
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SCT-QLNL Đắk Lắk, ngày           tháng        năm 2021 

V/v phổ biến ấn phẩm tiết 

kiệm năng lượng năm 2021 
 

 

 

      Kính gửi:   

    - Các Sở, ban, ngành; 

    - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Công ty Điện lực Đắk Lắk; 

    - Các đơn vị sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 6775/BCT-TKNL ngày 28/10/2021 của Bộ Công 

Thương về việc phổ biến ấn phẩm tiết kiệm năng lượng năm 2021, triển khai 

mục tiêu “Hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong 

mọi hoạt động của xã hội” theo Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Quốc gia về sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030; Quyết định số 1217/QĐ-UBND ngày 

29/5/2020 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về việc sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. 

Sở Công Thương đăng tải các ấn phẩm, cẩm nang tiết kiệm điện trong gia 

đình, cẩm nang tiết kiệm điện trong nhà máy và công sở … trên trang thông tin 

điện tử của Sở: https://socongthuong.daklak.gov.vn/; tham khảo thêm các tài 

liệu, ấn phẩm truyền thông, sổ tay tiết kiệm năng lượng trên trang 

https://tietkiemnangluong.com.vn/. 

Để tăng cường công tác truyền thông nâng cao nhận thức về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả. Sở Công Thương đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan quan tâm triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Công Thương (b/cáo);       

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Lưu: VT, QLNL (V). 

                                                                            

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Công Hồng 
 

https://socongthuong.daklak.gov.vn/
https://tietkiemnangluong.com.vn/
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