện theo năm cho địa phương.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát, áp dụng chế
tài xử phạt đối với các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện các quy
định về sử dụng năng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
3. Bộ Tài chính có trách nhiệm:
- Phối hợp với Bộ Công Thương và các bên liên quan nghiên cứu, xây
dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế tài chính cho
phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam hạch toán vào giá thành các nhiệm vụ về thúc
đẩy tiết kiệm điện.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ
quan liên quan để bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Chương trình quốc gia
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2020 ban hành
theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng
Chính phủ.
4. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với các bộ, ngành
liên quan rà soát bổ sung, xây dựng và ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn
kỹ thuật về hiệu suất năng lượng đối với các thiết bị tiêu thụ điện.
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5. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công
Thương chỉ đạo các Đài phát thanh, truyền hình và các cơ quan thông tấn báo
chí trung ương và địa phương xây dựng và thực hiện liên tục các chương trình
phát thanh và truyền hình về tiết kiệm điện, áp dụng đơn giá phù hợp cho việc
tuyên truyền, phổ biến về tiết kiệm điện.
6. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:
- 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 và giai đoạn.
- Chỉ đạo các đài phát thanh - truyền hình, các cơ quan truyền thông trực
thuộc liên tục tuyên truyền về tiết kiệm điện đối nhân dân trên địa bàn.
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm mọi trường hợp vi
phạm quy định hiện hành về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
- Yêu cầu các cơ quan điện lực địa phương phối hợp với các doanh nghiệp,
tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện. Hỗ trợ Ủy ban nhân
dân các cấp thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của doanh
nghiệp, tổ chức thuộc địa bàn cung cấp điện.
- Tổ chức khen thưởng và đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền để
khen thưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có thành tích trong công
tác tiết kiệm điện.
7. Các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Ủy ban nhân dân các cấp có
trách nhiệm:
Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, phê duyệt và rà soát các dự án đầu tư, mua
sắm công, triệt để tuân thủ quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12
tháng 12 năm 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; giám sát chi phí sử dụng điện trong chi thường xuyên
của các đơn vị hành chính sự nghiệp theo quy định mức tiết kiệm điện của Chỉ
thị này.
8. Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm:
- Vận hành tối ưu các nhà máy điện và lưới điện truyền tải, phân phối nhằm
sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng trên toàn
hệ thống. Huy động một cách hợp lý công suất và điện năng các nhà máy thủy
điện, các nguồn điện mua của các nhà máy điện độc lập và các nguồn điện dự
phòng của khách hàng.
- Xây dựng, tổ chức thực hiện và báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực
hiện chương trình tiết kiệm điện hằng năm và giai đoạn.

