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KẾ HOẠCH PHỐI HỢP 

Các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giữa Sở Công 

Thương và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 

 

 

Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 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; 

Căn cứ Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2020 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn;  

Căn cứ tình hình thực tế, Sở Công Thương và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng 

Sơn xây dựng Kế hoạch phối hợp hoạt động giai đoạn 2021-2025. Cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

 1. Góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chương trình quốc gia về Sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030; hưởng ứng thiết thực 

Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 

- 2030 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

2. Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức, thói quen sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh, sinh viên trong các trường học 

trên địa bàn tỉnh; thực hiện lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, giảng dạy về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chương trình dạy học chính khóa, các hoạt 

động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động ngoài giờ lên lớp tại các 

đơn vị, cơ sở giáo dục; 

3. Xây dựng một số mô hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả, sử dụng công nghệ mới trong chiếu sáng tại các trường học. 

II. NỘI DUNG, CHỈ TIÊU VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nội dung: 

- Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hình thành ý thức, thói quen sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh, sinh viên trong các trường học 

trên địa bàn tỉnh với các hình thức như: Phát hành tờ rơi, tờ gấp, sổ tay, tờ dán; 

truyên truyền qua hệ thống phát thanh, trang thông tin điện tử, Fanpage của các đơn vị 
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trường học,...  

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về giáo dục sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả hoặc lồng ghép các nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả vào các môn học ở các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

- Xây dựng một số mô hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả trong chiếu sáng học đường, bảo vệ thị lực cho học sinh (Khuyến khích 

các đơn vị  trường học thay thế đèn chiếu sáng thông thường bằng đèn Led hiệu 

suất cao, tiết kiệm năng lượng). 

2. Chỉ tiêu: 

- Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả bằng hình thức 

phát hành tờ rơi, tờ dán cho ít nhất 01 lần/năm đối với các đơn vị trường học; 

- Xây dựng mô hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

trong chiếu sáng học đường cho ít nhất 01 trường học/năm; 

- Trong giai đoạn 2021-2025, mỗi năm phấn đấu tổ chức ít nhất 01 buổi ngoại 

khóa/đơn vị trường học/huyện, thành phố về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả cho học sinh – sinh viên trên địa bàn tỉnh. 

3. Giải pháp: 

3.1. Sở Công Thương: 

- Chuẩn bị kinh phí, nội dung chương trình, tài liệu phục vụ cho công tác 

tuyên truyền bằng hình thức tờ rơi, tờ dán, sổ tay,…; công tác xây dựng mô hình 

điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng học đường.  

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn các trường học để thực hiện 

công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của học hinh – sinh viên trong việc sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; lựa chọn các trường học để xây dựng mô 

hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng học 

đường, bảo vệ thị lực cho học sinh. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung chương trình tổ 

chức các buổi ngoại khóa về giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

cho học sinh – sinh viên trên địa bàn tỉnh. 

3.2. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Phối hợp với Sở Công Thương chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ cho công 

tác tuyên truyền bằng hình thức tờ rơi, tờ dán, sổ tay,…; công tác xây dựng mô 

hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng học 

đường.  

- Phối hợp với Sở Công Thương lựa chọn các trường học để thực hiện công 

tác truyền thông, nâng cao nhận thức của học hinh – sinh viên trong việc sử dụng 
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năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; lựa chọn các trường học để xây dựng mô hình 

điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong chiếu sáng học đường, 

bảo vệ thị lực cho học sinh. 

- Chuẩn bị kinh phí và chủ trì tổ chức các buổi ngoại khóa về giáo dục sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho học sinh – sinh viên trên địa bàn tỉnh; 

tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, trang thông tin điện tử, Fanpage của các đơn vị 

trường học. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương Lạng Sơn giao cho Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 

thương mại là đơn vị trực tiếp phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và 

Đào tạo thực hiện Kế hoạch này. 

2. Các đơn vị trực thuộc Sở Công Thương và Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ 

chức năng nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch hàng năm thực hiện các nội 

dung theo Kế hoạch phối hợp này. 

Trên cơ sở nội dung phối hợp, hàng năm Trung tâm Khuyến công và Xúc 

tiến Thương mại chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo 

xây dựng báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất chương trình năm sau. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề không phù hợp, hai bên cùng bàn bạc, 

thống nhất điều chỉnh bổ sung./. 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Tuấn 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Đại 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở Công Thương; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Các phòng thuộc Sở CT, Sở GDĐT; 

- Trung tâm KC&XTTM; 

- Lưu: VT, KC&XTTM.. 
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