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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc 

gia về Sử dụng năng lượng tiết kiện và hiệu quả giai đoạn 209 - 2030. 
________________ 

Ngày 25 tháng 2 năm 2020, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng 

Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về Sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (Chương trình). 

Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Bộ Xây dựng, Giao 

thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông; Hội Khoa học 

và công nghệ Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam (EVN). Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương báo cáo, ý kiến phát biểu 

của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau: 

1. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là giải pháp hữu hiệu đem lại 

nhiều lợi ích quốc gia như giảm chi phí sản xuất, giảm đầu tư cho lĩnh vực năng 

lượng, tăng tính cạnh tranh quốc gia, góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an 

ninh năng lượng. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ luôn quan tâm chỉ đạo sát 

sao trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu suất sử dụng nguồn năng lượng quốc gia 

từ khâu khai thác đến khâu sử dụng cuối cùng. Trong giai đoạn 2006 -2015, 

Chính phủ đã đề ra Chương trình Mục tiêu quốc gia Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả. Thực hiện Chương trình này, các Bộ, ngành, địa phương, 

doanh nghiệp và người dân đã rất tích cực tham gia, hưởng ứng, đem lại hiệu 

quả rõ rệt. Đặc biệt, Bộ Công Thương với vai trò là cơ quan chủ trì, thường trực 

Ban chỉ đạo đã triển khai tích cực, đạt kết quả quan trọng. Cụ thể, Chương trình 

đã giảm lần lượt 3,4 và 5,65% tổng năng lượng tiêu thụ cho giai đoạn 2006-2010 

và giai đoạn 2011-2015 

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, lĩnh vực tiết kiệm năng lượng 

(TKNL) còn nhiều vấn đề tồn tại cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới, đó là 

chỉ số tiêu hao năng lượng/đơn vị sản phẩm trong nhiều ngành còn cao đặc biệt 

là ngành công nghiệp cao hơn 1,3-1.6 lần các quốc gia trong khu vực; giai đoạn 

2016-2019, Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bị gián đoạn 

dẫn tình trạng, giảm sự quan tâm đến TKNL; sử dụng năng lượng vẫn còn lãng 

phí, kém hiệu quả ở nhiều ngành, lĩnh vực, địa phương; nhận thức của cộng 

đồng  còn hạn chế; nhiều doanh nghiệp, chủ hộ chưa ưu tiên thực hiện các biện 

pháp TKNL; việc tiếp cận các khoản vay tín dụng thực hiện dự án TKNL cho 

các doanh nghiệp còn khó khăn. Bên cạnh đó, trách nhiệm quản lý nhà nước còn 

hạn chế, kinh phí  dành cho hoạt động trong phạm vi TKNL chưa khuyến khích 

được Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 



2 

 

3. Để tổ chức thực hiện đạt hiệu quả Chương trình quốc gia về sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 đã được Thủ tướng 

Chính phủ ban hành tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019, 

yêu cầu: 

+ Bộ Công Thương tiếp tục tiếp thu ý kiến của các Thành viên Ban Chỉ đạo 

tại cuộc họp, đồng thời lấy ý kiến của Bộ Nội vụ, trên cơ sở đó hoàn thiện Quy 

chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.  

+ Bộ Công Thương tiếp tục hoàn thiện Dự thảo Chỉ thị tăng cường tiết kiệm 

điện cho giai đoạn 2020 - 2025 trên cơ sở góp ý của các Bộ, cơ quan liên quan 

trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

+ Các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm 

các nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 

2019 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030. 

4. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ động xây dựng và triển khai thực 

hiện chương trình tiết kiệm điện và quản lý nhu cầu phụ tải điện cho giai đoạn 

2020-2025, đóng góp cho các mục tiêu của Chương trình và giúp đảm bảo khả 

năng cung ứng điện trong các năm tới. 

5. Giao Bộ Công Thương nghiên cứu, xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung của Nghị định số 21/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả để nâng cao hiệu 

quả của các chính sách và thúc đẩy các hoạt động trong lĩnh vực sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

6. Bổ sung các hoạt động của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội vào 

Khung kế hoạch của Chương trình nhằm hoàn thiện Kế hoạch để triển khai 

đồng bộ.  

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ Công Thương và các cơ quan 

liên quan biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Thủ tướng; PTTg Trịnh Đình Dũng; 

- Các Thành viên Ban chỉ đạo; 

- UBND các tỉnh, thành phố; 

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

 các Vụ:TH, KTTH, NN, ĐMDN, QHĐP, PL;  

- Lưu: VT, CN (2) Duc. 
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