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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện tăng cường tiết kiệm điện năm 2022
tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng
Thực hiện Công văn số 2098/VP-KT ngày 23/8/2022 của Văng phòng
UBND tỉnh Cao Bằng v/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ
Lê Văn Thành về kế hoạch tiết kiệm điện năm 2022 và giai đoạn 2023-2025; Kế
hoạch số 2449/KH-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về thực
hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường
tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 tỉnh Cao Bằng. Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện tiết kiệm điện năm 2022
như sau:
I. MỤC ĐÍCH

1. Tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của công chức,
viên chức và người lao động trong việc thực hành tiết kiệm điện;
2. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện sử dụng
tiết kiệm điện trong toàn Sở, góp phần thực hiện tốt Kế hoạch số 2449/KH-UBND
của UBND Tỉnh.
II. NỘI DUNG

1. Hoạt động tuyên truyền
a) Nội dung
Tiếp tục tuyên truyền thực hiện nghiêm 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; Kế hoạch số 2449/KH-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh Cao
Bằng 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; Kế hoạch số 2847/KHUBND ngày 17/11/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng thực hiện Chương trình quốc
gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Cao Bằng giai đoạn 20202025, tầm nhìn đến năm 2030 tới toàn thể công chức, viên chức, lao động để mọi
người hiểu rõ hơn về mục đích, ý nghĩa của việc tiết kiệm điện, thực hành tiết
kiệm tối đa điện năng ở cơ quan cũng như gia đình.
b) Hình thức
- Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản và
điều hành của Sở;
- Tuyên truyền thông qua các sự kiện hưởng ứng, treo băng zôn trước cổng
cơ quan;
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- Tuyên truyền qua các cuộc họp, hội nghị cơ quan, đơn vị.
2. Nội dung thực hiện biện pháp tiết kiệm điện tại cơ quan
- Khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở kiểm tra, rà soát lại các
thiết bị điện trong cơ quan, thay thế các thiết bị đã cũ, hỏng bằng các thiết bị tiết
kiệm điện; Khi mua sắm mới các tài sản công cần tuân thủ đúng quy định tại
Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban
hành danh mục, phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được mua sắm đối với
cơ quan đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước. Từ nay đến hết 2022 xây dựng kế
hoạch thực hành tiết kiệm ít nhất 5% điện sử dụng so với cùng kỳ năm 2021.
- Lãnh đạo các phòng, đơn vị quán triệt công chức, viên chức, lao động
thuộc quyền quản lý thực hành tiết kiệm điện, tắt các thiết bị dùng điện không cần
thiết khi ra khỏi phòng và tắt hẳn nguồn điện nếu không sử dụng các thiết bị khi
hết giờ làm việc. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu
sáng khi số người làm việc trong phòng giảm. Sử dụng điều hòa nhiệt độ chế độ
làm lạnh từ 250C trở lên, tắt điều hòa trước 30 phút trước khi hết giờ làm việc.
Dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết không quá nóng. Chỉ sử dụng
điện chiếu sáng khi thiếu ánh sáng tại khu vực công cộng như hành lang, cầu
thang. Đối với các khu nhà vệ sinh, chỉ sử dụng điện chiếu sáng khi có nhu cầu.
- Bộ phận bảo vệ định kỳ hàng ngày kiểm tra các thiết bị tiêu thụ điện, kịp
thời thay thế đường dây điện, bảng điện, ổ cắm kém chất lượng hoặc hỏng để đảm
bảo an toàn và tiết kiệm trong khi sử dụng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực
hiện tốt việc tiết kiệm điện;
2. Trung tâm Quan trắc và Dữ liệu kịp thời tuyên truyền, phổ biến, đăng tải
các văn bản, tin bài về tiết kiệm điện trên trang thông tin điện tử của Sở;
3. Văn phòng Sở có trách nhiệm đôn đôn đốc triển khai thực hiện tiết kiệm
điện, tổng hợp báo cáo cấp trên đúng quy định.
Trên đây là Kế hoạch Triển khai Triển khai thực hiện tăng cường tiết kiệm
điện năm 2022 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng. Yêu cầu các
phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiên cứu và triển khai thực hiện theo Kế hoạch./.
Nơi nhận:
- Sở Công thương;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP .
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