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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
La Gi, ngày 05 tháng 5 năm 2008

CHỈ THỊ
Về việc thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện
Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Chủ tịch
UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện tiết kiệm điện trong sử dụng điện.
Chủ tịch UBND thị xã La Gi yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành,
Chủ tịch UBND các xã, phường, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn
thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc việc tiết kiệm sử dụng điện, đặc biệt là trong
các tháng mùa khô (từ ngày 01/4 đến ngày 30/6 hàng năm) như sau:
1. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, phường, các doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất, kinh doanh dịch vụ, du lịch, thương mại, các tổ chức, cá nhân sử dụng điện thực
hiện:
a) Đối với các cơ quan, đơn vị, văn phòng các doanh nghiệp Nhà nước, văn
phòng các doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước chi phối:
- Đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả chấp hành chủ trương tiết kiệm điện của
thị xã trong năm 2007, báo cáo UBND thị xã (thông qua Phòng Kinh tế).
Thực hiện tắt các thiết bị tiêu thụ điện không cần thiết khi ra khỏi phòng và hết
giờ làm việc, không để thiết bị ở trạng thái chờ (máy in, máy photocopy, màn hình vi
tính…); có kế hoạch thay mới các loại bóng đèn tiết kiệm điện, thiết bị sử dụng năng
lượng tiết kiệm, chỉ sử dụng đèn huỳnh quang hiệu suất cao và đèn compact để thay
thế đèn huỳnh quang thông thường hiệu suất thấp và đèn dây tóc (đèn tròn) khi hỏng;
- Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, tắt bớt đèn chiếu sáng khi số
người làm việc trong phòng giảm. Cắt giảm ít nhất 50% số lượng đèn chiếu sáng
chung ở hành lang, khu vực sân, vườn, hàng rào;
- Chỉ sử dụng máy điều hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và chỉ để chế độ làm mát
(nhiệt độ phòng từ 25oC trở lên); dùng quạt thay thế điều hòa nhiệt độ khi thời tiết
không quá nóng, có ít người;

