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BÁO CÁO 

Tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019, 

xây dựng kế hoạch năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 372/SCT-QLNL ngày 31/3/2020 của Sở Công 

Thương Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả năm 2019, xây dựng kế hoạch năm 2020. UBND huyện Đình Lập báo 

cáo tình hình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2019, xây dựng kế 

hoạch năm 2020 như sau. 

I. Kết quả sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năm 2019 

 1. Hiện trạng sử dụng năng lượng trên địa bàn  

 Trên địa bàn huyện chủ yếu tập trung vào sử dụng nguồn Điện năng và 

một số loại năng lượng khác phục vụ cho nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. 

Đến nay 100% các xã, thị trấn có điện lưới Quốc gia, với 114/117 thôn bản được 

dùng điện lưới quốc gia, còn 03 thôn chưa được dùng điện lưới Quốc gia trên 

địa bàn, nguyên nhân do những địa bàn này có địa hình phức tạp, dân cư phân 

tán, đường giao thông không thuận lợi, hiệu quả sử dụng điện không đạt. 

Tình hình sử dụng năng lượng trên địa bàn huyện năm 2019:  

 - Điện năng: Nguồn điện năng sử dụng trên địa bàn huyện do Điện lực 

Lộc Bình được Công ty Điện lực Lạng Sơn giao nhiệm vụ quản lý vận hành 

gồm 8.720 khách hàng. Với 02 nguồn (Nguồn 1 được cấp từ lưới 35 kV Lạng 

Sơn. Nguồn 2 được cấp từ lưới 35kV Tiên Yên - Quảng Ninh) Đường dây trung 

thế dài 228,85 km; đường dây hạ thế dài 2.524,83 km; có 87 trạm biến áp 35/0,4 

kv. 

 - Nguồn năng lượng khác: Ngoài sử dụng năng lượng từ nguồn lưới Điện 

Quốc gia, trên địa bàn huyện còn sử dụng thêm các nguồn Năng lượng khác như 

xăng, dầu, Gas và các sản phẩm phụ từ nông, lâm nghiệp ... chiếm tỷ lệ khá cao 

trong nhu cầu sử dụng năng lượng. 

2. Việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

Quán triệt và thực hiện Thông tư số 09/2012/TT-BCT ngày 20/4/2012 của 

Bộ Công Thương quy định về việc lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thực hiện kiểm toán năng lượng; Thực 

hiện Công văn số 762/UBND-KTN ngày 22/8/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh 

(UBND) tỉnh Lạng Sơn về việc đẩy mạnh thực hiện Luật Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; Chỉ thị số 05/CT-UBND 
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ngày 23/3/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn về tăng cường tiết kiệm điện và văn 

bản số 218/UBND-KTN ngày 14/4/2011 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực 

hiện tiết kiệm điện theo hướng dẫn Thông tư số 111/TTLB/BTC-BCT ngày 

01/6/2009 của liên Bộ Công Thương; Bộ tài Chính về hướng dẫn thực hành tiết 

kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. UBND huyện 

Đình Lập đã có công văn về việc triển khai thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn 

và gửi đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức Doanh nghiệp, các hộ gia đình trên địa 

bàn, nhằm tuyên truyền thực hành tiết kiệm điện theo tinh thần chỉ đạo của 

Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong năm qua, việc thực hiện tiết kiệm 

điện, nhận thức của các cán bộ, công chức của nhân dân trên địa bàn huyện đã 

có những chuyển biến tích cực bằng những việc làm cụ thể, thiết thực như ra 

khỏi nơi làm việc, khỏi nhà tắt nguồn điện, tận dụng tối đa nguồn ánh sáng tự 

nhiên, tắt các loại bóng đèn, thiết bị không cần thiết, không sử dụng điện vào 

việc riêng, khuyến khích dùng những thiết bị tiết kiệm điện. 

Trong công tác quản lý chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện, đã thực 

hiện theo các qui định của Nhà nước theo kế hoạch thực hiện đầu tư, trang thiết 

bị, hệ thống điều khiển tự động hẹn giờ đóng ngắt hệ thống chiếu sáng đường 

phố, thường xuyên điều chỉnh thời gian chiếu sáng hợp lý theo mùa và đặc điểm 

của địa phương theo Quy định. 

Ngành điện lực đã chỉ đạo các cán bộ, nhân viên trong ngành, các khách 

hàng có trách nhiệm tuyên truyền về cách sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. 

Tại các phòng giao dịch với khách hàng có niêm yết công khai khẩu hiệu về tiết 

kiệm điện theo hướng dẫn để khách hàng nắm bắt được. Triển khai Luật sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và có hiệu quả do chương trình mục tiêu Quốc gia về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tài trợ cùng với các giải pháp sử dụng 

điện tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ quan, đơn vị do Tổng công ty Điện lực 

miền Bắc tài trợ đến khách hàng. Chương trình cũng được triển khai tại các 

phòng, ban điện lực và các tổ, đội quản lý, các tổ dịch vụ trên địa bàn huyện. 

Hàng năm đều thực hiện tuyên truyền, cổ động, hưởng ứng giờ Trái đất bằng các 

hình thức treo băng rôn trên các đường phố, phát tờ rơi tuyên truyền được 8.000 

hộ dùng điện.  

Sản lượng điện năm 2019 trên địa bàn tăng thêm 11% so với 2018; Điện 

thương phẩm tiêu thụ đạt 15,093 triệu kWh, doanh thu bán điện 22 tỷ đồng.  

II. Kế hoạch sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năm 2020 

1. Nhu cầu sử dụng năng lượng 

* Điện năng: Nhu cầu sử dụng điện thương phẩm năm 2020 trên địa bàn 

ước cần 15,8 triệu kWh tăng 10-11% so với 2019; Với mục tiêu tiết kiệm 15% 

sản lượng tiêu dùng trong xã hội năm 2020. 

* Năng lượng khác: Ngoài sử dụng nguồn năng lượng là điện năng, trên 

địa bàn huyện còn sử dụng các loại năng lượng thường xuyên khác như xăng, 

dầu, gas... nguồn năng lượng này cũng chiếm tỷ lệ khá cao trong việc sử dụng 

năng lượng trong nhu cầu kinh doanh và sinh hoạt trên địa bàn huyện. 
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2. Các giải pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng 

- Xây dựng kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, gắn với 

phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành, đơn vị phù hợp với thực tế 

sử dụng tại cơ quan, đơn vị. Có mục tiêu tiết kiệm năng lượng cụ thể, có kế 

hoạch kinh phí, thời gian thực hiện và phân công trách nhiệm rõ ràng; Hàng năm 

xem xét kết quả sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong các tiêu 

chí để bình xét, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của cơ quan, đơn vị. 

- Các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn nêu cao 

vai trò gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các trách nhiệm về sử dụng năng 

lương tiết kiệm và hiệu quả được quy định tại Chương VII của Luật sử dụng 

năng lương tiết kiệm và hiệu quả, Chương IV của Nghị định 21/2011/NĐ-CP và 

Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc 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.  

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân 

dân nội dung Luật, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành 

nhằm từng bước nâng cao nhận thức, khuyến khích các Tổ chức, cá nhân trong 

triển khai thực hiện tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng hiệu quả, thực 

hiện quy định tại Điều 43 của Luật và Điều 29 Nghị định số 21/2011/NĐ-CP 

ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 22/3/2011 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. 

- Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng và áp dụng sâu rộng mô hình hộ gia 

đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quản lý việc thực hiện các quy 

định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của các cơ sở kinh doanh, dịch 

vụ trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các phòng, ban ngành, đoàn thể 

trên địa bàn huyện xây dựng các nội dung chương trình tuyên truyền về chủ 

trương của Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, nâng cao nhận 

thức cho cộng đồng trong việc sử dụng tiết kiệm điện, góp phần thúc đẩy việc 

thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng báo cáo Sở Công thương xem xét, tổng 

hợp./. 

Nơi nhận: 

- Sở Công thương; 

- Chủ tịch, các  PCT UBND huyện; 

- Phòng KT&HT huyện; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nông Minh Cát 
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