
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:        /UBND-KT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2020 
V/v xây dựng kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ năm 2021 của Chương 

trình quốc gia về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả giai 

đoạn 2019-2030 trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi: Bộ Công Thương 

 

Thực hiện Công văn số 3015/BCT-TKNL ngày 28/4/2020 của Bộ Công 

Thương về việc xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của Chương 

trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030,  

UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 với các 

nội dung chính như sau: 

1. Hoạt động truyền thông nâng cao ý thức cộng đồng về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

2. Kiểm toán năng lượng, tư vấn triển khai ứng dụng các giải pháp tiết 

kiệm năng lượng tại các cơ sở sử dụng năng lượng. 

3. Hướng dẫn thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, chuyển đổi 

thiết bị sử dụng năng lượng hiệu suất cao, giải pháp áp dụng năng lượng tái tạo 

trong các tòa nhà cơ quan công sở và chiếu sáng công cộng. 

(Có Phụ lục chi tiết gửi kèm theo) 

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Công Thương xem xét, tổng 

hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: CT, KHĐT, TC, XD, TN&MT, NN&PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

   các phòng: KT, THNC; 

- Lưu: VT, KT(HVTr).                                                          

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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