
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN HƯƠNG KHÊ 

Số: 446/UBND-KTHT 
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hương Khê, ngày 10  tháng 3 năm 2020 

 
            Kính gửi:  

- Các phòng, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp huyện; 

- Điện lực Hương Khê. 

- UBND các xã, thị trấn; 

 
Thực hiện Văn bản số 1214/UBND-KT1 ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020; 

Giờ trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) 

nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng 

lượng trên toàn thế giới. Năm 2020, với mục tiêu xã hội hóa các hoạt động về 

truyền thông trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng và đổi mới công tác tuyên truyền 

vận động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất theo hướng sáng tạo, thiết thực hơn 

nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyến cao, Quỹ Quốc tế Bảo vệ thiên nhiên tại Việt 

Nam sẽ là đơn vị đầu mối thực hiện các hoạt động của Chiến dịch Giờ trái đất năm 

2020 tại Việt Nam, Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường đóng vai 

trò là cơ quan bảo trợ cho Chiến dịch. Kế hoạch truyền thông, bộ nhận diện, khẩu 

hiệu logo, mẫu áo các ấn phẩm tờ rời của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 sẽ 

được WWF công bố trên các trang thông tin điện tử và fanpage của Chương trình. 

Sự kiện Giờ trái đất sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2020 

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020, góp phần vào những nỗ lực 

chung của toàn thế giới trong việc tiết kiệm năng lượng; UBND huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp huyện; UBND các xã, thị trấn: 

- Triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực trong tháng 3 nhằm hưởng ứng 

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, như: Tổ chức các hoạt động truyền thông về sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; vận động cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của cơ quan, đơn vị mình, các đơn vị trực thuộc và Nhân dân trên 

địa bàn tham gia hưởng ứng “Giờ Trái đất” bằng cách tự nguyện tắt đèn và các 

thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Giờ trái đất. 

- Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn 

vị tích cực chia sẽ các nội dung liên quan đến Chiến dịch giờ trái đất năm 2020 tại 

fanpage của Chương trình. 

- Tăng cường công tác truyên truyền, phổ biến, hướng dẫn kiến thức sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đối 

khí hậu và tiết kiệm năng lượng trong toàn xã hội. 



  

2. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông: Định 

hướng tuyên truyền, đưa tin,… và thực hiện công tác truyền thông nhằm nâng cao 

nhận thức cho cộng đồng trong tháng 3 năm 2020 về biến đổi khí hậu và tiết kiệm 

năng lượng, tích cực hưởng ứng và tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất. 

3. Điện lực Hương Khê: 

- Chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổ chức các hoạt động truyền thông về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, 

tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020. 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Truyền thông xây dựng chương trình, 

chuyên trang, chuyên mục với các chủ đề về tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường, 

hưởng ứng Giờ Trái đất. 

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu cổ động Chiến dịch Giờ Trái đất tại các 

tuyến đường, trung tâm các địa phương trên địa bàn huyện. 

Do ảnh hưởng Dịch viêm phổi cấp COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn, sức 

khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020; UBND 

huyện yêu cầu các phòng, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị 

trấn; Điện lực Hương Khê tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức 

phát thanh, truyền hình, treo băng rôn, khẩu hiệu, không tổ chức các sự kiện tập 

trung đông người khi chưa công bố hết dịch. 

Giao Điện lực Hương Khê theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND huyện (qua 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng) kết quả thực hiện Chương trình theo yêu cầu của Bộ 

Công Thương trước ngày 31/3/2020. 

Yêu cầu các Trưởng các phòng, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT.  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

      Nguyễn Văn Việt 
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