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KE bACH
Thyc hin Chuo'ng trInh quc gia v vic sfr dyng näng luqng
tit kim và hiu qua trên dja bàn tinh Quãng Tr nãm 2021

Can cir Lut Sir dung nãng lixcrng tit kim và hiu qua ngày 17/6/2010;
Quyêt djnh so 280/QD-TTg ngày 13/3/20 19 cüa ThU tuàng ChInh phU phé duyt
Chuong trInh quôc gia ye sà diing näng luqng tiêt kim và hiu qua giai doan
2019 - 2030; Chi thj so 20/CT-TTg ngây 07/5/2020 cUa ThU tuó'ng ChInh phU ye
vic tang ci.rng tiêt kim din giai doan 2020 - 2025, Uy ban nhân dan tinh
Quâng Trj ban hành Kê hoach thirc hin Chuang trmnh quôc gia ye vic sir ding
nang h.rng tiêt kim và hiu qua trên dja bàn tinh näm 2021, v&i các ni dung
nhu sau:

I. MJC TIEU, yEu CAU
1. Tang cung quãn 1 nhà nithc v st'r diing näng 1ucng tiêt kim và hiu
qua.
2. DAy manh nâng cao näng hrc, nh.n thirc v quán 1, sir di1ng näng
luqng tiêt kim và hiu qua trên dja bàn tinh Quàng Trj, phát huy the manh
cong dông, darn báo an ninh nãng lucmg, gän vri phát triên ben vng, bâo v
môi trwrng và phát triên kinh tê, xä hi.
3. H trq k thut và tài chinh nh&m thUc dAy các dir an dAu til, san xuAt,
kinh doanh ye sU diing näng lugngtiêt kim Va hiu qua dôi vi các boat dng
san xuât, ché tao, câi tao, chuyên dôi thj trixäng phi.rang tin, trang thiêt bj, may
moe, day chuyên san xuât, chiêu sang cong cong, tiêt kirn nàng hrng; phô biên
dê nhân rng các mô hInh tiêt kim nang krng trên dja bàn tinh.
4. ThC hin cO hiu qua vic sU diing näng luqng tit kim và hiu qua
trên dia bàn tinh.

II. NQI DUNG
1. Tang cuOng kim tra, giám sat, don d&, hu&ng dn thtrc hin dánh giá
kêt qua thirc hin quy djnh cUa pháp 1ut ye st dung näng luçing tiét kim và
hiu qua.
2. Tuyên truyn nâng cao nhn thUc, vn dng cng dng, thUc dAy sU
diing nãng luçing tiêt kim và hiu qua, bão v rnOi tru0ng.
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- Xây dmg cac chuong trInh, chuyên mic ye sü diing nàng luçing tiêt
kirn và hiu qua dê phô biên thông tin, nâng cao nhn thüc, kiên thüc, khà näng
ye sir diing näng Iuçing tiêt kim và hiu qua trén các phuong tin thông tin dti
chüng và các hlnh thüc phü hcp khác dam bão tiêt kim, hiu qua.
- HuOng dn, thirc hin các giâi pháp tit kim näng luqng, chuyn di
thiêt bj sü diing näng hicng hiu suât cao, giài pháp áp dirng náng lixqng tái to
(näng lucing mt tthi, näng lucing gió, khI sinh h9c, nàng lucing sinh khôi...)
trong các h gia dInh, tai các doanh nghip, tôa nhà.
3. H trçl k5 thut và tài chInh nh&m thüc dty các dir an du tir, san xut,
kinh doanh ye si:r diing näng luqng tiêt kim và hiu qua.
- H trç xây dirng mô hInh trinh din sCr diing din m.t tr&i áp mái phic
vii cong tác dy và h9c tai các tri.thng h9c.
- Kim toán näng luqng cho các doanh nghip trên dja bàn tinh Quâng
Trj.
- H trc xây d%rng mO hInh trInh din sir ding din mt tthi áp mái phic
vi san xuât nông nghip tai các h dan.
- TO chüc trin khai vn dng các h gia dInh tham gia phong trào H gia
dInh sir diing tiêt kirn din, tiêt kim nang lucmg trên dja bàn tinh.
- T chirc thirc hin các bin pháp (quàn l, kim tra, nghiên ciru i'rng
dung k5 thuât, Cal tao, nâng cap dông bO lixcn diên va he thông luo'i diên tu
diing...) nhärn nâng cao chat luqng phân phôi, dam bào an toàn, giàm tOn that
din trong khâu truyên tãi, phân phôi và kinh doanh.
4. ThIC hin si'r diing n.ng luqng tit kim và hiu qua trong linh vixc xay
drng:
d tit kirn näng luçrng ti các cong trInh xây d%mg mài
- Kim soát
nhà cao tang, vAn phông cao ôc, khách san cao tang, các trung tam thi.rang mai,
sieu thj.
- Kiêm soát vic s1 ding gch khOng nung tai 100% cong trInh sir ding
von ngân sách; 100% s1r diing den led tiêt kim dôi yOj 100% cong trInh chiCu
sang cOng cong.
5. Nghiên cüu, üng ding khoa hçc và cOng ngh v sir diing nAng luqng
tiêt kim và hiu qua.
: Xây dirng dt hang thc hin các d tài, dr an khoa h9c Cong ngh nhám
thüc day hoat dng sfr ding näng h.rqng tiet kim và hiu qua.
- B tn kinh phi sr nghip khoa h9c Va cOng ngh h6 trçi các d tài, dir an
1rng diing, chuyën giao khoa h9c và cong ngh, sr ding thiêt bj tiêt kim nAng
h.rqng và hiu qua.
III. KINH PHI THU'C HIN

3
Kinh phi thiic hin Chuing trInh sir diing nãng 1uqng tit kim và hiu
qua trén dja bàn tinh Quãng Trj nàm 2021 dir kiên là 1.338 triu dông, trong do:
- Nguôn ngân sách tinh: 90 triu dông
- Ngun kinh phi h trq t11 Trung wing: 1.248 triu dng'.
(Danh myc các nhiém vy thu2c KI ho?ch si dyng náng luring tilt kim và
hiu qua trên dja bàn tInh Quáng Trj nàm 2021 tgi Phy lyc kern theo).
IV. TO CH1C THV'C HIN
1. Sâ Cong Thi.rang
- Chü trI, phii hcip các SO, ngành, các dan vj, t chi'rc lien quan thirc hin
Chwing trInh; Diêu phôi, giám sat, kiêm tra hot dng và két qua cüa tüng
nhim vu triên khai; thuc hiên chê do báo cáo dinh kS' và theo yêu câu ye triên
khai Chuang trInh vOi UBND tinh, Bi Cong Thucing.
- Thirc hin kim tra, giám sat các ca sâ sir dçtng näng luçing trçng diem
theo Lutt Sü dung näng krçing tiêt kim và hiu qua, Nghj djnh so 21/2011/NDCP ngày 29/3/201 1 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và bin pháp thi hành Lust
sr ding näng luçrng tiêt kim và hiu qua và Thông tu so 09/201 2/TT-BCT ngáy
20/4/2012 ciia B Cong Thuang quy djnh ye vic 1p ké hoch, báo cáo thrc
hin kê hoach sir ding nãng hrng tiêt kim và hiu qua; ho trg thirc hin kiêrn
toán nàng lLrclng.
- Hurng din trin khai các hoat dng tuyên truyn huâng rng Chin djch
GRi Trái dat nãm 2021.
2.S&Xâydimg
-Tang ci.thng giám sat, kirn tra vic thirc hin quy chun, tiêu chun k
thu.t ye tiêt kim näng 1ung trong xây dirng mói tai các cong trInh xây dirng
Ini nhà cao tang, khách san cao tang, các trung tam thuang mai, siêu thj; triên
khai áp dicing các giãi pháp, cong ngh, thiêt bj, 4t 1iu tiêt kim näng hrcing
trong các tôa nhà.
- Chü trI dy manh trin khai các giái pháp 11ng diing tin b khoa hçc,
cong ngh tiêt kim din trong chiu sang cong cong; huâng dn kiêm tra vic
chap hành các quy djnh, quy chuân, tiêu chuân k thut hin hành ye chiêu sang
cong cing trên dja bàn toàn thành tinh.
-, ChO trI, huàng dn các chü du tu 1p dt, sir ding các loai den Led dam
bao chat krçing, hiu qua, có kinh phi dâu ti.r hçip 1 và giám din näng tiéu thii
trong qua trInh l.p dir an dâu ti.r xây dmg cong trInh, cái tao chinh trang, duy tu,
duy trI h thông chiêu sang cong cong.
Theo Van ban s 717/SCT-QLNL ngày 27/5/2020 cüa S& Cong Thung v vic d xut
nhim v nãm 2021 thuOc Chuong trmnh quóo gia v sr dvng nang iu'crng tit kirn va hiu qua giai
doan 20 19-2030.
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3. Si Khoa h9c và Cong ngh
- Chü trI, phi hçip các Sâ, ngânh, t chüc lien quan trong vic xây dirng
các dt hang nhim vi khoa h9c cong ngh thuông niên trong linh virc sü dirng
näng li.rqng tiêt kirn và hiu qua, trinh UBND tinh phé duyt dé däng báo tuyên
ch9n các to chirc cá nhân có dü nãng 1rc tham gia.
- Phi hqp vói Si Cong Thixcing trong vic giói thiu, tuyên truyn các
rnô hInh, sang kiên, cãi tiên k5 thut trong linh virc si'r ding näng luçmg tiêt
kim và hiu qua.
4. S& Nông nghip và Phát triên nông thôn
ChU trI, phôi hçp các Sâ, ngành lien quan hung dn UBND các huyn,
thành phô, thj xâ và dan vj lien quan triên khai các giài pháp khuyên khIch sü
diing sCr diing näng hrgng mói, näng luqng tái tao, näng li.rçmg sch trong h gia
dInh và sn xuât nông nghip.
5. S Thông tin và Truyên thông
Phi hçp vOi S& Cong Thuang và các Ca quan, dan vj lien quan cung cp
thông tin cho báo chI nhüng ni dung lien quan den sir diing nàng krçing tiêt
kim và hiu qua dê tuyên truyên kjp thi.
Tham muu 1ng ghép ni dung tuyên truyn sir ding näng luqng tit kirn
và hiu qua trong nhing nhim v11 tuyên truyên khác có lien quan, nhu: tuyên
truyên ye san xuât sach han; 1rng phó vth biên dôi khI hu, quãn 19 tài nguyen vâ
báo v môi trix&ng...
6. Ban Quân 19 Khu Kinh t
Ph6i hçp Sâ Cong Thixang h trçY k thut và tài chInh nhm thüc dy các
dr an dâu tis, san xuât, kinh doanh ye sir dicing nãng h.rqng tiêt kim và hiu qua.
7. Cong ty Din 1irc Quãng Trj
- Xây dirng k hoach, giãi pháp thirc hin quán 19 nhu c.0 din nàng phii
hçp vâi các khã näng cung cap (gi cao diem, thâp diem); dáp üng day dü ditn
nàng cho san xuât, kinh doanh, djch vii và hiu qua.
- T chirc thirc hin các bin pháp (quân 19, kim tra, nghien crurng
diing giái pháp...) nhãm giâm ton that din trong khãu truyên tai, phãn phôi và
kinh doanh din.
- Vn dngcác co sâ sr diing din tit kim. Hiióng dn khách hang scr
dung din theo bieu do phii tãi tOi ru dê h thông din 4n barth dt hiu qua.
Triên khai vn &ng cac h gia dInh tham gia phong trào H gia dInh sCr diing
tiêt kim din, tiêt kim nãng ltrcing trên dja bàn tinh.
- TIch circ chü dng và phôi hp các s&, ngành, UBND các huyn, thành
phô, các to chtrc doàn the day manh cong tác tuyên truyen, 4n dng Ho gia
dInh thrc hin tiêt kim din, tiet kim näng h.rcing.
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8. Các S, ban, ngành; UBND các huyn, thành phô, thj xa
Xây dirng K hoach trin khai t chtrc thrc hin Chuang trInh si'r ding
nàng lucing tiêt kim và hiu qua cüa dan vj; ttp trung triên khai nhim v1i tiêt
kim din ti các ho giadInh, tiêt kim din ti tri,t si lam vic cña các Co quan;
tiêt kim din trong chiêu sang cong cong, chiêu sang cho mic dIch quáng cáo,
trang trI ngoâi tr?ii theo Chi thj so 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 cUa cUa Thu
tu1ng ChInh phü ye vic tAng cu&ng tiêt kirn din giai don 2020 - 2025.
tJy ban nhân dan tinh yêu cu các Sâ, ban, nganh, UBND các huyn,
thành phô, thj xã vâ các to chirc lien quan can cir váo Kê hoch nay tO chtrc thirc
hin các chuang trInh, de an, dir an gAn vâi sir dung nAng luçng tiêt kiêm và
hiu qua.
Trong qua trInh thrc hin, nu có vuâng mac, các Ca quan, don vj phãn
ánh ye Sâ Cong Thuang dé tOng hçp, báo cáo UBND tinh xem xét, quyêt djnh./.
Noi nl:ân:
- Bô Cong Thucmg;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Các S&, ban, ngành cap tinh;
- Ban Quãn 1? Khu Kinh tê tirih;
- UBND các huyn, thành phô, thj xã;
- Cong ty Din 1irc Quang Tr;
- CVP UBND tinh;
- Luu: VT, CN.
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