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Số:        /UBND-KT&HT 

V/v tăng cường thực hiện sử dụng 

điện tiết kiệm trong các đợt nắng 

nóng cao điểm năm 2021. 

Cao Lộc, ngày     tháng 7 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập; 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 719/UBND-

KT ngày 04/6/2021 về việc cung ứng điện trong các đợt nắng nóng cao điểm và 

sử dụng điện tiết kiệm; Công văn số 777/SCT-QLNL ngày 07/6/2021 của Sở 

Công Thương về việc tăng cường thực hiện sử dụng điện tiết kiệm trong các đợt 

nắng nóng cao điểm năm 2021.  

Để đảm bảo việc cung cấp điện ổn định, liên tục phục vụ sản xuất của các 

doanh nghiệp và đời sống sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn huyện trong mùa 

nắng nóng năm 2021, UBND huyện đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

của huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp công lập triển khai thực 

hiện một số nội dung như sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến  rộng rãi đến cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động nghiêm túc chấp hành các quy định về tiết 

kiệm điện tại cơ quan, công sở tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 28/8/2020 của 

UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; Công văn số 

719/UBND-KT ngày 04/6/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc cung ứng 

điện trong các đợt nắng nóng cao điểm và sử dụng điện tiết kiệm. 

2. Thông tin đến các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các khách 

hàng sử dụng điện lớn (khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu 

kWh/năm trở lên) thực hiện điều chỉnh phụ tải điện phi thương mại (DR) và sử 

dụng tiết kiệm, hiệu quả để ưu tiên cấp điện phục vụ cho các phụ tải quan trọng 

như: Các cơ quan chính quyền, Bệnh viện, nhà máy cấp nước sinh hoạt….và cho 

sinh hoạt thiết yếu của nhân dân, đặc biệt là phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID- 19. 

3. Phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng và Điện lực thành phố Lạng 

Sơn thống kê kết quả thực hiện kế hoạch tiết kiệm điện của cơ quan, đơn vị để 

tổng hợp, báo cáo Sở Công Thương theo quy định. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng công 

cộng của huyện đảm bảo tiết kiện điện, hiệu quả; UBND các xã, thị trấn tăng 

cường công tác chỉ đạo tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, các cơ sở sản 
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xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp 

sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; quản lý, ngăn chặn, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm an toàn hành lang lưới điện cao áp. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND  huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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