
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC  

VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 

Số:         /VHL-VP 
V/v đánh giá và dự báo nhu cầu sử 

dụng điện năm 2022 và nhu cầu tăng 

các năm tiếp theo đến năm 2025 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng 12 năm 2021 

          

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc 

Thực hiện Công điện số 1813/CĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc dự báo nhu cầu điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; đảm 

bảo cung ứng điện năm 2022 và các năm tiếp theo, Viện Hàn lâm KHCNVN đề 

nghị các đơn vị trực thuộc đánh giá và dự báo nhu cầu sử dụng điện cho sản 

xuất, tiêu dùng, sinh hoạt năm 2022 và nhu cầu tăng các năm tiếp theo đến 2025 

của đơn vị mình. 

Báo cáo gửi trực tiếp về Văn phòng Viện Hàn lâm (gửi kèm file mềm theo 

địa chỉ email: doantuan.vp@vast.vn - Điện thoại: 093 6175885) trước ngày 

29/12/2021 để Văn phòng tổng hợp và báo cáo Chủ tịch Viện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch Viện (để b/c); 

- PCT. Trần Tuấn Anh (để b/c); 

- Lưu: VT.VP(ATQHCĐ). 

TL CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Dung 
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