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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN DA LIỄU TW  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 51/QĐ-BVDLTW 

 

              

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2018 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Ban hành Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

của Bệnh viện Da liễu Trung ương  

  
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG  
 

 Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-BYT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Da liễu Trung ương; 

 Căn cứ Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 

ngày 17/6/ 2010; 

 Căn cứ Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 

 Căn cứ Quyết định số 4432/QĐ-BYT ngày 02/10/2017 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Bộ Y tế; 

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chương trình Sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả của Bệnh viện Da liễu Trung ương”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng Hành chính, Tài chính kế toán, các đơn vị, 

khoa, phòng và cá nhân trong toàn Bệnh viện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận:         
- Ban Giám đốc; 

- Các phòng, khoa; 

- Lưu VT, HC.  

GIÁM ĐỐC 

 

(Đã ký) 

 
Nguyễn Văn Thường 
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CHƯƠNG TRÌNH 

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ 

CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BVDLTW ngày      tháng     năm 2018 

của Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương) 

 

A. MỤC TIÊU, YÊU CẦU, BIỆN PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT 

KIỆM VÀ HIỆU QUẢ CỦA BỆNH VIỆN DA LIỄU TRUNG ƯƠNG 

I. Đối tượng áp dụng 

 Các khoa, phòng, đơn vị và toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện. 

II. Mục tiêu 

1. Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Bệnh viện nhằm 

nâng cao ý thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện trong 

việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, góp phần giảm chi phí sử dụng năng 

lượng tại Bệnh viện. 
 

2. Tăng cường sự quản lý, điều hành của các Trưởng khoa, phòng trong việc 

thực hiện tiết kiệm năng lượng, tránh sử dụng lãng phí trong Bệnh viện. 
 

3. Góp phần bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên 

năng lượng, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững. 

III. Yêu cầu 

1. Xây dựng mục tiêu, biện pháp tiết kiệm năng lượng tại các khoa, phòng, đơn 

vị; chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng hàng năm; 
 

2. Kiểm tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các 

khoa, phòng, đơn vị; tổ chức tuyên truyền, giáo dục cán bộ, nhân viên Bệnh 

viện thực hiện tiết kiệm năng lượng. 
 

3. Khen thưởng các cá nhân, khoa, phòng thực hiện tốt; xử lý kịp thời các vi 

phạm quy định về sử dụng tiết kiệm năng lượng tại Bệnh viện; 
 

4. Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải tiến hành thường xuyên, 

liên tục, mọi lúc, mọi nơi. 
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IV. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Hành chính: 

- Xây dựng Chương trình Sử dụng năng lượng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả của Bệnh viện,  

- Xây dựng, ban hành quy định về sử dụng điện, các giải pháp tiết kiệm 

điện, thay thế, sửa chữa các trang thiết bị sử dụng điện tại Bệnh viện theo 

các quy định hiện hành. 

- Xây dựng quy chế sử dụng xe ô tô. 
 

2. Phòng Quản trị - Vật tư – Thiết bị y tế: nghiên cứu Thông tư số 

15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013 của Bộ Xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia và các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả để 

thực hiện trong thiết kế xây dựng mới và cải tạo các công trình.  “Quy chuẩn 

Kỹ thuật Quốc Gia “Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” 

quy định những yêu cầu kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ khi thiết kế, xây 

dựng mới hoặc cải tạo các công trình dân dụng (văn phòng, khách sạn, bệnh 

viện, trường học, thương mại, dịch vụ, chung cư) có tổng diện tích sàn từ 

2500 m2 trở lên”. 
 

3. Khi thay thế hoặc mua sắm mới phương tiện, thiết bị, các khoa, phòng chịu 

trách nhiệm mua sắm phải mua sắm các phương tiện, thiết bị thuộc Danh mục 

phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm do Thủ 

tướng Chính phủ quy định tại Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 

12/12/2011. 
 

4. Ban Thanh tra nhân dân, Tổ kiểm tra sử dụng điện, nước: tiến hành kiểm 

tra, đánh giá thường xuyên hoặc đột xuất việc sử dụng năng lượng tại các 

khoa, phòng và việc mua sắm các thiết bị tiết kiệm năng lượng tại Bệnh viện. 
 

5. Lãnh đạo các khoa, phòng: có trách nhiệm phổ biến, triển khai, quán triệt 

việc thực hiện các quy chế sử dụng tiết kiệm năng lượng đến toàn thể cán bộ, 

nhân viên khoa, phòng mình. Trường hợp xảy ra vi phạm Lãnh đạo khoa, 

phòng, cá nhân không thực hiện đúng quy chế sử dụng tiết kiệm năng lượng 

chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bệnh viện và nhận hình thức kỷ luật theo 

quy định. 
 

 

 

          GIÁM ĐỐC 

              (Đã ký) 

 

             

           Nguyễn Văn Thường 


