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KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ năm 2023 thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020 -2030 

 

Thực hiện công văn số 331/SCT-QLNL, ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Sở 

Công thương xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 thuộc Chương 

trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Hà Nam giai 

đoạn 2020-2030; 

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia 

về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020 - 2030 

ban hành theo Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2020 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh, 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện năm 

2023 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 

- Nâng cao ý thức tự giác, gương mẫu thực hành tiết kiệm điện trong toàn 

thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị bằng cách sử 

dụng điện hợp lý. 

- Tạo phong trào tiết kiệm năng lượng, tài nguyên trong cơ quan, đơn vị, 

góp phần thực hành sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả Chương trình 

quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Tiếp tục quán triệt chính sách, pháp luật của Nhà nước về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả đến cán bộ, chông chức, viên chức, người lao động 

trong cơ quan 

Tuyên truyền, quán triệt Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, Nghị 

định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị 

số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 

cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 thông qua sinh hoạt chuyên đề của 

cấp uỷ, đoàn thể.  

2. Thực hành sử dụng năng lượng, tài nguyên tiết kiệm và hiệu quả; tăng 

cường phổ biến thông tin về chủ trương, quy định của pháp luật, tiến bộ khoa 

học và công nghệ, tích cực hưởng ứng các hoạt động cụ thể về sử dụng hợp lý 

năng lượng, tài nguyên  
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- Vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở 

Khoa học và Công nghệ thực hành triệt để sử dụng hợp lý năng lượng và nước 

trong hoạt động hàng ngày tại nơi làm việc, nơi ở. Tích cực hưởng ứng Giờ trái 

đất năm 2023 và các phong trào khác về sử dụng hợp lý năng lượng và tài 

nguyên. 

- Nhắc nhở, uốn nắn kịp thời các biểu hiện sử dụng lãng phí năng lượng, tài 

nguyên, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các chủ trương, quy định về sử dụng 

hợp lý năng lượng, tài nguyên và nguồn lực khác. 

- Tăng cường phổ biến thông tin, chủ trương, quy định của pháp luật, các 

tiến bộ khoa học và công nghệ, kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan và 

công động trên phương tiện truyền thông đại chúng và các phương tiện khác phù 

hợp. 

3. Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh đặt hàng thực hiện các nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ về sử dụng hợp lý năng lượng, nghiên cứu sử dụng năng 

lượng tái tạo, năng lượng tự nhiên; hỗ trợ hoạt động tìm kiếm, ứng dụng, 

chuyển giao công nghệ, nhất là các công nghệ tiên tiến về sử dụng tiết kiệm, 

hiệu quả năng lượng. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tuyên truyền, phổ 

biến kế hoạch này tới toàn thể công chức, viên chức và lao động của đơn vị 

mình; căn cứ chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tham mưu, đề xuất Giám đốc Sở 

các nhiệm vụ cụ thể để triển khai hiệu quả Kế hoạch này.  

2. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn, các đơn vị 

thuộc Sở kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc triển khai thực hiện các nội dung 

của kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 Chương trình quốc gia 

về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tỉnh Hà Nam giai đoạn 2020-2030. 

Trong quá trình triển khai, thực hiện có khó khăn, vướng mắc báo cáo về Văn 

phòng Sở để Văn phòng tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Sở./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Sở Công Thương; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tất Nhiên 
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