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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /VHTT 
 

V/v tuyên truyền Chương trình quốc 
gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sơn La 

giai đoạn 2021-2025 

Sốp Cộp, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

 
 Kính gửi: 

       - Văn Phòng HĐND-UBND huyện; 
       - Trung tâm Truyền thông - Văn hoá huyện; 

       - UBND các xã. 
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 01/11/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tuyên truyền thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025; 

 

Thực hiện Công văn số 24/SVHTT&DL-QLVH ngày 06/01/2022 của Sở 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La về việc tuyên truyền Chương trình 

quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Sơn La 
giai đoạn 2021-2025. 

Nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia 
đình và từng cá nhân để hình thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả trong mọi hoạt động của xã hội; ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ 
môi trường, thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, nhanh và phát triển bền vững; 

Truyền tải thông điệp về cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế về giảm 
phát thải khí nhà kính trong đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) thực 

hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị 
tuyên truyền, như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 
 

Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở nước ta. 
 

Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý Nhà nước, hỗ trợ 

kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm, chuyển đổi thị 
trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ 

của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm.  
 

Kiến thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  
 

Thông tin về công nghệ chuyển đổi nhiên liệu và sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả, thân thiện môi trường, giảm nhẹ biến đổi khí hậu.  
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Việc ứng dụng các phương tiện, thiết bị, linh kiện, máy móc sử dụng năng 
lượng tiết kiệm, các công nghệ, năng lượng, vật liệu mới có hiệu suất năng 

lượng cao trong sản xuất, chế tạo các máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản 
xuất, liên lạc viễn thông, tưới tiêu, khai thác, nuôi trồng đánh bắt thủy hải sản; 

các giải pháp tiết kiệm năng lượng và năng lượng tái tạo cho các công trình công 
cộng, tòa nhà, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, hệ thống chiếu sáng đô thị, 

đường giao thông, báo hiệu giao thông, các cơ sở sản xuất công nghiệp...  
 

Thông tin về các sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường; 

các công trình xanh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  
 

Tuyên truyền về tác hại của việc phát thải khí nhà kính, biến đổi khí hậu 

để cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nhận thức được tầm quan trọng của 
việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

 

 2. Hình thức tuyên truyền  
 

Tuyên truyền trên sóng Đài Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện; Hệ 
thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện.  

 

Tuyên truyền trên Cổng/Trang thông tin điện tử của huyện, xã. 
 

Tuyên truyền trực quan thông qua xây dựng các cụm pano, áp phích, tờ 

rơi, băng rôn, khẩu hiệu. 
 

Thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, tập huấn, qua báo cáo viên, 
tuyên truyền viên, sinh hoạt cộng đồng; các ngày lễ hội và hoạt động văn hóa ở 
cơ sở cùng các hình thức tuyên truyền khác.  

 

Phòng Văn hóa và Thông tin đề nghị các cơ quan, đơn vị và UBND các 

xã triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Đ/c Tòng Thị Kiên - PCT UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT, VHTT, (Hòa 01b). 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Vì Văn Ngọc 

 

 
  

 
 

 
 

 
 



ĐC: Bản Hua Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. 
ĐT: 02123.878.599, Fax: 02123.878.595. 
Email: vhtt.sopcop@sonla.gov.vn.                
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