
UYBANNHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc Ip - Ti.r do - Hnh phüc 

S:  3515  /KH-UBND Quáng Tn, ngày 06 tháng nám 2020 

KE HOACH 

Sü' dyng nãng Iu'qng tit kim và hiu qua 
trên dla  bàn tinh Quãng Trj giai doin  2020 - 2030 

Sir diing nãng luçmg tiêt kim và hiu qua nói chung, näng luqng din nói 
riêng là yêu câu ma quôc gia nào cüng phái quan tam. Dày không chi là van dê 
an ninh nàng luçingmà là Ca sâ dê phát triên dat mrOc, dc bit trong xu the hi 
nhp kinh tê quôc tê và toàn câu hóa hin nay. 

EM trin khai thrc hin có hiu qua Lut s1r diing nàng lisçmg tit kim va 
hiu qua ngày 17/6/2010; Nghj djnh so 21/2011/ND-CP ngày 29/3/2011 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt và bin pháp thi hành Lut sr diing näng luqng tiêt 
kim và hiu qua; Quyêt djnh so 280/QD-TT ngày 13/3/2019 cüa Thu tr&ng 
ChInh phü ye vic phê duyt Ch.ucng trInh quôc gia ye sir dung näng luqng tiêt 
kim và hiu qua giai doan 2019 - 2030; Chi thj so 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 
càa Thu tlx011g ChInh phü ye tang cuing tiêt kiêm diên giai doan 2020 - 2025; 
Thông tu so 09/201 2/TT-BCT ngày 20/4/2012 cüa B Cong Thuong quy djnh 
ye vic Ip kê hoach, báo cáo thc hin 1p kê hoach sir ding näng h.rng tiêt 
kim và hiu qua; thirc hin kiêm toán náng lucmg. Trén ca s& do, UBNID tinh 
ban hành Kê hoach si:r dicing näng luqng tiêt kim và hiu qua trên dja bàn tinh 
Quàng Trj giai doan 2020 - 2030. Cu the nhu sau: 

I. MJC TIEU THU'C H1N 

1. Mtic tiêu tong quát 

- K hoich scr dirng näng hxcng tit kim và hiu qua trên dja bàn tinh 
Quãng Trj giai domn 2020 - 2030 bao gôm các boat  dng: Thông kê ye tInh hInh 
si:r dicing näng 1ung tiêt kim và hiu qua trong các ca quan, dan vj sir diing 
ngân sách nhà nu&c (cap tinh), các ca sâ sir ding näng hrçing trong diem, các 
doanh nghip và các h gia dInh; thirc hin cong tác thanh tra, kiêm tra vic sir 
ding tiêt kim nàng luçing tai CC ca s& sir diing náng hrçing tr9ng diem, các ca 
s& phân phôi các thiêt bj din trén dja bàn tinh; tuyên truyên cong tác tiet kim 
diên den các to chuc, cá nhân trên dja bàn tinh. 

- Hinh thành thói quen sCr diing nàng luqng tiêt kim vã hiu qua trong 
imi hoat dng cña xã hi; giám ci.thng d näng lugng trong các ngành nghê, flnh 
virc kinh tê; tiêt kim näng 1uçng trâ thành hoat dng thtthng xuyên dôi vói các 
ca sâ sü ding nang lucmg tr9ng diem và các ngành kinh tê tr9ng diem tiéu th 
nhiêu nàng lugng; hu&ng ti mic tiêu tang trung xanh và phát trien ben vng. 
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- Thông qua các hot dng nay, tuxng buóc khac phiic sr lang phI trong 
van dê sir dirng nãng 1uçng, giãrn chi phi san xuât, ha giá thành san phâm, tang 
sir cinh tranh cüa các doanh nghip, cái thin di song ngi.thi lao dng vâ bào v 
môi tnrYng. 

2. Muc tiêu cii the 

2.1. Myc lieu den 2025 

- Dtt mi1c ti& kim nAng luçing 5,0 dn 7,0% giai doan 2019 - 2025. 

- Giãm tn th.t din näng xung thp han 5,0%. 

- 
Dat 60% trung h9c có hoat dng tuyên truyên ye sir diing nãng li.rcing 

tiêt kim và hiu qua. 

- Dat 70% khu cong nghip và 50% cim cong nghip dugc tip cn, áp 
dicing các giâi pháp sii'r diing ntng näng lugng tiêt kim và hiu qua. 

- Dam bâo 100% Ca s& tiêu th%1 näng hrgng trQng dim áp ding h thng 
quán 1 nàng luçmg theo quy djnh. 

- Khuyên khIch sü dicing b.ng näng luçing mt tthi trong các tea nha, 
khách san  và các h gia dinh. 

- Phân du den näm 2025, các thit bj tiêu hao nhiêu nãng 1uqngti các 
ca quan, dan vj sCr dirng ngân sách nhà nuâc dtxçc thay the bang các thiêt bj dã 
thrcic dan nhãn tiêt kim nãng luqng theo quy djnh cüa Bô Cong Thuang. 

- Khuyn khIch vic du tu xây dirng các nhà may scr diing các ngun 
näng luçmg sach  nhu nang hxçing sinh khôi, näng 1uçng gió, nãng hrçing mt tthi, 
thüy din. 

2.2. Myc lieu den 2030 

- 
Dat rnrc ti& kim näng luçmg 8,0 dn 10,0% giai doan 2026 - 2030. 

- Giám thn that din näng xung thp han 4,8%. 

- Dat 100% trung hçc có hoat  dng tuyên truyn v str diing nãng hrqng 
tiêt kim va hiu qua. 

- 
Dat 90% khu cong nghip và 70% ciim cong nghip dugc tip cn, áp 

diing các giãi pháp sr diing näng lucmg tiêt kim và hiu qua. 

- Hang nàm tuyên truyn Cong tác si~ diving din an toàn vâ tit kim din 
den các to chirc, Ca nhân trên dja ban tinh. 

- Khuyn khIch sü ding bang näng luçmg mt tr?yi trong các tôa nha, 
khách san  và các h gia dInh. 

- Khuyn khIch vic du ti.r xây dmg các nhà may s1r diing các nguôn 
nãng luçmg sach  nhu näng lucing sinh khoi, näng lucing gió, näng luçng mitt trài, 
thüy din. 

II. DO! TU'QNG VA PHiM VI THVC  HIN 
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1. D6i tilçlng: Trin khai dn ttt Ca CC ngành, lTnh virc hoat dng có sir 
diing näng luçing trên dja bàn tinh Quáng Trj. 

2. Phm vi thrc hin: Trên dja bàn tinh Quâng Trj. 

III. NQI DUNG CUA KE HOACH 

Kê hoach  si:r diing náng li..rçing tit kim Va hiu qua trén dja bàn tinh 
Quàng Trj giai doan  2020 - 2030 nhäm tiêp titc to chüc triên khai có hiu qua 
Lut Sü diing nàng hrqng tiêt kim và hiu qua, các quy djnh cüa pháp 1ut có 
lien quan den si:r diing näng 1uçng tiêt kim và hiu qua. Kê hoach hithng ti 
miic tiêu tong quát là nâng cao nh.n thüc cüa các tO chirc, Ca nhân ye sir dçing 
tiêt kim nàng Iucmg, tao  chuyen biên tirnhn thüc sang hành dng the nharn 
dat duc mt sO chi tiêu ye tong mic tiêt kim nãng 1ung, mang lai Igi Ich ye 
kinh tê - xã hi, dông thô gop phân bão v rnOi tri.r&ng, khai thác hçxp 1 các 
nguôn tài nguyen näng 1uçng, thirc hin phát triên kinh tê - xà hi ben viing. 

1. Tang cirông quãn L Nhà nu'rc v sfr dyng nãng Iuçng tit kim Va 
hiu qua 

- Ban hành các van bàn nhm tuyên truyên cong tác sir diing nàng lixçing 
tiêt kim và hiu qua nói chung và cong tác tiêt kim din trên dja bàn tinh nói 
riêng. 

- Ban hành co ch khuyn khIch và tao  diêu kin thu.n igi dê huy dng 
nguôn l?c lap dt din mtt tthi trên các mái nhà cüa dctn v hành chInh Nhà 
rnrc den cap xaJphixng. 

- To chirc thirc hin các co ch, chinh sách khuyn khIch üng diing cong 
ngh, scr ding các thiêt bj có dan nhAn tiêt kim nang hxçmg theo các quy djnh 
hinhành. 

- Thirc hin thanh tra, kirn tra vic sr dicing nàng Iucing tit kim và hiu 
qua tai  các cci sâ sir dçrng nãng lucmg trong diem trén dja bàn tinh. 

2. Tuyên truyn ph bin thông tin, nãng cao nhn thüc cho cong 
dng, thác day sir dyng nãng Iu'qng tit kim và hiu qua 

- Xây dmg chuyên miic v tit kim nãng luçing trên cong thông tin din 
ti.r cüa tinh. 

- Tuyên truyn bng ba, phát hành t roi v sCr dung näng 1iiçng tit kirn 
và hiu qua nói chung và tiêt kim din nói riêng tai  các dlx?xng phO lan cüa các 
huyn, thành phô, thj xã, các truäng h9c trên dja bàn tinh. 

- Dài Phát thanh và Truyên hInh Quâng Trj dành thai Iixgng d phát song 
ni dung tuyên truyên tiêt kim din den các to chüc, Ca nhân và nhân dan trén 
dja bàn tinh. 

- M& chuyên miic sCr diing näng hrcing tiét kim và hiu qua trên Báo 
Quáng Trj; Xây dmg Miic thông tin din ttr ye tiêt kim nàng luqng tren 
Website cüa S& Cong Thuong. 
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3. Su ding nang lu'Q'ng tiet kiçm va hiçu qua ti cac doanh nghiçp san 
xuât 

- Xây drng các giãi pháp sr diing din tit kirn và hiu qua, dam bão scr 
diing dung cong suât và biêu do phii tâi âä däng k trong hçp dông mua ban 
din. Bô trI kê ho.ch san xuât hçp 1, htn chê tOi da vice huy dng các thiêt bj 
có cong suât lieu thii din l&n nhu các may nghiên, tram born rnrâc, may nén 
khI... vào gi cao diem, han  chê tôi da các thiêt bj din hoat dng không tâi. 

- Tang cithng sü' dung các thit bj thrçic dan nhân nàng krçing hiu sut 
cao; khuyên khIch sü diing các dng näng luçing m&i, nàng hrçing tái tao  nhir: 
nAng luqng gio, m.t tthi, biogas,...; sr ding h thông dr tru näng lucing a gi& 
thâp diem dê sr diing vào giä cao diem; s1r dçing các djch vçt tiêt kim nàng 
luqng do các cong ty Djch v11 náng lucmg (ESCO) cung cap. 

- Các doanh nghip là co sâ sCi diing nãng 1uçing trQng dim theo Quyêt 
djnh cüa Thu ti.róng ChInh phU phâi th1rc hin nghiêrn tüc các quy djnh tai  Lut 
SCr diing näng 1uçng tiêt kim và hiu qua. 

- Hang näm, cac doanh nghip thuc danh miic co SCi sCr diing nàng krçmg 
tr9ng diem theo Quyêt djnh cüa Thu tuóiig ChInh phü phài thirc hin các giài 
pháp tiêt kim din dê tiêt kim It nhât bang 1% din näng tiêu thii trén mt don 
vj san phâm so vó'i näm truOc do. 

4. Sü ding nãng luqng tit kim và hiu qua trong co quan, cong s& 

- Xây dirng va thirc hin k hoach tit kim din näng sCr dung hang närn 
cña cci quan, don vj theo Thông tix sO 1 11/2009/TTLT/BTC-BCT ngày 
01/6/2009 cüa Lien B Tài chInh - Cong Thixong ye hithng dn thirc hin tiêt 
kim din trong CC Ca quan nhà nuâc, don vj sir nghip Cong lap. 

- Xây drng và ban hành quy dnh v sCr dirng din, thay th, sCia ch€ia các 
trang thiét bj sCi ding din tai  co quan, don vj theo nguyen tãc sau: 

+ Tt các thit bj dung din không cn thit khi ra khOi phOng và h& gia 
lam vic, cat han nguOn din nêu khOng sCi diing cac thiet bj khi hêt gi lam 

viC. 

+ Tn ding ti da ánh sang và thông gió tr nhien, tt bOt den chiu sang 
khi sO ngtrCii lam vic trong phOng giàm. Thiet k, lap dt h thông chieu sang 
hành lang, san yuan, khu virc bào v theo tiêu chuân,... 

+ Chi sCi ding diu hOa nhit d khi that cn thit, cài dt ch d lam mat 
tCr 25°C tr& len. Dung quat thay the diêu hOa nhit d khi thai tiêt khOng qua 
nóng. 

+ Khi cài tao  hoc trang bj mói phài sCr diing phuong tin, thiet bj sir diing 
näng luqng hiu suât cao theo quy djnh hoc thiêt bj sCi diing din có dan nhin 
tiêt kim näng lucing; nghiêm cam thay the, mua sam mâi den nung sang. 



5 

+ Ph bin, quán trit tói toàn th can b, nhân viên phãi thirc hin tiêt 
kim din, dua ni dung sir diing din tiêt kim vào chi tiêu dánh giá mirc d 
hoàn thành nhim viii, chap hành k 1ut ni b và thi dua khen thithng hang 
närn. 

- Thirc hin nghiêm tác Quyt djnh s 68/2011/QD-TTg ngày 12/12/2011 

cüa Thu ti.róng ChInh phü ye vic ban hành danh miic phuong tin, thiêt bj tiêt 
kim nàng hxçing duqc trang bj, mua sam dôi vi Co quan, dan vj sü ding ngân 
sách nhà nuOc; Ban hành quy chê ye mua sam thiêt bj khi sra cha, thay the 
hoc mua mâi dOi vói các thiêt bj co hiu suât nàng hrcing cao theo danh miic 
di.rçic Thu tuàng ChInh phü ban hành. 

- Thay th h thng chiu sang trong các tôa nhà, cong s& bang các den 
tiêt kim näng hrqng, den chiêu sang sr dung nàng lucmg mt tr&i; lap dt các 
dan dun nuc nóng bang näng lucmg mt tthi. 

- U'u tiên b trI vn d 1p dat din mitt tthi trên mái nba cüa các tôa nhà, 
cong s& xây drng mdi. 

- Sir d1ing nàng lixqng tit kim và hiu qua trong cong trInh và trong các 
ho?t dng xây dirng; các tôa nhâ, cong s xây dirng m&i, ngay tü khi thiêt kê, 
trinh duyt và dâu tu xây dirng phãi tInh toán sü diing các thiêt bj tiêt kim nàng 
luçing. 

5. Sfr diing nãng lu9'ng tit kim Va hiu qua chiu sang cong cong 

- Ap dung các giãi pháp quân l2, quy chun, tiêu chun k5 thut hin 
hành trong chieu sang Cong cong; thay the các den trang trI, den chiêu sang bang 
den tiet kim din. 

- Trin khai các giâi pháp cong ngh tit kirn din trong chiu sang cong 
cong, si:rdiing thiêt bj chieu sang hiu suât cao, tiêt kim din cho 100% cong 
trinh chiêu sang cOng cong xây drng mth. 

- Thirc hin tj dng hóa các tuyn chiu sang cong cong d giâm h.rqng 
ánh sang theo khung thai gian dam bâo giâm cu'ng dO chiêu sang khi khOng can 
thiêt. 

6. Sü' dyng nãng lu'qng tit kim và hiu qua trong các hO gia dInh và 
co's&sãn xuãt kinh doanh 

- Khuyn khIch si.r ding các loai thit bj din có hiu suit cao và dixçic dan 
nhãn. näng luçing. 

- Khuyn khIch thrc hin các giãi pháp tit kiOm din: 

+ Tt các thit bi din khi ra khOi phông, c.t hAn ngun din neu không sir 
ding cac thiêt bj din. 

+ Tn dung ti da ánh sang Va thông gió tçr nhien, tAt den chiu sang va 
cac thiêt bj din khi không Co nhu câu sir ding. Thiet kê, lap dt h thông chiêu 
sang hành lang, san yuan, khu virc lam vic theo tiêu chuãn hin hành. 
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+ Chi sir diing diu hôa nhit d khi that  cn thit, cài dt ch d lam mat 
tü 25°C tr& len hoc dt ché d chênh lch nhit d trong phông và nhit d ben 
ngoài chi tir 3 - 5°C. Ding qut thay the diêu hôa nhit d khi th&i tiét không 
qua nóng. 

+ Khi câi t?o  hotc trang bj mi phãi sü dung phuang tin, thit bj din 
hiu suât cao theo quy djnh hotc thiêt bj din có dan nhãn tiêt kim näng liicing; 
không sir dung bong den sçii dot trong qua trInh thay the hoc mua mOi. 

+ Htn ch sr diing các thit bj tiêu thi din ion (diu hôa không khI, bInh 
nithc nóng, bàn là din.....) trong thôi gian cao diem tôi cüa h thông din (tr 
17h den 20h hang ngày). 

- Các Co sO djch vii, th1.rongmai nba hang, khách san,...  tuânthü nghiêrn 
các quy djnh tai  da phuong ye chiêu sang tiêt kim din, san sang cat, giãm nhu 
cau s1r diing din khi có thông báo cüa Cong ty Din hrc tai  dja phi.wng trong 
tm&nghqpthiêudin. 

- Các Co sO djch vii, thucing mai  nhà hang khách san  là co sO sü diing 
näng h.rçng tr9ng diem theo Quyêt djnh cüa Thu tt.rOng ChInh phü phâi thirc hin 
nghiêm t11c các quy djnh tai  Lut SO diing nàng h.rçmg tiêt kirn và hiu qua và 
các van bàn hthng dn thi hành Lut. 

7. Quãn I nhu cu din 

- Nâng cao hiu qua sO diing din cOa các phii tài (tr1 sO co quan, bnh 
vin, trithng hQc, khu vui chai cong cong,...  và các h gia dInh). 

- Diu khin nhu cAu dung din phü hcp vOi khâ näng cung cp din (cit 
dinh, djch chuyên ph tãi,...). 

- Ap diing cac bin pháp, giâi pháp cong ngh thit bj mOi nh&m nâng cao 
chat hrqng phân phôi, dam bão an toàn, giãm ton that din näng trong truyên tái, 
phân phôi vá ban lé. 

IV. CAC GIAI PHAP CHU YEU 

1. V tài chInh 

- Ngun vn tO ngân sách Trung ixong: theo dir toán kinh phi thrc hin 
Chucmg trInh sO dicing näng hrçrng tiêt kim và hiu qua 5 näm và hang nàm cüa 
các B, ngành Trung hong. 

- Ngân sách dja phixong: Trên co sO dir toán hang näm di.rçic UBND tinh 
giao tO các nguOn kinh phi sir nghip cüa dja phtxong (kinh phi sr nghip ye 
khoa h9c và cong ngh; kinh phi sir nghip ye môi truOng, Ong phó vOl biên dôi 
khI hu; kinh phi six nghip ye khuyên cong và x11c tiên thuong mai...)  dé triên 
khai thirc hin các chuung trinh sO diing nang luçing tiet kim va hiu qua. 

- SO diing kinh phi duc giao trong dir toán hàngnãm cüa co quarl, don vj 
sO diing ngân sách dé thay the cac thiêt bj tiêu hao nhiêu näng luqng bang thiet 
bj dâ duçic dan nhãn tiét kirn näng luçing theo quy djnh cua Bô Cong Thuong. 
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- Vn doanh nghip dung d du tu cho kim toán nang lrn7ng, thrc hin 
cac giãi pháp dôi mói cong ngh nhAm dáp 1rng vic si'r diing näng hrcing tiêt 
kim và hiu qua cUa doanh nghip, t10 ra san phâm tiêt kim nãng luqng. 

2. V dào tio nãng cao nãng lure: 

-' Chü tr9ng cong tác tuyên truyn, ph bin d nâng cao nhn thrc cüa 
cong dông ye sir dicing näng hxçing tiêt kim và hiu qua, ye sr diving näng hiçmg 

tái tao. 

- Du tu cho cong tác dào tao  nh.m nâng cao näng lrc can b quãn 1 
nàng hrçing cüa ca quan quãn l Nhà nuâc và doanh nghip. 

3. V khen thtrông và xu l vi phm: 

Trên cci sâ báo cáo kt qua dánh giá vic sir diing nãng luçng ti& kim và 
hiêu qua theo kê hoach dang k2 sr diing näng luçmg hang näm cüa Ca quan, dan 
vj, Sà Cong Thuang phôi hcip các dan vj lien quan kiêm tra Va 1p danh sách 
trInh cap có thârn quyên xem xét, khen thisâng các dan vj thirc hin tot vic sr 
diing tiêt kim nãng h.rçing và dê xuât xir 1 các dan vj vi phm quy djnh ye str 
dicing tiêt kim nAng lugng. 

V. TO CHJC THIJ'C HIN 

1. So' Cong Thu'o'ng 

- Sà Cong Thixang là ca quan thu&ng trirc tham mixu giüp cho UBND tinh 
trong vic triên khai thrc hin kê hoach nay. 

- Chü trI, phôi hcip vOi các Sâ, ban, ngành, dja phi.rang và các dan vj lien 
quan thirc hin quãn 1 nba nuóc ye sü diing näng luçmg tiêt kim và hiu qua; 
tuyên truyên, phô biên, nãng cao nhn thirc cho cong dOng, thüc day vic sir 
diing näng lucing tiêt kirn và hiu qua, báo v mOi trung. 

- Chü tn, ph6i hçvp vói các dan vi lien quan thanh tra, kim tra, giãi quyt 
khiêu nai,  tO cáo, xr 1 vi pham trong hoat dng scr diing nang krcrng tiêt kirn 
và hiu qua theo quy djnh cüa pháp 1ut; dOng th?:ii trInh cap có thâm quyên xem 
xét, khen thu&ng các dan vj thirc hin tot vic si:r diing nãng hxgng tiêt kim và 
hiu qua. 

- Theo dôi, rà soát ca ch chInh sách v si:r diing näng Iuçing tjk kim và 
hiu qua. Dé xuât UBND tinh sira dOi, bô sung cho phü hçip vi diêu kin thirc tê. 

- Báo cáo dijnh kS'  (trlxâc ngày 25 tháng 12 hang näm) tInh hInh thirc hin 
Ke hoch sà diing näng luqng tiet kim vã hiu qua trên dja bàn tinh vâi UBND 
tinh, Bô COng Thuang. 

2. So' Xây dtyng 

- ChU trI, ph6i hçip véfi các dan vj lien quan thrc hin sr diin nAng hxqng 
tiêt kim và hiu qua trong các cOng trInh xây dng tü khâu thiet kê den thi 
cOng; 
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- Kim soát chtt chê vic thirc hin các quy djnh v sir diing näng krqng 
tiêt kim và hiu qua trong hot dng xây drng; chi do, hi.thng dan các dan vj 
lien quan tham gia trong lTnh virc hot dng xay dmg thrc hin các giãi pháp si:r 
ditng näng 1ucng tiêt kim và hiu qua. 

- Djnh kS'  truóc ngày 15 tháng 12 hang nãm, Sâ Xây drng có trách nhirn 
báo cáo tInh hInh thirc hin ye So Cong Thuang dê tong hqp báo cáo UBND 
tinh và B Cong Thuang. 

3. S& Thông tin và Truyn thông 

- Chü tn, phi hcp và huOng dn các ca quan thông ttn báo chI, h thng 
thông tin ca sO trên dja bàn tinh thithng xuyên thông tin, tuyên truyên ye sO 
diing nang hrcrng tiêt kim và hiu qua trên dja bàn tinh Quãng Trj giai doan 
2020 - 2030. Chi phi tuyên truyên thrc hin theo quy djnh cOa pháp 1ut hin 
hành 

- Djnh k' truOc ngày 15 tháng 12 hang näm, SO Thông tin và Truyn 
thông có trách nhim báo cáo tInh hInh thirc hin cong tác tuyên truyên V sO 
diing näng luqng tiêt kim và hiu qua ye SO Cong Thuang dê tong hcp báo cáo 
UBND tinh và B Cong Thuang. 

4. S& Giáo diic và Dào to 

- T chOc quán trit các quy djnh cüa pháp lut v sO ding nàng hxcing 
tiêt kim vàhiu qua dôi vOi can b, viên chOc ngành giáo dc nhám nâng cao 
nh.n thOc ye sO ding näng hrçing tiêt kim và hiu qua. 

- TO näm 2020,,  100% các truOng hc phO bin ni dung tuyên truyn v 
sO dung nãng lucng tiêt kim và hiu qua cho h9c sinh thông qua các hoat dng 
giáo diic trong nhà trixOng. 

- Djnh kS'  truOc ngày 15 tháng 12 hang nãm, SO Giáo dc và Dào tao  có 
trách nhim báo cáo tInh hInh thirc hin cong tác tuyén truyên ye sO ding näng 
hrçing tiêt kim và hiu qua ye SO Cong Thi.rang dê tong hcip báo cáo UBND 
tinh và B Cong Thuang. 

5. SO Khoa hçc và Cong ngh 

- ChO trI, phi hçip vOi các dan vj lien quan thâm djnh, trInh UBND tinh 
phê duyt các de tâi, dir an Ong diing nAng h.rqng mOi, näng lixçmg tái tao  và sO 
diing näng krçng tiet kim và hiu qua dê triên khai thirc hin. 

- ChO trI, phi hccp vOi các dan vj lien quan xây dimg chinh sách chuyn 
giao cOng ngh, to chOc nghiên cOu, áp diing tiên b khoa hçc cong ngh trong 
vic sO ding näng krçng tiêt kim yà hiu qua. 

- Tham mini UBND tinh dành mt phn kinh phi sij nghip khoa hQc uu 
tiên ho trg các dé tài, dir an Ong dtng khoa h9c cong ngh thüc dày sO diing 
näng lucing tiêt kim và hiu qua. 

Dnh k' truOc ngày 15 tháng 12 hang nàm, SO Khoa h9c và Cong ngh 
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có trách nhim báo cáo tmnh hInh thrc hin v Si Cong Thuang d tng hcip báo 
cáo UBND tinh và B Cong Thuong. 

6. S& Tài chInh 

- Tham muu UBND tinh b trI kinh phi cüa tinh d du tir thay th các 
thiêt bj tiêu hao nhiêu nãng krcng (nêu co) t?i  các co quan, dan vj sü diing ngân 
sách tinh. 

- Theo dôi vàtng hqp quyt toán kinh phI thay th các thit bj tiêu hao 
nhiêu nãng lucmg (neu co) chung vào tong quyêt toán ngân sách tnh hang näm 
theo quy djnh. 

- Djnh kS'  truâc ngày 15 tháng 12 hang narn, S Tài chInh có trách nhim 
báo cáo kêt qua thirc hin ye So Cong Thuang dé tong hçip báo cáo UBND tinh 
và B Cong Thuang. 

7. S& K hoch và Du hi' 

- D xut, tham rnuu UBND tinh ban hành Chiiong trInh xüc tin du ti.i 
hang näm, trong do i.m tiên vn dng, thu hOt các dr an dâu tu sir dung cong 
ngh cao, tiêt kim nàng hxqng vào dja bàn tinh. 

- Phi hçp vOi s Cong Thrnmg thng hçp nhu c.0 ngun v6n du tu tr 
ngân sách và nguôn von huy dng khác dé thrc hin Chucing trInh trong kê 
hoach phát triên kinh tê - xã hi hang nãrn cOa tinh; 

- Tham gia và ph& hçip trin khai các ni dung Chi.rang trInh. 

8. So' Giao Thông Vn tãi 

- T chirc thirc hin vic kim tra cht krgng an toàn k9 thu.t và bâo v 
môi tnr1ng vOi phuong tiên giao thông di.rO'ng b, dung thOy ni da dja 
phu'o'ng trong phm vi quãn ! theo quy djnh cOa pháp 1ut; hithng dan doanh 
nghip kinh doanh vn tài thirc hin cong tác bâo dumg k5 thutt djnh k' trong 
qua trInh khai thác, sO dung phuang tin giao thông 4n tái nhäm sO diing nàng 
lugng tiêt kim và hiu qua. 

- Phi hqp vOi các ca quan, dan vi lien quan hthng dn vic thrc hin 
các giái pháp sO diing nãng luqng tiêt kim và hiu qua dôi vOi các cong trInh 
giao thông duOng b, duOng thOy ni dja dja phuang thuc phm vi quàn 1 tir 
bithc thâm djnh thiêt kê cOng trInh. 

- Djnh kS'  trt.rOc ngây 15 tháng 12 hang nm, SO Giao thông Vn tâi có 
trách nhim báo cáo ket qua thirc hin ye SO Cong Thuong dé tong hp báo cáo 
UBND tinh và B COng Thuang. 

9. S& Nông nghip và Phát triên nông thôn 

ChU tn, ph6i hcip vOi các SO, ngành, dja phi.rang thirc hin các giãi pháp 
sO dung nang hrçng tiêt kirn và hiu qua dôi vOj san xuât nông nghip, cv the: 
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- T chirc quy hoach h thng thüy igi hqp 1, ti ru boa h thng h 
ch0a; chi do các doWn vj khai thác hqp 1 cong suât may born dê cap, thoát ntthc 
phiic vii san xuât nông nghip. 

- Tu vn, h trç trin khai sCr dtng khI sinh h9c (Biogas) d ph1ic vv 
sinh 

hot và phát din tui các trang trai, gia trai chän nuôi trên dja bàn nông thôn. 

- Tuyên truyn, nâng cao nhn thüc v sr diing nãng lucrng tit kim và 
hiu qua trong hot dng san xuât nông nghip, nông thôn và thüy lqi. 

- Djnh kS'  tm&c ngày 15 tháng 12 hang nàm, Nông nghip và Phát trin 
nOng thôn cO trách nhim báo cáo kêt qua thirc hin ye Sà Cong Thi.rcing dê tOng 
hçcp báo cáo UBND tinh và B COng Thucxng. 

10. Ban Quan ly Khu Kinh te 

- Tuyên truyên, pho biên sâu rng den các doanh nghip trong các khu 
cong nghip, Khu kinh tê, gop phân nâng cao nhn thirc ye si:r diing näng lugng 
tiêt kim và hiu qua. 

- lfu tiên xem xét hoàc d xut UBND tinh khuyn khIch thu hut các du 
an ctâu tu sir diing nàng luçing tiêt kim, cong ngh cao vào các khu cong 
nghip, khu kinh té... 

- Djnh kS' trurc ngày 1,5 tháng 12 hang nãm, Ban Quãn 1 Khu kinh t 
tinh có trách nhim báo cáo kêt qua thirc hin ye S& Cong Thucrng dê tOng hçp 
báo cáo UBND tinh vã B COng Thucmg. 

P A - 

11. UBND cac huyçn, thanh pho, th! xa 

- Trén ccx sO' K hoach nay, Chü tich UBND các huyn, thành ph thj xã 
có trách nhim chi dto thu truâng các ccx quan, don vi trirc thuc ci the hóa 
thành các nhim vii ké hoach  hang näm và chi dao,  kiêm tra, don dOc vic triên 
khai thrc hin Kê ho.ch nay trong phm vi quãn 1 cUa mInh; tuyên truyên, phô 
biên trên các phuo'ng tin thông tin dai  chüng dê nhân dan và cong dông nhn 
thO'c duçic lçxi Ich và trách nhim cüa vic sr ding näng hrçcng tiêt kim và hiu 
qua, mô hInh irng diing các giái pháp tiêt kim näng luçxng. 

- Theo dOi, chi dao  các doanh nghip nói chung và các ccx sO' sr ding 
näng luçing tr9ng diem trên dja bàn có bin pháp sir ding näng h.rçxng tiêt kim 
và hiu qua gãn vâi ké hoch san xuât kinh doanh cüa dan vi. 

- Phi hp vO'i các dun vj lien quan thanh tra, kim tra, giai quyêt khiêu 
nai, to cáo và xir 1 vi pham trong boat dng sir diing näng luo'ng tiêt kim Va 
hiu qua theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Djnh kS'  truâc ngày 15 tháng 12 hang näm, UBND các huyn, thành 
phô, thj xà cO trách nhim báo cáo két qua thijc hin ye SO' Cong Thuong dé 
tOng hqp báo cáo UBND tinh và Bô Cong Thuong. 

12. Cong ty Din ltrc Quãng TrI 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 

CHUT!CH 

Lê Büc Tin 

- T chirc Tuyên truyn v s1r dicing nàng lucing tit kim và hiu qua nói 
chung và tiêt kim din nói riêng trên dja bàn tinh. 

- ChütrI, phi hçp vói các don vj lien quan t chirc các chi.rcing trInh tit 
kim din de khuyên khIch ngui dan s1r diving din tiêt kim. 

- Djnh kS'  tru&c ngày 15 tháng 12 hang nàm, Cong ty Din hxc Quãng Trj 
có trách nhim báo cáo két qua thirc hin tiêt kim din và ton that din näng 
cüa h.rri din phân phôi ye Sâ Cong Thuang dê tong hçip báo cáo UBND tinh và 
BCOngThuang. 

13. Các t chfrc, cá nhân cung üng và sfr dting nàng Juqng 

Co k hoach si'r diing nãng lucing tit kim và hiu qua g.n vOi k hoch 
san xuât kinh doanh; tIch circ nghiên ciru áp diing mô hInh quán 1, giãi pháp tiêt 
kim näng liscing; dâu tu dôi mdi, câi tiên hcrp 1 hóa day chuyên cong ngh thirc 
hin Chuong trInh sü ding näng luçing tiêt kim và hiu qua. 

A 9 F A A F A P 

14. Be ngh Uy ban MTTQ tinh, cac doan the nhan (Jan, cac to chuc 
hi trongtinh quan tam phôi hcip vOi các ca quan chi.rc näng trong cong tác 
tuyên truyên, 4n dtng các to chrc thành viên, hi viên vá quân chOng nhân dan 
tham gia hithng trng vic sà ding nàng krçng tiêt kim và hiu qua. 

Trong qua trmnh thirc hin Chucing trInh, nu có khó khãn, vu&ng mc can 
sira dôi, bo sung, Thu tru&ng các cci quan, dcm vj, Chü tjch UBND các huyn, 
thành phô, thj xä kjp thai phãn ánh ye Sâ Cong Thuong dé tong hqp, báo cáo 
UBND tinh xem xét, quyêt djnh./. 

Noi nit iI  ii: 
- B Cong Thtwng; 
- Tinh iy; 
- HDND tinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- UBMTQVN tinh và các Doàn the; 
- Các Si, ban, nganh cp tinh; 
- UBND các huyn, thành phô, thj xâ; 
- Cong ty Din Iiic  Quãng Tr; 
- Trung tam Tin hçc tinh; 
- Báo Quãng Trj, Dài PT-TH tinh; 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- Liru: VT, CN. 
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