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UBND TỈNH HẢI DƢƠNG 

THANH TRA TỈNH 

 

Số: 389/QĐ-TTr 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Dương, ngày 07 tháng 6 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định sử dụng điện tiết kiệm, 

hiệu quả của Thanh tra tỉnh Hải Dƣơng 

 

CHÁNH THANHTRA TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 1387/KH-UBND ngày 22/4/2021 của UBND tỉnh về 

Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2030; 

Căn cứ Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2015 

của UBND tỉnh Hải Dương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Thanh tra tỉnh; Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 

năm 2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi Khoản 2 Mục III Điều 1 Quyết định số 

01/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 01 năm 2015 của UBND tỉnh quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh; 

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Ban hành Quy định sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả của Thanh 

tra tỉnh Hải Dƣơng. 

Điều 2. Văn phòng Thanh tra tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát việc 

triển khai thực hiện Quy định này trong cơ quan Thanhtra tỉnh. 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng, trƣởng các phòng nghiệp vụ, cán 

bộ, công chức và ngƣời lao động thuộc Thanh tra tỉnh căn cứ Quyết định thi 

hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Nhƣ Điều 3; (để thực hiện) 

- UBND tỉnh; (để  báo cáo) 

- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh; 

- Website Thanh tra tỉnh; 

- Lƣu: VT,TH. 

CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

 
Cao Ngọc Quang 

 

Free Hand

Free Hand
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QUY ĐỊNH 

VỀ SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ 

CỦA THANH TRA TỈNH HẢI DƢƠNG  

(Kèm theoQuyết định số 389/QĐ-TTr  ngày  07/6/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh) 

 
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

1. An toàn trong sử dụng điện 

Trƣớc khi sử dụng các thiết bị có nối với nguồn điện, ngƣời sử dụng phải 

quan sát và kiểm tra độ an toàn trong sử dụng điện. Nếu thấy có các biểu hiện 

mất an toàn khi sử dụng các thiết bị đó thì phải ngừng sử dụng và báo ngay cho 

bộ phận có trách nhiệm kiểm tra, xử lý. 

Hệ thống dây dẫn điện, các thiết bị tiêu thụ điện trong khu vực làmviệc 

phải đƣợc lắp đặt gọn gàng, dễ quan sát. Không để dây dẫn điện và các thiết bị 

tiêu thụ điện gần các vật tƣ dễ cháy, dễ bắt lửa. 

2. Sử dụng điện hiệu quả, tiết kiệm 

Chỉ sử dụng điện phục vụ công việc của cơ quan, không sử dụng điện vào 

mục đích cá nhân. 

Toàn thể cán bộ, công chức và ngƣời lao động thuộc Thanh tra tỉnh phải có 

ý thức, trách nhiệm trong sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

1. Tại  các phòng làm việc của cán bộ, công chức và ngƣời lao động 

- Chú ý tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và khi 

hết giờ làm việc, tắt hẳn nguồn điện khi không còn sử dụng các thiết bị nhƣ: 

máy tính, máy in, máy photocopy v.v... Khi ra khỏi phòng quá 30 phút phải tắt 

đèn, quạt điện. Khi hết giờ làm việc các phòng phải tắt hết các thiết bị điện và 

ngắt cầu dao (hay aptomat) đảm bảo an toàn cho hệ thống cấp điện. 

- Hạn chế tối đa sử dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện nhƣ điều hòa nhiệt 

độ v.v… vào khung giờ cao điểm. Đặt nhiệt độ điều hòa ở mức tối thiểu bằng 

26
o
C, tắt máy điều hòa trƣớc khi nghỉ làm việc ít nhất là 30 phút.Thƣờng xuyên 

làm vệ sinh lƣới lọc bụi, giàn giải nhiệt, bố trí giàn giải nhiệt (giàn nóng) ở vị trí 

hạn chế ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp (nếu lắp đặt mới). 

- Khi sửa chữa, thay thế thiết bị phải mua sắm các thiết bị có hiệu suất năng 

lƣợng cao (dán nhãn năng lƣợng từ 4 sao trở lên). 

- Từng bƣớc thay thế các đèn chiếu sáng công nghệ cũ, hiệu suất thấp bằng 

đèn chiếu sáng hiệu suất cao LED. 

- Thƣờng xuyên kiểm tra hệ thống điện, các điểm đấu nối, các tiếp điểm 

aptomat, khởi động từ, rơle để tránh tình trạng rò điện do tiếp xúc không tốt gây 

phóng điện, mất an toàn khi sử dụng điện. 
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2. Khu vực hội trƣờng, phòng họp 

- Tận dụng ánh sáng và nguồn gió tự nhiên, chỉ mở đèn khi thiếu ánh sáng và 

mở quạt hay máy điều hòa khi thời tiết nóng, có đông ngƣời tập trung hội họp. 

- Ngƣời đƣợc phân công có trách nhiệm tắt hết thiết bị dùng điện khi kết 

thúc buổi họp. 

- Ngƣời lao động đƣợc phân công quản lý hội trƣờng, phòng họp có trách nhiệm. 

+ Bảo quản, kiểm tra và báo cho Lãnh đạo Văn phòng biết để sửa chữa 

những hƣ hỏng thuộc các hệ thống đèn, quạt, âm thanh, hệ thống điều hòa tại hội 

trƣờng, phòng họp. 

+ Cuối buổi họp, kiểm tra các đèn, quạt, máy chiếu, hệ thống âm thanh, 

điều hòa để tắt nguồn điện (nếu chƣa tắt). 

- Nghiêm cấm mọi hành vi dùng điện của cơ quan để phục vụ cho mục đích 

cá nhân nhƣ: đun nấu, là quần áo v.v… 

3. Khu vực hành lang và các nhà vệ sinh công cộng 

- Thay thế các đèn chiếu sáng công nghệ cũ, sử dụng các thiết bị tiết kiệm 

năng lƣợng nhƣ đèn compact, đèn huỳnh quang T8, T5 và các thiết bị đƣợc dán 

mác tiết kiệm năng lƣợng. 

- Tận dụng ánh sáng tự nhiên, chỉ sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng hợplý, 

giảm mức tiêu thụ điện năng dùng cho điện chiếu sáng chung ở hành lang, hàng 

rào, chỉ bật đèn chiếu sáng bảo vệ tại các vị trí thực sự cần thiết. 

+ Về mùa Hè: bật vào 19h tắt vào 5h sáng. 

+ Về mùa Đông: bật vào 18h tắt 6 giờ sáng. 

Thƣờng xuyên kiểm tra việc sử dụng điện, chấn chỉnh việc sử dụng điện 

không an toàn, lãng phí. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Niêm yết công khai Quy định về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tại tất 

cả các phòng làm việc trong cơ quan Thanh tra tỉnh. 

2. Chánh Văn phòng, trƣởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm phổ 

biến, quán triệt đến từng cán bộ, công chức và ngƣời lao động đơn vị mình quản 

lý thực hiện nghiêm chỉnh quy định này và các quy định của nhà nƣớc, của 

ngành Điện về thực hiện tiết kiệm điện. 

3. Tăng cƣờng kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện tại đơn vị 

mình, lấy đó là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua và hiệu quả công tác 

của tập thể, cá nhân. 

4. Hết giờ làm việc bộ phận Bảo vệ có trách nhiệm kiểm tra, nếu phát hiện 

bộ phận và cá nhân nào không tắt các thiết bị điện, thì gọi điện thoại báo cho cá 

nhân và Trƣởng đơn vị đó biết và ghi sổ theo dõi. 

5. Văn phòng có trách nhiệm theo dõi tình hình sử dụng điện tổng hợp báo 

cáo và nhắc nhở đối với các đơn vị chƣa chấp hành tốt quy định này trong giao 

ban tháng. 
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6. Các đơn vị, cá nhân có sáng kiến, thành tích trong việc thực hành tiết 

kiệm điện, nƣớc sẽ đƣợc biểu dƣơng, khen thƣởng theo quy định. 

7. Các đơn vị, cá nhân nào vi phạm quy định này để gây lãng phí hoặc mất 

an toàn hoặc thất thoát trong việc sử dụng điện sẽ bị xem xét xử lý. 
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