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Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;  

- Báo Tuyên Quang; 

- Công ty Điện lực Tuyên Quang. 

 

Căn cứ Văn bản số 1219/BCT-TKNL ngày 24/02/2020 của Bộ Công 

Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

Trái đất năm 2020. 

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 28/3/2020. Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể: 

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

cơ quan, đơn vị thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian 

diễn ra sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

Chỉ đạo các cơ quan báo, đài, Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn 

tăng cường  tuyên truyền (trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn, khẩu 

hiệu) nâng cao nhận thức cộng đồng trên địa bàn, vận động các cơ quan, doanh 

nghiệp và nhân dân tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất nhằm nâng cao ý 

thức tiết kiệm điện, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả. 
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Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân, cơ quan đơn vị trên địa bàn tiết giảm tối đa 

các phụ tải sử dụng điện không cần thiết vào giờ cao điểm. 

Chỉ đạo Công ty Cổ phần dịch vụ môi trường và quản lý đô thị tiết giảm hệ 

thống điện chiếu sáng, điện trang trí nhằm hưởng ứng trong thời gian diễn ra sự 

kiện Giờ trái đất. 

3. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang: 

Xây dựng chuyên đề hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất năm 2020.  

4. Công ty Điện lực Tuyên Quang: 

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. 

Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố tuyên truyền đến các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp, trường học..., vận động khách hàng trên địa bàn quản lý 

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. 

Kết thúc sự kiện, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện 

Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020 về Sở Công Thương trước ngày 05/4/2020 để 

tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;                      

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Phó CVP UBND tỉnh - Nguyễn Thanh; 

- Lưu VT, NLN (Vc.30). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thực 
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