UY BAN NHAN DAN
THI XA CIA LO
So:10 / CT-UBND

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p — Tir do — Hanh phüc
CzTca Lô, ngày10 tháng
06nãm 2021

CIII TH!
Ye vic tang cu'ô'ng các giãi pháp tiêt kim din
Thirc hin cong van s 3628i1JBND-CN ngày 07/6/2021 cUa UBND tinh Ngh An
ye vic thçrc hin tiêt kim din và giãi pháp dam bão cung cap din müa khô nãm 2021.
Dê dam bão cung cap din on dnh cho san xuât kinh doanh và nhu câu sinh hott cho nhân
dan, UBND Thj xâ Cira Lô yêu câu:
1. Các phông ban, ngành, dcm vj cap thj, UBND cac phthng, các tO chirc doàn thexà hôi, các doanh nghip và các h gia dmnh str dicing din thic hin mt so giái pháp sau:
a. Dói v&i các ccr quan cong sO':
- Xây dmg và ban hành quy djnh ye sü dçing din, thay the, süa chüa cãc trang
thiêt bj sir ding din tii Ca quan, dan vj theo các quy djnh hin hành.
- Phô biên, quán trit den ton bô can bô, nhân viên phãi thirc hin tiêt kirn din,
dua ni dung tiêt kim din vào chi tiêu dánh giá mirc d hoàn thành nhim vii, chap hânh
kST 1ut ni b và thi dua khen thung hang näm.
- Don doe, rà soát và thumg xuyên kiêm tra vic thiic hin ni quy và các quy dnh
hiên hânh ye tiêt kiêm diên.
- Thirc hin nghiêm the c1,uyêt djnh so 68/2011/QD-TTg ngày 12 tháng 12 näm
2011 cüa Thu tuo'ng ChInE phü ye vic ban hành danE miic phuang tin, thiêt bj tiêt kim
näng luçmg duçic trang bj, mua sam dôi vâi ca quan, dan vj sü dçing ngân sách nhà nuó'c;
Ban hãnh quy chê ye mua sam thiêt bj khi si:ra chQa, thay the hoc mua mâi dôi vOi các
thiêt bj có hiu suât nang 1uçm cao theo danh miic dugc Thu tng Chinh phü ban hành.
b. Dói vO'i h thOng chiêu sang cOng ccäng:
- Ap ding các giâi pháp quàn l, quy chuân, tiêu chuan k5' thut hin hành trong
chiêu sang cong cong; Thay the các den trang trI, den chiêu sang bang den tiêt kim din;
hoàn thành lap dt Trung tam dieu khiên h thông chiêu sang cong cong si.r dçmg cOng
ngh diêu khiên tr dng.
- Triên khai các giai pháp cong ngh tiêt kim din trong chiêu sang cong cong, sü
diin thiêt bj chiêu sang cong cong hiu suât cao, tiêt kim din cho 100% cong trInh
chieu sang cong cong xây dmg mi
- Thirc hin tir dng hóa các tuyên chiêu sang cong cong xay dmg mâi dê giâm
luçmg ánh sang theo khung thyi gian dam bão giâm cithng d chiêu sang khi khOng can
thiêt.
c. DO'i vO'i vic dIing din cho sinh hoqt và kinh doanh djch vy:
- Khuyen khIch sü d%ing các loi thiêt bj din có hiu suât cao vã ducc dan nhãn tiet
kim nãng luqng.
- Khuyên khIch thrc hin các giâi pháp tiOt kim di:
+ Tat các thiet bi khi ra khOi phOng, cat han các nguôn din neu khOng sr ding các
thiët bj din.
,
+ Tn dng tOi da ánh sang và thông gió tçr nhien, tat den chieu sang yà cac thiet bj
din khi không có nhu câu sr ding. Thiêt kê lap dt h thông chieu sang hành lang, san
vu?n, khu vuc lam viêc theo tieu chuân hiên hành.

+ Chi sir diing diu hOa nhit d khi that cn thit, cài dt ch d lam mat tü 25 d
C hotc dt chê th chênh 1ch nhit d trong phàng và nhit d ben ngoài chi tr 3-5 d C.
Dung qut thay the diêu bOa khi thai tiêt không qua nóng.
+ Khi cãi tto hoc trang bj mâi phài sü d%Ing phuing tin, thiêt bj din hiu suât
cao theo quy dnh hoc thiêt bj din có dan nhàn tiêt kim näng luçing, không sü diing
bong den sgi dôttrong qua trInh thay the hoc mua mOi.
+ Hin chê sir dyng các thiêt bj tiêu thii din l&n (Diêu hOa, bInh nóng 1nh, bàn là
din...) trong thai gian cao diem tôi cüa h thông din (Tir 1 7h den 20h hang ngày)
- Các ca s djch v, thirnng mi nhà hang, khách san. .tuãn thu nghiêm các quy
djnh cüa dja phuing ye chiêu sang tiêt kim din, san sang cat giãm thu câu sir dpng din
khi có thông báo cüa Din lrc Cüa Là trong trung hqp thiêu din
- Các co s& dch vçi, thuang mi nhà hang, khách sn là ca s& sü diing näng krgng
tr9ng diem theo quyêt djnh cüa Thu tuàng Chinh phü phài thirc hin nghiêm tt:ic các quy
djnh tti Lut sü ding näng luçing tiêt kim và hiu qua, các van bàn huàng dan thi hành
Lust.
d. Dói v&i các doanh nghip san xuát.
- Xây drng các giãi pháp sü diing din tiêt kim vàhiu qua, dam bào sü di:in
dung cong suât và biêu do phçi tãi dã däng k trong hçp dông mua ban din. Bô trI ké
hoich san xuât hç l, hn chê toi da vic huy dng các thiêt bj có cong suât tiêu thii din
lan vào gi1 cao diem, hn ché tôi da các thiêt bj din hot dng không tái.
- Tang ci.nmg sü diing các thiêt bj ducc dan than näng krcng hiu suât cao, khuyên
khIch sü diing các dng näng hxçng mth, nàng lucing tái tto nhu: nang luqng gió, mt tthi,
biomass; sü diing h thông dirtrü nãng luçing a gi thâp diem dê sü diing vào gia cao
diem; sü dpng các djch vti tiêt kim näng krçmg do các cong ty djch v nàng luçmg
(ESCO) cung cap.
- Các Doanh nghip là co sa sü dyng näng krçng tr9ng diem theo quyêt djnh cüa
Thu tucng ChInh phü phãi thrc hin nghiem tác các quy djnh ti Lut sü ding nàng luçng
tiet kim và hiu qua.
- Hang 11am, các doanh nghip thuc danh m1c co sâ si.:r diing näng luçmg tr9ng
diem phài thirc hin các giãi pháp tiet kim dê tiêt kim ft nhât 1% din näng tiéu thi trên
mt dan vj san phâm so vi 11am truâc do.
2. PhOng Kinh tê.
- Phôi hap yOj cac Sâ, ban, ngành to chuc kiêm tra, xü l kjp thyi cac truang hçip vi
phm, không thirc hin các bin pháp tiêt kim din, tiet kim näng hrcrng trên dja bàn thj
xa.
- PhM hap yâj các phOng, ban, nganh lien quan tuyen truyen rng rãi d can b,
than dan biêt yà có nhüng giài pháp tiet kim din, dtc bit là trong gia cao diem.
- Kiem tra, dánh giá, tong hap bao cáo và ke hoch sü diing nang luçing cüa ca
quan, dan vj sü diing ngân sách nhà nuàc, cci sâ sü ding näng luvng tr9ng diem. Tharn
muu cho UBND thj xà xü l kjp thai các trung hap không thirc hin các bin pháp tiêt
kim dién.
3. Phong Van hóa TT, Trung tam Van hóa, ThEI thao và Truyên thông thj xà,
UBND các phung:
- Tuyen truyn trén các phuccng tin truyn thanh, truyên hInh thj xà và các
phuing v r thrc thirc hành tiê't kim din tói các cci s1 kinh doanh, nhà hang, khách
sn và ngii dan trên dja bàn.

- Xay dung các chucing trInh phát thanh và truyn hInh v tiê'i kim din, tuyên
truy&n các chü trrning cña nhà niiác v thyc hin các giâi pháp tiê't kim din.
4. Ban quân 19 dO thj thj xã.
- Kim tra dánh giá chê dQ chiëui sang cOng cQng theo cac tiêu chun chiêu sang
hiên hành, dam bão nguyen thc chiêu sang hiêu qua, ti& kiêm.
- Co kê hoach thâp sang h th6ng chiêu sang cOng cQng cüng nhu tat din nhüng
nai khOng can thiet nhm dam bâo vic ti& kim din, tránh lang phi.
- Khi thay the lap dat diing c11 di4n phâi chü 9 quan tam dên các chi s6 tiêt kim
din theo quy dinh.
5.DiênlucthixäCiraLO.
- Tuyên truyên, vn dng các to chirc và nhân dan hiêu rO tam quan tr9ng cüa
tiêt kim din, ké hoch cung irng din hang nãm, nhttng khó khän ye nguôn din dé
nhân dan hiêu và chia sé nhüng khó khän cUng ngành din.
-, Thirc hi các giãi phá quãn 19, k' thut, cãi to nâng cap h thông luOi din,
phân dâu giâm ton that thâp nhât ti khu virc mâi tiêp nhn.
- Thrc hin nghiêm các quy djnh cu th v tiêt kim din trong phát din, truyn
tâi và phan ph6i diên.
- Triên khai các chuang trInh 4n dng tiêt kim din nhu Chucmg trInh gia dInh
tiêtkim din, Trungh9c chung tay tiêt kim din, gi trái dat, lap cong ta din tr
nhiêu giá. . .nhàm khuyên khIch khách hang sü diing tiêt kim din hçip 19 và hiu qua.
- Phôi hqp vi phàng Kinh tê thj xã theo dOi và báo cáo tInh hInh sir dung diên
ti các cOng s, w quan, doanh nghip nha nuOc trên dia bàn thi xã, có biên pháp x1r 19
d6i väi nhng dan vj, khách hang khOng thirc hin tiêt kirn din.
6. Dê nghj Uy ban Mt trn To quôc thj xâ, các to chüc doàn the th xã và các
phtxng: Tang cuàng phôi hgp, thrc hin tot cong tác 4n dng, tuyên truyên cho nhân
dan ye chü tnrang, chInh sách cüa nhà nithc trong vic thirc hin các giãi pháp tiêt
kim din dê nhân dan, hi viên biêt và huàng rng tham gia.
7. Thu truong cac phOng ban, nành, dan vj cap thj; Chü tjch UBND các phuông;
Giám dôc din lirc thj xâ Cüa Là; các to chic, cá nhân hot dng din 1irc và sir ding din
có trách nhim chi do và thc hin nghiêm tue chi thj nay.

Noi nhán:
- UBND tinh NA (b/c);
- S Cong Throng NA (b/c);
- TI' Thi üy, Ti' HDND (b/c);
- Chü tjch, Các PCT UBND thj xà;
- Các t chüc doàn th xä hoi;
- Các phông, ban, nganh, don vj cp thj;
- UBND các phuông;
- Lxu VT, KT.1
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