UBND TỈNH KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ CÔNG THƯƠNG
Số:

857 /SCT-QLNL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 29 tháng 5 năm 2020

V/v triển khai thực hiện Chỉ
thị của Thủ tướng Chính phủ
về việc tăng cường tiết kiệm
điện giai đoạn 2020-2025

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa;
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 4582/UBND-KT ngày
12/5/2020 về việc 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;
Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg nêu trên, Sở Công Thương
đề nghị các địa phương, đơn vị quan tâm một số nội dung sau:
1. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:
- 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.
- 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.
- Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm có trách nhiệm báo cáo kết
quả thực hiện về Sở Công Thương.
2. UBND các huyện, thị xã và thành phố:
- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg theo phạm vi trách nhiệm của
mình. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tuyên truyền liên tục, rộng rãi để người
dân biết, thực hiện việc tăng cường tiết kiệm điện.

- Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, UBND các huyện, thị xã và
thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương.
3. Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa:
- Chủ động phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo
Khánh Hòa tăng cường công tuyên truyền, hướng dẫn các giải pháp về tiết kiệm
điện đến người dân, khách hàng của mình trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế
hoạch tiết kiệm điện. 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 trong
tác tiết kiệm điện.
- Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, tổng hợp báo cáo kết quả
thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh về Sở Công Thương.
Nội dung của Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Bộ Công Thương
được đăng tải tại mục “Văn bản quy phạm pháp luật” trên Website Sở Công
Thương Khánh Hòa (http://sct.khanhhoa.gov.vn).
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị
đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo cấp có
thẩm quyền xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:(VBĐT)
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Đài PT-TH KH (phối hợp t/h);
- Báo Khánh Hòa (phối hợp t/h);
- Lưu: VT, QLNL.
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