UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ THÔNG TIN
VÀ TRUYỀN THÔNG
Số: 625/STTTT-TTBCXB
V/v tuyên truyền tiết kiệm điện theo
Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày
07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Kính gửi:
- Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp;
- Báo Đồng Tháp;
- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị, thành phố ;
- Đài Truyền thanh các huyện, thị, thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Châu
Hồng Phúc tại công văn số 1770/VPUBND-KTN, ngày 04/12/2017 của Văn
phòng UBND Tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện theo Chỉ thị số 34/CT-TTg
ngày 07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Sở Thông tin và Truyền thông đề
nghị các cơ quan báo chí, Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh các
huyện, thị, thành phố:
- Xây dựng các chương trình, chuyên mục tuyên truyền các quy định của
Nhà nước về thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện; Tuyên truyền, phổ biến Chỉ
thị số 34/CT-TTg, ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường tiết kiệm điện; Danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng
được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước ban
hành kèm theo Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của
Thủ tướng Chính phủ; Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT-BTC-BCT ngày 01
tháng 06 năm 2009 của Bộ Tài chính - Bộ Công thương về việc hướng dẫn thực
hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
- Thông tin, hướng dẫn các biện pháp tiết kiệm điện; Khuyến khích cá
nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp sản xuất sử dụng các thiết bị điện hợp lý, sử
dụng các loại thiết bị điện có hiệu suất cao và được dán nhãn năng lượng; giảm
công suất giờ cao điểm.
- Giới thiệu mô hình, biện pháp tiết kiệm điện hiệu quả; gương điển hình
các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tiết kiệm điện hiệu quả.
Đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (báo cáo);
- Ban giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TTBCXB.
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