
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /UBND-KT&HT 

V/v triển khai tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

Trái đất 2023 trên địa bàn huyện 

Trùng Khánh, ngày      tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành, đơn vị; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã hội; 

- Điện lực Trùng Khánh; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

(Gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn số 429/VP-KT ngày 23/02/2023 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và Công văn số 360/SCT-QLCN ngày 02/3/2023 

của Sở Công thương Cao Bằng về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023.  

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực 

hiện nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân nơi 

cư trú hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, tắt đèn và các thiết bị điện 

không cần thiết từ 20h30’ – 21h30’ Thứ Bảy, ngày 25/3/2023 nhằm nâng cao ý 

thức về biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường trong toàn 

xã hội, góp phần thúc đẩy việc thi hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả. 

2. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện 

Tuyên truyền, phổ biến thông tin trên hệ thống phát thanh huyện về vai 

trò, ý nghĩa của việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và ý nghĩa của sự 

kiện Giờ Trái đất, nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi 

trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ Trái đất diễn ra 

trong tháng 3/2023 nhằm thu hút được sự quan tấm của đông đảo các tổ chức, cơ 

quan và người trên địa bàn xã, thị trấn tham gia vào Chiến dịch. 

- Vận động các cơ quan đóng trên địa bàn và người dân tắt đèn, các thiết 

bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái 

đất. 
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4. Điện lực Trùng Khánh  

- Vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng tại các địa điểm giao dịch 

khách hàng, Trụ sở đơn vị thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết 

vào thời gian diễn ra sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Giờ Trái đất. 

- Đảm bảo an toàn lưới điện trong thời gian diễn ra sự kiện. 

(Có hình ảnh để nhận diện Giời Trái đất năm 2023 kèm theo Văn bản này) 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, phối hợp thực hiện các 

nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Công thương (b/c); 

- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện ; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hào 
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