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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2011/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2011

CHỈ THỊ
Về tăng cường thực hiện tiết kiệm ñiện
trên ñịa bàn thành phố

Thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 17 tháng 6 năm
2010, Nghị ñịnh số 102/2003/Nð-CP ngày 03 tháng 9 năm 2003 của Chính phủ về sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm
2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm ñiện, Ủy ban
nhân dân thành phố chỉ thị như sau:
1. Mọi tổ chức, cá nhân trên ñịa bàn thành phố phải thực hiện nghiêm Luật Sử
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày 26 tháng 10 năm 2010, Chỉ thị số
171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng
cường thực hiện tiết kiệm ñiện. Trong ñó, cần thực hiện các giải pháp sau ñây:
a) ðối với cơ quan, ñơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước:
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tiết kiệm ñiện năng sử dụng hàng năm của cơ
quan, ñơn vị theo Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT của Liên Bộ Tài chính Công Thương về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm ñiện trong các cơ quan nhà nước, ñơn
vị sự nghiệp công lập.
- Xây dựng và ban hành quy ñịnh về sử dụng ñiện, thay thế, sửa chữa các trang
thiết bị sử dụng ñiện tại cơ quan, ñơn vị theo nguyên tắc sau:
+ Tắt các thiết bị sử dụng ñiện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ làm
việc, cắt hẳn nguồn ñiện nếu không sử dụng các thiết bị khi hết giờ làm việc.
+ Tận dụng tối ña ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt ñèn chiếu sáng khi số
người làm việc trong phòng giảm. Thiết kế, lắp ñặt hệ thống chiếu sáng hành lang,
sân vườn, khu vực bảo vệ theo tiêu chuẩn,…
+ Chỉ sử dụng ñiều hòa nhiệt ñộ khi thật cần thiết, cài ñặt chế ñộ làm mát từ
25 C trở lên. Dùng quạt thay thế ñiều hòa nhiệt ñộ khi thời tiết không quá nóng.
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+ Khi cải tạo hoặc trang bị mới phải sử dụng phương tiện, thiết bị sử dụng năng
lượng hiệu suất cao theo quy ñịnh hoặc thiết bị sử dụng ñiện có dán nhãn tiết kiệm
năng lượng; nghiêm cấm thay thế, mua sắm mới ñèn nung sáng.
+ Phổ biến, quán triệt tới toàn thể cán bộ, nhân viên phải thực hiện tiết kiệm
ñiện, ñưa nội dung sử dụng ñiện tiết kiệm vào chỉ tiêu ñánh giá mức ñộ hoàn thành
nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi ñua, khen thưởng hàng năm.
b) ðối với hệ thống chiếu sáng công cộng:
- Kiểm tra, ñánh giá chế ñộ chiếu sáng công cộng theo các tiêu chuẩn chiếu sáng
hiện hành, ñảm bảo nguyên tắc chiếu sáng hiệu quả, tiết kiệm theo tiêu chuẩn Việt
Nam TCXDVN 259:2001.
- Áp dụng hệ thống thiết bị ñiều khiển tự ñộng có chế ñộ ñiều chỉnh công suất ñể
giảm công suất chiếu sáng về ñêm khi mật ñộ giao thông giảm.
- Triển khai thực hiện ñầu tư, trang bị hệ thống ñiều khiển tự ñộng cho các hệ
thống chiếu sáng ñường phố chính, ñiều chỉnh thời gian chiếu sáng ñường phố hợp lý
theo mùa trong năm, phù hợp theo ñặc ñiểm nhu cầu sinh hoạt và các hoạt ñộng, các
sự kiện tại ñịa phương, tránh lãng phí ñiện.
- Khi thay thế ñèn hư hỏng phải sử dụng nguồn sáng và các thiết bị chiếu sáng
hiệu suất cao, chiếu sáng ñường phố sử dụng bóng ñèn natri cao áp và thấp áp; chiếu
sáng ngõ nhỏ và ñường dành cho người ñi bộ sử dụng bóng ñèn natri thấp áp công
suất nhỏ và ñèn compact; chiếu sáng quảng trường dùng ñèn metal halide. Khuyến
khích sử dụng bóng ñèn LED tại các vị trí thích hợp;
- Trong hệ thống ñèn chiếu sáng vườn hoa, công viên chỉ sử dụng các loại ñèn
tiết kiệm ñiện; giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao ñiểm buổi tối của hệ
thống chiếu sáng công cộng chưa có thiết bị ñiều khiển tự ñộng có chế ñộ ñiều chỉnh
công suất hệ thống, ñèn chiếu sáng vườn hoa, công viên…, trừ các dịp ngày lễ, ngày
tết và các sự kiện lớn trên ñịa bàn thành phố.
c) ðối với hộ gia ñình và các cơ sở kinh doanh dịch vụ:
- Các hộ gia ñình hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ ñiện lớn (máy ñiều hòa
nhiệt ñộ, máy nước nóng, bàn là ñiện…) trong thời gian cao ñiểm của hệ thống ñiện,
từ 17 giờ ñến 21 giờ hàng ngày; khuyến khích sử dụng các loại bóng ñèn tiết kiệm
ñiện như bóng compact hoặc bóng ñèn huỳnh quang T8, T5, chấn lưu hiệu suất cao,
thiết bị ñun nước nóng bằng năng lượng mặt trời, thiết bị ñiện có dán nhãn tiết kiệm
năng lượng, ngắt các thiết bị ñiện không sử dụng ra khỏi nguồn ñiện.
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- Khuyến khích sử dụng bình nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời.
- Các nhà hàng, cơ sở dịch vụ thương mại giảm 50% công suất chiếu sáng quảng
cáo, trang trí ngoài trời vào giờ cao ñiểm buổi tối của hệ thống ñiện; trường hợp có
yêu cầu ñặc biệt, từ sau 22 giờ tắt toàn bộ ñèn chiếu sáng các pano quảng cáo tấm lớn.
- Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại,… tuân thủ nghiêm các
quy ñịnh về chiếu sáng tiết kiệm, hiệu quả và an toàn, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử
dụng ñiện khi có thông báo của ñơn vị ñiện lực trên ñịa bàn trong trường hợp xảy ra
thiếu ñiện.
d) ðối với các doanh nghiệp sản xuất thực hiện ngay các giải pháp tiết kiệm
ñiện sau:
- Phối hợp với các ñơn vị ñiện lực xây dựng các giải pháp sử dụng ñiện tiết kiệm
và hiệu quả, ñảm bảo sử dụng ñúng công suất và biểu ñồ phụ tải ñã ñăng ký trong
hợp ñồng mua bán ñiện. Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn chế tối ña việc huy ñộng
các thiết bị tiêu thụ công suất ñiện lớn như các máy nghiền, trạm bơm nước, máy nén
khí… vào giờ cao ñiểm, không ñể các thiết bị ñiện hoạt ñộng không tải.
- Các doanh nghiệp thuộc danh mục cơ sở sử dụng năng lượng trọng ñiểm theo
quy ñịnh tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải xây dựng kế hoạch
tiết kiệm ñiện mỗi năm ít nhất 1%.
- Tắt các thiết bị ñiện và ñèn chiếu sáng không cần thiết trong thời gian nghỉ
giữa ca, không ñể các thiết bị hoạt ñộng ở chế ñộ không tải. Triệt ñể tiết kiệm ñiện
chiếu sáng sân, vườn, ñường nội bộ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm
công nghiệp.
- Chuẩn bị các nguồn dự phòng ñể ñáp ứng nhu cầu sản xuất khi xảy ra thiếu
ñiện, xây dựng phương án tự cắt giảm phụ tải khi xảy ra thiếu ñiện.
- Hạn chế ñến mức tối ña việc sử dụng bóng ñèn có công suất lớn ñể quảng cáo,
trang trí.
- Ban hành quy ñịnh, quy chế hoặc giải pháp ñể sử dụng ñiện tiết kiệm trong
phạm vi doanh nghiệp.
- Thực hiện kiểm toán năng lượng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng
tại ñơn vị.
2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, phường - xã, thị trấn trên
ñịa bàn quản lý thực hiện các công việc như sau:
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- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương tiết kiệm ñiện
trong nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và các doanh nghiệp trên ñịa bàn quản
lý.
- Tổ chức thực hiện việc treo các băng rôn, panô cổ ñộng, tuyên truyền tiết kiệm
ñiện tại trụ sở Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn, khu phố, tổ dân
phố và tại các tuyến ñường phố thuộc ñịa bàn quản lý.
- Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân các phường - xã, thị trấn giám sát chặt chẽ thời gian
bật, tắt ñèn chiếu sáng dân lập hợp lý từ 18 giờ 30 phút ngày hôm trước ñến 5 giờ 30
phút ngày hôm sau.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch cải tạo hệ thống ñèn chiếu sáng dân lập hàng
năm, phối hợp với ñơn vị ñiện lực khu vực lắp ñặt ñiện kế ñể ño ñếm hệ thống ñèn
chiếu sáng dân lập nhằm quản lý việc sử dụng ñiện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn.
- Chỉ ñạo các cơ quan chuyên môn, ñơn vị trực thuộc quận - huyện tăng cường
quản lý việc sử dụng ñiện tại cơ quan, ñơn vị của mình. Ban hành quy ñịnh/quy chế
hoặc giải pháp ñể sử dụng ñiện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn trong phạm vi cơ quan,
ñơn vị.
- Phối hợp với ñơn vị ñiện lực khu vực tổ chức các ñoàn kiểm tra, tập huấn công
tác tiết kiệm ñiện cho các doanh nghiệp trên ñịa bàn quản lý.
- Tùy theo tình hình ñịa phương, có thể thành lập Ban Chỉ ñạo tiết kiệm ñiện cấp
quận - huyện nhằm ñẩy mạnh việc thực hiện công tác tiết kiệm ñiện trên ñịa bàn quản
lý.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ ñạo triển khai thực hiện
nghiêm các quy ñịnh tại Chỉ thị này, ñồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý kịp thời
các trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm ñiện, công bố công khai
thông tin về tình hình sử dụng ñiện ñối với các cơ quan, ñơn vị thụ hưởng ngân sách
trên ñịa bàn quản lý.
- ðịnh kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm ñiện (theo Mẫu
số 2, Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT của Liên Bộ Tài chính - Công Thương
về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm ñiện trong các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp
công lập) về Sở Công Thương ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ
Công Thương.
3. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên phối hợp với
chính quyền cùng cấp và ngành ñiện tổ chức vận ñộng các tầng lớp nhân dân tích cực
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thực hiện việc tiết kiệm ñiện trong sinh hoạt cũng như trong sản xuất kinh doanh dịch
vụ.
4. Giao Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố thực hiện các
nhiệm vụ sau:
- Tổ chức triển khai thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ
chức tập huấn, tuyên truyền, vận ñộng các doanh nghiệp trong khu chế xuất và công
nghiệp thành phố thực hiện nghiêm các biện pháp tiết kiệm ñiện trong sản xuất kinh
doanh;
- Thành lập ñoàn kiểm tra việc sử dụng ñiện tại các doanh nghiệp, công ty hạ
tầng kỹ thuật trong khu chế xuất và công nghiệp theo các tiêu chí ñược quy ñịnh tại
Chỉ thị này;
- Vận ñộng, khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng các thiết bị tiết kiệm ñiện
như ñèn compact, máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời…;
- Tổ chức thực hiện kiểm toán năng lượng tại các doanh nghiệp sử dụng năng
lượng trọng ñiểm theo quy ñịnh của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả;
- Ban hành quy ñịnh/quy chế hoặc giải pháp ñể sử dụng ñiện tiết kiệm, hiệu quả
và an toàn trong phạm vi cơ quan, ñơn vị.
- ðịnh kỳ hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện công tác tiết kiệm ñiện (theo Mẫu
số 2, Thông tư số 111/2009/TTLT/BTC-BCT của Liên Bộ Tài chính - Công Thương
về hướng dẫn thực hiện tiết kiệm ñiện trong các cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp
công lập) về Sở Công Thương ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ
Công Thương.
5. Giao Sở Giao thông vận tải chỉ ñạo Công ty Chiếu sáng công cộng và Công ty
Công viên cây xanh thành phố thực hiện nghiêm các quy ñịnh tại ñiểm b, khoản 1 của
Chỉ thị này; kiểm tra, giám sát chặt chẽ thời gian bật, tắt hệ thống chiếu sáng công
cộng hợp lý; kiểm tra, giám sát việc cắt giảm 50% công suất chiếu sáng vào giờ cao
ñiểm buổi tối của hệ thống chiếu sáng công cộng chưa có thiết bị ñiều khiển tự ñộng
có chế ñộ ñiều chỉnh công suất ñể giảm công suất chiếu sáng, hệ thống ñèn chiếu
sáng vườn hoa, công viên,…
6. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm tra, giám sát các nhà hàng, các cơ
sở dịch vụ thương mại cắt giảm 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài
trời vào giờ cao ñiểm buổi tối; phối hợp với các cơ quan thông tin ñại chúng tích cực
tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm trong sử dụng ñiện; cấp phép treo tờ phướn và
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pano tuyên truyền sử dụng ñiện tiết kiệm và hiệu quả, an toàn ñiện cho các ñợt tuyên
truyền trong năm của Ban Chỉ ñạo tiết kiệm ñiện thành phố.
7. Giao Sở Giáo dục và ðào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Tổng
Công ty ðiện lực thành phố ñưa chủ trương tiết kiệm ñiện vào hệ thống giáo dục phổ
thông ñể giáo dục các thế hệ học sinh ý thức sử dụng ñiện tiết kiệm, hiệu quả và an
toàn.
8. Giao Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm trong sử
dụng ñiện ñể phổ biến và áp dụng rộng rãi trong nhân dân; nghiên cứu và ñề xuất với
Ban Chỉ ñạo tiết kiệm ñiện thành phố về các giải pháp kỹ thuật ñể việc thực hiện
công tác tiết kiệm trong sử dụng ñiện ñem lại hiệu quả cao.
9. Giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp ðài Truyền hình thành phố, ðài
Tiếng nói nhân dân thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, ñịa
phương và các cơ quan, ñơn vị có liên quan tích cực tuyên truyền các biện pháp sử
dụng ñiện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn, vận ñộng các hộ sử dụng ñiện sử dụng các
thiết bị ñiện hợp lý, giảm công suất sử dụng ñiện vào giờ cao ñiểm.
10. Giao ðài Truyền hình thành phố và ðài Tiếng nói nhân dân thành phố chủ
ñộng xây dựng và phát sóng các chương trình truyền hình, truyền thanh về tiết kiệm
ñiện, an toàn ñiện với thời lượng thích hợp bằng các hình thức: phóng sự, thông tin,
giới thiệu mô hình tiêu biểu…; phối hợp với Tổng Công ty ðiện lực thành phố tổ
chức tuyên truyền công tác sử dụng ñiện tiết kiệm, hiệu quả và an toàn, trong ñó hai
ðài hỗ trợ chi phí truyền hình và phát thanh theo phương thức cổ ñộng, không tính
chi phí quảng cáo.
11. Giao Tổng Công ty ðiện lực thành phố chủ ñộng phối hợp với Sở Công
Thương và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp
không thực hiện các biện pháp tiết kiệm ñiện; phối hợp với các cơ quan thông tin ñại
chúng ñể tổ chức tuyên truyền rộng rãi về các biện pháp tiết kiệm ñiện, hiệu quả và
an toàn; ñịnh kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo kết quả thực hiện việc tiết kiệm ñiện
trên ñịa bàn thành phố về Sở Công Thương ñể tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân
thành phố và Bộ Công Thương. Tăng cường công tác quản lý trong kỹ thuật và trong
kinh doanh; bố trí kế hoạch cải tạo lưới ñiện hợp lý, hạn chế sự cố và giảm tổn thất
ñiện năng, ñảm bảo cung ứng ñiện ổn ñịnh, an toàn; ưu tiên cung cấp ñiện phục vụ ñể
sản xuất kinh doanh ñáp ứng nhu cầu cho sự phát triển bền vững kinh tế - xã hội và
ñời sống sinh hoạt thiết yếu của nhân dân thành phố; ưu tiên cung cấp ñiện cho các sự
kiện chính trị - xã hội quan trọng trên ñịa bàn thành phố và các khách hàng sử dụng
ñiện quan trọng.
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12. Giao Ban Chỉ ñạo tiết kiệm ñiện thành phố - Thường trực là Sở Công
Thương xây dựng chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ñưa vào kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,
ngành, quận - huyện và các ñơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý kịp thời các
trường hợp không thực hiện các biện pháp tiết kiệm ñiện, lập danh sách các tổ chức,
cơ quan, ñơn vị không thực hiện nghiêm các biện pháp tiết kiệm ñiện, tổng hợp, ñánh
giá kết quả và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố vào tháng 6 và tháng 12 hàng
năm;
13. Giao Ban Thi ñua - Khen thưởng thành phố theo dõi kết quả thực hiện và
chấp hành Chỉ thị này của các cơ quan, ñơn vị trên ñịa bàn thành phố, xem ñây là một
trong những tiêu chí xem xét khen thưởng cuối năm.
14. Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành và thay
thế Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2008 của Ủy ban nhân dân
thành phố về tăng cường thực hiện tiết kiệm trong sử dụng ñiện trên ñịa bàn thành
phố.
15. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở - ban - ngành, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Hội ñồng quản trị và Tổng Giám
ñốc các Tổng Công ty trực thuộc thành phố, Tổng Giám ñốc Tổng Công ty ðiện lực
thành phố và các cơ quan, ñơn vị có liên quan căn cứ Chỉ thị này, xây dựng kế hoạch
thực hiện cụ thể, quy ñịnh rõ mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian, phân công nhiệm vụ thực
hiện; hàng tháng, hàng quý có kiểm ñiểm ñánh giá tình hình thực hiện và báo cáo
theo quy ñịnh./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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