
 

 

Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về hiện tượng lãng phí điện 

Bài làm 

Hiện nay, lãng phí điện là một hiện tượng rất đáng lo ngại trong cuộc sống. Lãng phí là tình 

trạng con người làm một việc gì đó tốn kém, hao phí một cách vô ích mà không gặt hái được 

kết quả. Lãng phí điện là một hiện tượng khá phổ biến trong xã hội hiện nay bởi một bộ phận 

người dân thiếu ý thức. Lãng phí điện là khi ra khỏi nhà mà không tắt các thiết bị điện, là sử 

dụng các thiết bị điện dù không thực sự cần thiết...Thậm chí có những người còn phung phí 

đến mức bật ti vi mà không xem, bản thân thì sử dụng điện thoại. Nguyên nhân là do đâu? Do 

sự phổ biến của thiết bị điện, của hệ thống lưới điện khiến những thứ đó bị xem nhẹ đi tầm 

quan trọng. Do sự thiếu ý thức, thói quen tiêu xài điện hoang phí của một bộ phận người dân. 

Hậu quả của việc sử dung điện một cách lãng phí là làm tổn hại đến ngân sách nhà nước, tạo 

gánh nặng cho hệ thống lưới điện quốc gia, khi quá tải sẽ gây chập điện, mất điện, sử dụng 

điện thừa thãi còn có thể gây ảnh hưởng xấu tới môi trường. Vậy làm thế nào để cải thiện tình 

trạng này? Việc làm đơn giản nhất chính là tuyên truyền để nâng cao ý thức cho người dân, 

tự mỗi bản thân phải biết sống tiết kiệm dù là trong những hành động nhỏ nhất. Bên cạnh 

những người sử dụng điện lãng phí thì còn có rất nhiều có ý thức sự dụng điện một cách tiết 

kiệm, họ chỉ sử dụng đúng mục đích và khi thực sự cần, đó là những hành động đáng tuyên 

dương và noi theo. Là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường, em ý thức rất cao về việc sử 

dụng điện, cần phải tạo cho mình thói quen tích cực, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết, 

sống tiết kiệm để giữ gìn và bảo vệ tài nguyên năng lượng điện. 

 

 

 

 


