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BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020  

của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Tủa Chùa 
 

Căn cứ Công văn số 574/SCT-QLĐN ngày 13/5/2021 của Sở Công 

thương tỉnh Điện Bên về việc đề nghị phối hợp báo cáo tình hình thực hiện Chỉ 

thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

UBND huyện Tủa Chùa báo cáo tình hình thực hiện như sau: 

1. Công tác tổ chức, triển khai thực hiện 

- Ngay sau khi 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 được ban 

hành, UBND huyện chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, Điện lực Tủa Chùa t  

chức tuyên truyền, ph  biến các n i dung của Chỉ thị số 20/CT-TTg tới các 

Công ty, doanh nghiệp, t  chức, cá nhân đảm bảo thực hiện việc tăng cường tiết 

kiệm điện, tự giác tắt các thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết tại 

cơ quan, gia đình và hệ thống chiếu sáng công c ng. 

- Để tăng cường việc tiết kiệm điện, các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND 

các xã, thị trấn, Điện lực Tủa Chùa đã thực hiện tuyên truyền bằng hình thức 

treo băng zôn, khẩu hiệu, trưng bày hình ảnh, pa nô, áp phích, t  chức các hoạt 

đ ng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận 

thức của c ng đồng về biến đ i khí hậu và tiết kiệm năng lượng… 

- Hàng năm t  chức thực hiện tốt các hoạt đ ng hưởng ứng "Chiến dịch 

Giờ trái đất", để nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong toàn xã h i góp phần thực 

thi Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở 

- Các cơ quan, công sở đã xây dựng và triển khai kế hoạch tiết kiệm điện 

tại đơn vị mình, đảm bảo tối thiểu mỗi năm tiết kiệm 5% t ng điện năng tiêu thụ 

trong năm. Triển khai thực hiện tốt quy chế tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị 

(trong đó: Có quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị tiêu thụ 

điện…); 

- Đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước khi mua sắm 

các phương tiện, thiết bị thu c Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng 

lượng đã được dán nhãn năng lượng loại 5 sao; thường xuyên đôn đốc, rà soát, 

kiểm tra việc thực hiện quy chế và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện. 

2.2. Thực hiện tiết kiệm điện trong chiếu sáng công c ng, chiếu sáng cho 
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mục đích quảng cáo, trang trí ngoài trời: Các t  chức, cá nhân quản lý vận hành 

hệ thống chiếu sáng công c ng, hệ thống chiếu sáng cho mục đích quảng cáo, 

trang trí ngoài trời xây dựng và t  chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện đảm 

bảo tiết kiệm tối thiểu 20% cho các hoạt đ ng chiếu sáng; áp dụng các giải pháp 

quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật chiếu sáng đảm bảo nguyên tắc vừa đảm 

bảo chiếu sáng theo tiêu chuẩn vừa tiết kiệm điện; thay thế các đèn chiếu sáng, 

đèn quảng cáo bằng đèn tiết kiệm điện; áp dụng công nghệ điều khiển bằng rơle 

thời gian trong chiếu sáng trang trí ngoài trời. 

2.3. Thực hiện tiết kiệm điện tại h  gia đình: Nhận thức của các h  gia 

đình được nâng cao về thực hiện tiết kiệm điện. 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 đ  khi thật sự cần thiết, hạn chế tối đa và không sử dụng bóng đèn sợi 

đốt, thay thế m t số thiết bị điện sang sử dụng bằng năng lượng mặt trời. 

2.4. Thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ sở thương mại và dịch vụ: Thực 

hiện tốt các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại cơ sở; xây dựng và 

ph  biến thực hiện n i quy tiết kiệm điện của đơn vị cho nhân viên biết để thực 

hiện; phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện việc giảm nhu cầu sử dụng điện 

khi có yêu cầu; tuyên truyền, vận đ ng cơ sở thương mại và dịch vụ thực hiện 

các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả; thường xuyên duy tu, bảo 

dưỡng các thiết bị sử dụng điện để giảm t n thất điện năng. Hạn chế sử dụng 

thiết bị công suất lớn, tiêu thụ nhiều điện năng vào giờ cao điểm. 

2.5. Thực hiện tiết kiệm điện tại doanh nghiệp sản xuất: Các t  chức và cá 

nhân đã thực hiện giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, 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 đ ng 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 đ ng không tải; chấp hành 

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các văn bản quy phạm pháp luật 

về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả có liên quan… 

3. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới: Tiếp tục tuyên truyền 

và triển khai thực hiện tốt các n i dung của Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 

07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ tới các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, UBND 

các xã, thị trấn và nhân dân trên địa bàn huyện về tăng cường tiết kiệm điện giai 

đoạn 2020-2025. 

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 

07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn của UBND huyện Tủa Chùa./.  

Nơi nhận: 
- Sở Công thương tỉnh Điện Biên;          

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vừ A Hùng 
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