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CHƯƠNG TRÌNH

Tham gia hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023”

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

nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, chống lại

biến đổi khí hậu thông qua các hình thức đơn giản như tắt các thiết bị điện

không cần thiết và tổ chức các hoạt động truyền thông về sử dụng năng lượng

tiết kiệm và hiệu quả

Để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023. UBND

tỉnh Lào Cai ban hành Chương trình tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái

đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn xã hội,

góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

ngày 16/6/2010; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính

phủ về việc Tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025.

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về sử dụng năng lượng tiết

kiệm và hiệu quả, tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng,

tham gia của toàn xã hội đối với Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

- Nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các

tổ chức xã hội tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, các

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình, tham gia bằng nhiều

hình thức như: Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt

động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu.

2. Yêu cầu

- Tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa từ nhận thức đến hành động của các

tầng lớp nhân dân, cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp sản xuất,

kinh doanh dịch vụ trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm

2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; khuyến khích, động viên sự tham

gia của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và hộ gia



đình; đồng thời đảm bảo an ninh, trật tự nhất là tại các địa điểm tiến hành tắt đèn 

hưởng ứng Chiến dịch. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Chương trình hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023” trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai, bao gồm: 

1. Tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên các 

phương tiện thông tin, truyền thông. 

2. Treo băng rôn, poster và khẩu hiệu “Giờ Trái đất năm 2023” trên các 

tuyến phố chính trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố và trụ sở Công ty Điện 

lực Lào Cai, trụ sở Điện lực các huyện, thị xã, thành phố. 

3. Tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 tới phường, xã, tổ 

dân phố thông qua các tổ chức chính trị - xã hội của xã, phường. 

4. Tổ chức tắt đèn chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo tại một số 

khu vực công cộng, tuyến phố (trừ các đèn tại khu vực các bệnh viện, đèn tín 

hiệu giao thông, đèn chiếu sáng phục vụ bảo vệ an ninh tại các khu vực trọng 

yếu trên địa bàn tỉnh) từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 

2023. 

5. Vận động người dân, doanh nghiệp tắt đèn và các thiết bị điện không 

cần thiết từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023. 

III. THỜI GIAN HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH 

1 Chương trình tham gia tắt đèn hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất 

năm 2023” diễn ra trong 01 giờ từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 25 tháng 

3 năm 2023. 

2. Thời gian treo băng rôn, poster và khẩu hiệu “Giờ Trái đất năm 2023” 

theo quy định hiện hành.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Theo Quyết định số 3389/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh 

Lào Cai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2023. 

- Trích từ kinh phí hoạt động thường xuyên của các địa phương, đơn vị 

với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Công Thương 

- Là đơn vị thường trực, phối hợp với các Sở, ban, ngành và đơn vị liên 

quan tổ chức thực hiện Chương trình tham gia hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái 

đất 2023” trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 



- Tổng hợp báo cáo kết quả hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 

2023” về UBND tỉnh Lào Cai. 

- Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại tỉnh Lào Cai 

thực hiện in và treo băng rôn trên các tuyến phố chính trên địa bàn các huyện, 

thị xã, thành phố. 

- Chỉ đạo Công ty Điện lực Lào Cai xây dựng kế hoạch hưởng ứng của 

ngành điện, ước tính sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian từ 20h30 đến 

21h30 Thứ Bảy ngày 25/3/2023. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên 

truyền ý nghĩa của Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023”, góp phần nâng cao ý 

thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giảm ô nhiễm môi trường, ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

- Chỉ đạo Báo Lào Cai; Đài phát thanh truyền hình tỉnh; Thông tấn xã 

Việt Nam; Đài phát thanh các huyện, thị xã, thành phố: 

+ Công bố chính thức Chương trình của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

tham gia hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023” trên các phương tiện 

thông tin đại chúng. 

+ Ưu tiên dành thời gian, thời lượng đưa tin để tích cực đưa tin bài, thực 

hiện các chiến dịch truyền thông về Giờ Trái đất tại Việt Nam, chuyển tải những 

thông điệp của chương trình nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, 

doanh nghiệp và người dân để có những hành động thiết thực góp phần giảm 

nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. 

- Phối hợp với Công ty Điện lực Lào Cai tuyên truyền các hoạt động 

hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023”. 

3. Sở Văn hóa và Thể thao 

- Thống nhất nội dung thiết kế băng rôn, áp phích tuyên truyền; cấp phép 

treo băng rôn theo quy định. 

- Triển khai tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023” 

đến các cấp cơ sở trực thuộc hệ thống truyền thông của Sở. 

- Cung cấp các ấn phẩm phục vụ công tác truyền thông Chiến dịch “Giờ 

Trái đất năm 2023” cho các đơn vị. 

4. Sở Du lịch 

Tuyên truyền, vận động các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà hàng tắt bớt các 

đèn pano, chiếu sáng trang trí từ 20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 25 tháng 3 

năm 2023. 

5. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai 

Phối hợp với Công ty Điện lực tỉnh Lào Cai xây dựng chương trình hoạt 

động để tuyên truyền ý nghĩa về Giờ Trái đất năm 2023, tiết kiệm điện, bảo vệ 

môi trường và chống biến đổi khí hậu. 



6. Công ty Môi trường Đô thị Lào Cai 

- Xây dựng phương án tắt đèn tại các khu công cộng, tuyến phố, khu vui 

chơi giải trí, đèn trang trí biểu tượng ngoài trời tại thành phố Lào Cai từ 20h30 

đến 21h30 Thứ Bảy ngày 25/3/2023 (trừ các đèn tại khu vực các bệnh viện, đèn 

tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng phục vụ bảo vệ an ninh tại các khu vực trọng 

yếu trên địa bàn tỉnh) gửi đến Sở Công Thương trước ngày 22/3/2023 để tổng 

hợp, theo dõi. 

- Tổ chức cắt giảm điện tại các khu vực công cộng, tuyến phố, khu vui 

chơi, giải trí, đèn trang trí biểu tượng ngoài trời tại thành phố Lào Cai từ 20h30 

đến 21h30 Thứ Bảy ngày 25/3/2023 (trừ các đèn tại khu vực các bệnh viện, đèn 

tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng phục vụ bảo vệ an ninh tại các khu vực trọng 

yếu trên địa bàn tỉnh).  

7. Công ty Điện lực Lào Cai 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất 

năm 2023” của ngành. 

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, các đơn vị liên quan thống nhất 

số lượng, địa điểm treo băng rôn tuyên truyền về Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 

2023”. 

- Chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tham gia hưởng ứng tích cực chiến 

dịch này. 

- Tổng hợp ước tính sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian 01 giờ từ 

20h30 đến 21h30 Thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Lào Cai.  

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thông báo, phổ biến chủ 

trương hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2023” đến các tổ dân phố, 

thôn trên địa bàn; tích cực tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân tắt các đèn 

chiếu sáng và các thiết bị điện không cần thiết trong 01 giờ từ 20h30 đến 

21h30 Thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023. 

- Chỉ đạo đơn vị quản lý chiếu sáng trên địa bàn lập kế hoạch tắt điện chiếu 

sáng công cộng tại một số địa điểm, tuyến đường trong thời gian từ 20h30 đến 

21h30 Thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023 (trừ các đèn tại khu vực các bệnh 

viện, đèn tín hiệu giao thông, đèn chiếu sáng phục vụ bảo vệ an ninh tại các khu 

vực trọng yếu trên địa bàn tỉnh).  

9. Các tổ chức chính trị - xã hội 

Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng Chiến 

dịch “Giờ Trái đất năm 2023”. 

 



V. BÁO CÁO KẾT QUẢ 

Các đơn vị phân công tham gia hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái 

đất năm 2023” báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi đến Sở Công Thương 

trước ngày 31/3/2023 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Lào Cai. 

Đây là hoạt động thường niên hàng năm có ý nghĩa thiết thực góp phần 

nâng cao nhận thức của cộng đồng về thích ứng với biến đổi khí hậu. UBND 

tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố; các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh nghiêm 

túc triển khai thực hiện Chương trình; Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ảnh bằng văn bản đến Sở Công 

Thương để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Công Thương (b/c); 
- TT.UBND tỉnh; 
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;              
- Các Sở, ngành thuộc tỉnh; 
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, TP; 
- Công ty Điện lực Lào Cai; 
- Công ty Môi trường đô thị; 
- Các DN trên địa bàn (SCT gửi); 
- PCVP1; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu VT, KT1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
 

Hoàng Quốc Khánh 

 


		2023-03-13T10:10:03+0700


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-14T09:10:39+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	BAN CÁN SỰ ĐẢNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI<bcsdang-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-14T09:10:45+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	BAN CÁN SỰ ĐẢNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI<bcsdang-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-14T09:10:50+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	BAN CÁN SỰ ĐẢNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI<bcsdang-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-03-14T09:11:43+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI<ubnd-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




