
ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HỮU LŨNG                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 161/UBND-KT&HT 

V/v phối hợp tổ chức các hoạt 
động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

trái đất năm 2019.                          

 

Hữu Lũng, ngày 04 tháng 3 năm 2019 

 
               Kính gửi:     

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
   - Điện lực Hữu Lũng; 

- Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; 
   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 205/SCT-QLNL ngày 01/3/2019 của Sở Công 

thương tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

Trái đất năm 2019. Sự kiện Giờ Trái đất năm 2019 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 

(thứ bảy) ngày 30 tháng 3 năm 2019, với thông điệp: 

“TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, BẢO VỆ TRÁI ĐẤT”  

Để góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới và thiết thực từng bước 

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, hiệu quả. UBND huyện 

yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, Điện lực Hữu 

Lũng; Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng 

đồng trong tháng 3 năm 2019, vận động các tổ chức, cơ quan và người dân trong 

phạm vi quản lý tham gia vào chiến dịch, tắt đèn và 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 30 tháng 3 năm 2019 nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong 

toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc Tăng cường tiết kiệm điện. 

2. Điện lực Hữu Lũng  

- Thực hiện treo băng rôn, tổ chức diễu hành, cổ động tại các tuyến đường 

phố, trung tâm huyện, phát tờ rơi tuyên truyền cho sự kiện Giờ Trái đất năm 2019 

góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi 

trường.  
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- Chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện chủ động và phù 

hợp, thiết thực trong thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất; phối hợp với các cơ 

quan đơn đị tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất năm 2019; thực 

hiện tốt các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, báo cáo UBND về công 

tác chuẩn bị, đánh giá hiệu quả điện năng tiết kiệm được sau khi kết thúc Sự kiện. 

Tổng hợp báo cáo sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian diễn ra Sự kiện 

Giờ Trái đất năm 2019. 

3. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện 

- Triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm hưởng ứng Chiến dịch 

như tổ chức các hoạt động truyền thông về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả, vận động các đơn vị trực thuộc tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện 

không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 (thứ bảy) ngày 30 tháng 3 năm 2019. 

 - Chi nhánh cấp nước Hữu Lũng có kế hoạch cụ thể giảm điện chiếu sáng 

công cộng trên địa bàn huyện trong thời điểm diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.  

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các 

xã, thị trấn; Điện lực Hữu Lũng; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn huyện quan tâm thực hiện hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2019. Kết quả 

thực hiện báo cáo về UBND huyện qua (Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện) trước 

ngày 05/4/2019 để tổng hợp báo cáo Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Công thương tỉnh (b/c); 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Trang thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT, KT&HT. 

 CHỦ TỊCH 
 

 
 
 
 

Long Văn Sơn 
 

 
 


		2019-03-04T16:38:25+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hữa Lũng<ubhuulung@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




