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Tóm tắt: 

Thực hiện chủ trương về chương trình tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết kiệm điện nói 
riêng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chủ động đề ra nhiều kế hoạch hỗ trợ việc tiết 
kiệm điện hàng năm. Hầu hết mọi đối tượng sử dụng điện trong nền kinh tế đều rất nhiệt tình 
hưởng ứng các kế hoạch của EVN. Tuy nhiên, thực trạng ở nước ta vẫn còn hiện tượng sử dụng 
điện chưa hợp lý và lãng phí. Bài báo đã tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực tế về tình hình sử 
dụng điện trên phạm vi toàn quốc và thành phố Đà Nẵng. Từ nghiên cứu đó, đề xuất một số giải 
pháp nhằm đôn đốc mỗi người dân thường xuyên tăng cường thực hiện chính sách tiết kiệm điện. 
Đây là một trong những chính sách góp phần cải thiện môi trường sống của toàn xã hội, đẩy 
mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.          

        Từ khóa: Tình hình sử dụng điện; Chương trình tiết kiệm điện; Giải pháp tiết kiệm điện; 
Chính sách tiết kiệm điện; Chính sách tiết kiệm năng lượng         

 

Abstracts: 

In pursuit of the policy on energy saving in general and power saving in particular, the 
Electricity of Vietnam (EVN) has proposed many plans to support the annual electricity saving. 
Almost all users of electricity in the economy are enthusiastic about responding to EVN's plans. 
However, the current situation in our country shows that the use of electricity is still 
unreasonable and wasteful. This article has conducted a study and survey on electricity use 
nationwide and in Da Nang city. Thereby, the study proposes measures to contribute to the 
implementation ofelectricity saving policy. Electricity saving will contribute to improving the 
living environment in the whole society, boosting the industrialization and modernization of the 
country.       
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