
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  

V/v phối hợp trong công tác tuyên 

truyền, sử dụng điện an toàn, tiết 

kiệm, hiệu quả năm 2023 trong  

các cơ sở giáo dục 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  3  năm 2023 

 

  Kính gửi:   

    - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 843/PCBRVT-KD ngày 

14/3/2023 của Công ty điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu về việc phối hợp trong công tác 

tuyên truyền, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả năm 2023. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT phối hợp Công ty Điện lực 

BRVT trong công tác tuyên truyền, sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả năm 

2023 trong các cơ sở giáo dục cụ thể: 

1. Tuyên truyền thực hiện các nội dung tại Quyết định số 4556/QĐ-UBND 

ngày 06/12/2021 vể Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu.  

2. Tham gia hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2023 bằng hình thức 

tắt đèn chiếu sáng, các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ từ 20h30 đến 

21h30 tối thứ bảy 25/3/2023. 

3. Thực hiện các giải pháp tiết kiệm điệm, các nội dung phối hợp công tác 

tuyên truyền theo Công văn số 843/PCBRVT-KD ngày 14/3/2023 của Công ty 

điện lực Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện./. 

(Đính kèm Quyết định số 4556/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND 

tỉnh Công văn số 843/PCBRVT-KD ngày 14/3/2023 của Công ty Điện lực BRVT) 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TNMT; 

- Công ty Điện lực tỉnh (p/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, AnhBtv. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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