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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện 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 

 

Căn cứ công văn số 5008/BCT-TKNL ngày 14/7/2020 của Bộ Công 

Thương về việc hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện 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 Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn triển khai thực hiện 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; Sở 

Công Thương xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện cụ thể như sau: 
 

I. MỤC TIÊU. 

- Thực hiện đầy đủ, có hiệu quả Kế hoạch số 147/KH-UBND, nhằm góp 

phần phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, với mục tiêu tăng cường hiệu quả quản 

lý Nhà nước trong việc tiết kiệm điện để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh 

tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển các nguồn năng 

lượng bền vững và bảo vệ môi trường. 

- Phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu  2,0% tổng lượng điện tiêu thụ của cơ 

quan, đơn vị trong giai đoạn năm 2020 - 2025. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

 1. Sở Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ 

chức liên quan thực hiện các nội dung về tiết kiệm điện và triển khai các chương 

trình quản lý nhu cầu điện, Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả trên địa bàn; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ tư vấn kiểm toán năng lượng, 

đánh giá suất tiêu hao năng lượng, tập huấn đào tạo cán bộ và hỗ trợ xây dựng 

hệ thống quản lý năng lượng; thúc đẩy phát triển mô hình cơ sở sử dụng năng 

lượng xanh và phong trào hộ gia đình tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng; 

khuyến khích lắp đặt, tích hợp sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo; tổng hợp, 

báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh và theo quy định. 

Phối hợp với Công ty Điện lực Lạng Sơn thực hiện chương trình Giờ Trái đất 

hàng năm. 

- Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tổ chức xây dựng kế hoạch chi 
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tiết, triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: xây dựng đề án, nguồn kinh phí phát 

triển điện mặt trời trên mái nhà tại các cơ quan, trường học, bệnh viện,…; phối 

hợp với Sở Tài chính nghiên cứu, đề xuất nguồn kinh phí thực hiện, tham mưu 

trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các biện pháp 

tiết kiệm điện và thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại 

các đơn vị trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định 

pháp luật. 

- Giám sát việc thực hiện cung cấp điện của Công ty Điện lực Lạng Sơn 

và các Điện lực huyện, thành phố; giải quyết các khiếu nại của khách hàng về 

tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn.  

- Đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 

thuộc phạm vi quản lý về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch hằng 

năm, 05 năm theo quy định. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Quản lý Năng lượng 

Chủ trì tham mưu Lãnh đạo Sở thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 

147/KH-UBND ngày 28/8/2020 của UBND tỉnh. 

Định kỳ 6 tháng, hằng năm tham mưu Lãnh đạo Sở dự thảo báo cáo của 

UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ báo cáo Bộ Công Thương theo 

quy định. 

2. Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại 

 Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động triển khai kế hoạch 

thực hiện 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 tại đơn vị và phối hợp với 

các đơn vị liên quan tham mưu cho Sở triển khai các biện pháp sử dụng hiệu quả 

năng lượng, các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo trong sản xuất nông 

nghiệp, thủy lợi, phát triển làng nghề đảm bảo quy định. 

3. Văn phòng Sở 

Tăng cường phổ biến, quán triệt, kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện tại cơ 

quan; đưa nội dung sử dụng điện tiết kiệm vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm; tăng cường 

quản lý việc sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị mình; rà soát sửa đổi Quy chế để sử 

dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong phạm vi cơ quan phù hợp tình hình 

thực tế. 

4. Các phòng chuyên môn 

Thường xuyên quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

nghiêm túc chấp hành các quy định về tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị. Định 

kỳ trước 30 tháng 12 hàng năm báo cáo tình hình thực hiện tiết kiệm điện nhiệm 

vụ được giao về phòng Quản lý năng lượng để theo dõi, tổng hợp báo cáo lãnh 

đạo Sở theo quy định. 
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Sở Công Thương yêu cầu Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- C, PVP Sở; 

- Lưu VT, QLNLĐH 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phùng Quang Hội 
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