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BỘ CÔNG THƢƠNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

 

Số: 589/TB-ĐHKTKTCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2022 

      

THÔNG BÁO 
V/v phối hợp tổ chức thực hiện triển khai “Chương trình quốc gia về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022” do Bộ Công Thương tổ chức 

tại cơ sở 218 Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội 

 

Căn cứ Công văn số 156/CV-VPTKNL ngày 09 tháng 09 năm 2022 của Bộ Công 

Thƣơng về việc phối hợp hoạt động triển khai chƣơng trình Quốc gia về sử dụng năng 

lƣợng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trƣờng sau khi các đơn vị chức 

năng phối hợp Vụ Tiết kiệm năng lƣợng và Phát triển bền vững - Bộ Công Thƣơng thực 

hiện khảo sát thực tế địa điểm và trao đổi nghiệp vụ cho công tác chuẩn bị;  

Nhà trƣờng thông báo và phân công nhiệm vụ phối hợp tổ chƣc chƣơng trình, với 

các nội dung cụ thể nhƣ sau: 

1. Thời gian, địa điểm tổ chức: 

- Thời gian: Từ 08h00’ đến 11h00’ ngày 20/09/2022. 

- Địa điểm: Hội trƣờng nhà 3 tầng, cơ sở Lĩnh Nam. 

2. Nội dung chương trình: 

- Phối hợp tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử 

dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022. 

- Tọa đàm: Tiết kiệm năng lƣợng trong các doanh nghiệp công nghiệp sử dụng 

năng lƣợng trọng điểm. 

(Chi tiết chương trình, phân công nhiệm vụ phối hợp theo phụ lục đính kèm) 

3. Phân công nhiệm vụ và công tác chuẩn vị: 

3.1. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên: 

- Là đơn vị đầu mối phối hợp với Phòng Hành chính Quản trị, Phòng Đào tạo, 

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, chuẩn 

bị cơ sở vật chất, khánh tiết và phối hợp triển khai thực hiện;  

- Điều động 250 Sinh viên tham dự chƣơng tình theo đề nghị của Ban tổ chức, 

tổ chức quản lý và đôn đốc thực hiện; 

- Triển khai thông báo phát động Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên tham gia 

cuộc thi “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và 

hiệu quả năm 2022” do Bộ Công Thƣơng tổ chức; 

- Theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả báo cáo Ban Giám hiệu theo quy định. 
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3.2. Phòng Hành chính Quản trị: 

- Phối hợp Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên chuẩn bị cơ sở vật chất, Hội 

trƣờng, vệ sinh, khánh tiết, nƣớc uống,…theo đề nghị của Ban tổ chức; 

- Cử cán bộ trực quản lý thiết bị điện, điều hòa và phối hợp, đảm bảo an ninh 

trật tự, sắp xếp xe khách,…. trong thời gian thực hiện chƣơng trình. 

3.3. Phòng Đào tạo: 

- Phối hợp Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên chuẩn bị, kiểm tra thiết bị và 

hỗ trợ Ban tổ chức thực hiện chƣơng trình; 

- Cử cán bộ quản lý, sử dụng trang thiết bị màn hình, máy tính, camera và kết 

nối đƣờng truyền online. 

3.4. Phòng Tài chính Kế toán:  

Hƣớng dẫn các làm thủ tục thanh toán, hỗ trợ kinh phí và chế độ cho cán bộ, 

giảng viên và sinh viên tham gia chƣơng tình. 

3.5. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên:  

Phối hợp các đơn vị chức năng, cử sinh viên tình nguyện tham gia hỗ trợ thực 

hiện các nhiệm vụ khác theo đề nghị của Phòng Chính trị và Công tác Sinh viên, 

Phòng Hành chính Quản trị. 

3.6. Sinh viên được điều động tham gia chương trình: 

- Chủ động và sắp xếp thời gian và nghiêm túc thực hiện theo quy định của Ban 

tổ chức chƣơng trình và quy định “Văn hóa học đƣờng Sinh viên Uneti”; 

 - Đƣợc ƣu tiên cộng điểm rèn luyện khi xét thi đua, khen thƣởng. 
 

Trên đây là kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện triển khai “Chƣơng trình quốc 

gia về sử dụng năng lƣợng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022” do Bộ Công Thƣơng tổ 

chức tại cơ sở 218 Lĩnh Nam. Ban Giám hiệu Nhà trƣờng đề nghị các đơn vị chức 

năng, cá nhân đƣợc phân công nhiệm vụ chủ động phối hợp và tổ chức thực hiện theo 

đúng kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có các tình huống phát sinh 

cần kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu xin ý kiến chỉ đạo và thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (để b/c); 

- Các đơn vị trong toàn Trường (để phối hợp t/h); 

- Các lớp Sinh viên (để t/h); 

- Website, Fanpages; 

- Lưu VT, HCQT, ĐT, CTSV. 

  KT/HIỆU TRƢỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
(đã ký) 

 

 

 TS. Nguyễn Ngọc Khương 

  

 

 


