
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 
Số :          /UBND - KTHT 

V/v phối hợp tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 

Giờ Trái đất năm 2023. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Mỹ Lộc,  ngày       tháng 3 năm 2023 

                   Kính gửi:    

 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

- Điện lực Thành phố Nam Định; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại văn bản số 

136/VPUBND-VP5 ngày 28/02/2023; văn bản số 254/SCT-QLNL ngày 

02/03/2023 của Sở Công Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. 

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 nhằm nâng cao nhận 

thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế 

giới, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả và 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; UBND các huyện đề nghị các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn hưởng ứng, triển khai một 

số nội dung sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể: Tổ chức các hoạt động nhằm nâng 

cao nhận thức, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện các biện 

pháp tiết kiệm điện, sử dụng các thiết bị điện hợp lý. Hưởng ứng các hoạt động 

của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện 

không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện chính thức từ 20h30-:-21h30 thứ 

Bảy, ngày 25/3/2023 nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường 

trong toàn xã hội. 

2. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo thông báo trên hệ thống truyền thanh 

địa phương đến các thôn, xóm, tổ dân phố, các hộ gia đình trên địa bàn tích cực 

hưởng ứng sự kiện bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời 

gian diễn ra sự kiện chính thức từ 20h30-:-21h30 thứ Bảy, ngày 25/3/2023. 

3. Phòng Văn Hóa - TT, Trung tâm Văn hóa- TT-TT: Giành thời lượng 

thích hợp để tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý 

thức tiết kiệm năng lượng, ý nghĩa của hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

Trái đất năm 2023 để thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và 

người dân tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, thời gian từ 20h30-:-

21h30 thứ Bảy, ngày 25/3/2022 bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần 

thiết. 
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4.  Điện lực TP Nam Định:  

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tổ 

chức tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện và nhân dân tích cực tham 

gia các hoạt động của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, thời gian diễn ra sự 

kiện từ 20h30-:-21h30 thứ Bảy, ngày 25/3/2023. 

- Tổ chức treo băng rôn trên các trục đường lớn, tại các trụ sở Công ty và 

điện lực các xã, thị trấn, đội quản lý tổng hợp, các trạm 110kV,… dán poster tại 

các phòng giao dịch khách hàng, trụ sở của các đơn vị điện lực, doanh nghiệp, 

trường học, khu vực công cộng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng. 

- Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái 

đất năm 2023 bằng văn bản gửi về UBND huyện (Qua phòng Kinh tế và Hạ 

tầng) trước ngày 10/4/2023. 

5. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các 

hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn huyện về 

Sở Công thương đảm bảo thời gian quy định. 

UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, 

thị trấn quan tâm chỉ đạo, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 đạt kết 

quả tốt./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Cổng thông tin điện tử huyện Mỹ Lộc; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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