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V/v tăng cường thực hiện tiết 

kiệm điện năm 2016. 

 

                                 

 

Kính gửi:   

- Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã – thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 395/UBND-KTN ngày 16/02/2016 của UBND tỉnh 

Vĩnh Long về việc tăng cường thực hiện công tác tiết kiệm điện năm 2016. 

Theo dự báo, năm 2016 tiếp tục bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đặc biệt 

là hiện tượng El Nino sẽ còn diễn biến phức tạp với mức độ gay gắt hơn; Trước 

những diễn biến đó dẫn đến nắng nóng kèo dài, nhu cầu sử dụng các thiết bị từ 

nguồn năng lượng điện tăng cao, trong khi đó tình hình cung cấp điện gặp nhiều 

khó khăn; Để đảm bảo nguồn điện phục vụ cho sản xuất kinh doanh trong thời gian 

tới, Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND 

các xã- thị trấn thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trong việc tiết kiệm điện năm 

2016, cụ thể như sau: 

1. Sử dụng điện phải hết sức tiếp kiệm, sử dụng đúng mục đích, nhu cầu và 

tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm việc. 

2. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi 

số người làm việc trong phòng giảm. Hạn chế sử dụng đèn chiếu sáng chung ở hành 

lang, khu vực sân, vườn, cổng – hàng rào vào buổi tối. 

3. Sử dụng máy điều hòa nhiệt độ hợp lý và khi thật cần thiết (mở máy buổi 

sáng sau 8 giờ, buổi chiều 13 giờ 30 phút và tắt máy trước 45 phút khi ra về hết 

buổi làm việc), chỉ để chế độ làm mát (từ 25
0
C trở lên); có thể dùng quạt thay thế 

điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng. 

4. Khi mua sắm trang bị mới thay thế thiết bị cũ hư hỏng phải dụng các thiết 

bị có dán nhãn năng lượng (tiết kiện năng lượng) theo hướng dẫn tại công văn số 

1266/BCĐ.ĐHCCĐ ngày 18/8/2015 của Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện tỉnh 

Vĩnh Long về việc hướng dẫn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu 

sáng công cộng và chiếu sáng tòa nhà, văn phòng, trường học. 

 5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với UBND các xã – thị trấn: 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho Điện lực Vũng Liêm trong việc tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Đồng thời, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn.  

 - Định kỳ hàng quý báo cáo tình hình, số liệu thực hiện tiết kiệm điện trên 

địa bàn thông qua Thường trực UBND huyện và gửi về Sở Công Thương. 



- Đảm bảo các chức năng chiếu sáng cho các hoạt động của đô thị về ban 

đêm, điều chỉnh thời gian chiếu sáng hợp lý theo mùa trong năm, tránh lãng phí 

điện nhưng vẫn đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. 

 - Điều chỉnh thời gian bật, tắt thiết bị chiếu sáng công cộng hợp lý hoặc áp 

dụng hệ thống thiết bị điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để giảm 

công suất chiếu sáng về đêm khi mật độ giao thông giảm. 

 - Xây dựng kế hoạch nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng như sử dụng 

bóng đèn tiết kiệm điện và trang bị đèn LED công nghệ cao tại các vị trí thích hợp.  

- Khi thay thế đèn, thiết bị chiếu sáng hư hỏng hoặc lắp mới công trình chiếu 

sáng phải sử dụng các thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện. 

- Phối hợp Điện lực Vũng Liêm tổ chức tuyên truyền đến các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh cần cắt giảm ít nhất 50% công suất quảng 

cáo, trang trí ngoài trời vào cao điểm tối từ sau 22 giờ cắt hoàn toàn bộ đèn chiếu 

sáng các pano quảng cáo tấm lớn. Các cơ sở sắp xếp kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn 

chế tối đa việc huy động các thiết bị tiêu thụ công suất điện lớn sản xuất vào giờ cao 

điểm tối và không để các thiết bị điện hoạt động không tải. Chuẩn bị các nguồn dự 

phòng để đáp ứng nhu cầu sản xuất khi thiếu điện và xây dựng phương án tự cắt 

giảm phụ tải khi xảy ra thiếu điện. 

6. Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện kiểm tra, so sánh mức chi tiền sử 

dụng điện tại các đơn vị có thụ hưởng ngân sách nhà nước để đánh giá việc thực 

hiện tiết kiệm điện và báo cáo số liệu về Thường trực UBND huyện. 

Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, 

UBND các xã - thị trấn triển khai, tổ chức thực hiện tốt tinh thần công văn này. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tổng hợp báo cáo kịp thời và tham mưu Thường trực 

UBND huyện xem xét, giải quyết./.                                                                                                                                                 

 

Nơi nhận: 
- TTHU, TTHĐND; 

- CT, PCT UBND huyện (chỉ đạo); 

- Như trên; 

- Giám đốc Điện lực Vũng Liêm; 

- BLĐVP. HĐND&UBND huyện; 

- Các Tổ bộ phận VP. HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 
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