
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:              /UBND-QLCN Sơn Dương, ngày      tháng 3 năm 2021 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng  

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 

 

 

 
 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Điện lực Sơn Dương; 

- Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị 

Tuyên Quang - Chi nhánh Sơn Dương. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 

442/UBND-CN ngày 25/02/2021 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến 

dịch Giờ Trái đất năm 2021, 

Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong toàn xã hội, với mục tiêu 

xã hội hóa các hoạt động về truyền thông trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, đổi 

mới công tác tuyên truyền, vận động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất theo hướng 

sáng tạo, thiết thực hơn, mang lại hiệu quả tuyên truyền cao. Vận động các tổ chức, 

cơ quan, người dân tham gia tắt đèn, các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian 

diễn ra sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 27 

tháng 3 năm 2021, 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện và UBND các xã, thị trấn: 

Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện tham gia sự kiện 

Chiến dịch Giờ Trái đất với các hình thức: Tắt đèn trang trí, các thiết bị điện không 

cần thiết tại cơ quan, đơn vị, khu vực công cộng và nhà riêng từ 20h30 đến 21h30, 

Thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021. 

Tiết giảm tối đa các phụ tải sử dụng điện không cần thiết vào giờ cao điểm. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 

Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn huyện tổ chức các hoạt động thiết 

thực nhằm tuyên truyền đến học sinh tăng cường về kiến thức, hiểu biết các vấn đề 

liên quan đến bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và tích cực tham gia hưởng ứng 

Giờ Trái đất. 

3. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện: 

Thực hiện treo băng zôn, khẩu hiệu, tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất, 

nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong việc sử dụng tiết kiệm điện, góp phần 

thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
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Xây dựng các chuyên đề tuyên truyền việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. 

4. Điện lực Sơn Dương: 

Xây dựng kế hoạch và thực hiện chương trình tiết kiệm điện toàn công ty 

trong thời gian diễn ra sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất. 

Tuyên truyền, vận động khách hàng trên địa bàn huyện thông hưởng ứng tham 

gia sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất. 

Thực hiện in ấn, phát tờ rơi, treo băng rôn tuyên truyền vận động thực hiện 

tiết kiệm điện cho khách hàng và nhân dân trên địa bàn tại các khu vực công cộng, 

điểm giao dịch khách hàng, tuyến đường phố, khu vực đông dân cư hưởng ứng tham 

gia sự kiện Chiến dịch giờ trái đất. 

5. Công ty cổ phần Dịch vụ môi trường và Quản lý đô thị Tuyên Quang - 

Chi nhánh Sơn Dương: 

Thực hiện tiết giảm hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí công cộng nhằm 

hưởng ứng trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021; kết thúc sự kiện báo cáo kết 

quả thực hiện chung toàn huyện gửi Sở Công Thương để tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận:          
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;   

- Như kính gửi (T/hiện) ;       

- Chánh, PVPTH HĐND và UBND huyện;  

- CV: KT;  

- Lưu: VT, (KTHT       b).    

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hoàng Hải Trường 
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