
ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 228/UBND-TNMT 

V/v triển khai hưởng ứng Chiến 

dịch Giờ trái đất năm 2020.                           

 

Hữu Lũng, ngày 23 tháng 3 năm 2020 

 

               Kính gửi:     

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 470/STNMT-BVMT ngày 19/3/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020. Giờ Trái Đất bắt nguồn từ một sự kiện tắt đèn 

mang tính biểu tượng tại thành phố Sydney, Úc do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên 

nhiên (gọi tắt là WWF) khởi xướng vào năm 2007, Giờ Trái Đất trở thành sự kiện 

cộng đồng lớn nhất thế giới được tổ chức thường niên vào tháng 3 với sự tham gia 

đông đảo của người dân, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp... Tính đến nay đã có 

khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng sự kiện 

này…Tại Việt Nam, chương trình Giờ Trái Đất lần đầu tiên được Bộ Công 

Thương chỉ đạo tổ chức vào năm 2009. Qua hơn 10 năm tham gia, Giờ Trái Đất 

Việt Nam đã tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, thay đổi tích cực tới cộng đồng xã hội, 

người dân về ý thức tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.  

Nhằm thiết thực hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2020 theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Công văn số 987/VP-KTN ngày 17/3/2020, thực hiện Công văn số 

1348/BTNMT-TĐKTTT ngày 16/3/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về 

việc hưởng ứng Giờ Trái đất 2020. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, 

đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau đây: 

I. Nội dung triển khai: 

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức sử dụng tiết 

kiệm năng lượng; tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo; hạn chế sử dụng sản 

phẩm nhựa và túi ni-lông; không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc động vật 

hoang dã và các hoạt động thiết thực khác để góp phần bảo vệ môi trường, ứng 

phó với biến đổi khí hậu. 

- Chỉ đạo tăng cường nghiên cứu, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính 

sách, dự án, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, góp phần 

phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống dân sinh. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến để 

quảng bá, tuyên truyền chủ đề, thông điệp Giờ Trái đất; hướng dẫn tăng cường 

thời lượng, dung lượng đăng phát về chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với 

bảo vệ môi trường; phát triển năng lượng sạch, thân thiện môi trường... 

- Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần hiệu quả trong phòng, 

chống dịch bệnh có tính truyền nhiễm cao. 
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- Mỗi tổ chức và cá nhân căn cứ điều kiện thực tế cùng hưởng ứng tham gia 

hoạt động ‘‘tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” từ 20h30 - 21h30 ngày 

28 tháng 3 năm 2020 (Thứ Bảy). 

II. Tổ chức thực hiện: 

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

Chỉ đạo tuyên truyền đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động tích cực tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020 theo các nội dung của 

Công văn này, đồng thời khi ra khỏi phòng làm việc phải tắt các thiết bị điện nhằm 

đảm bảo an toàn và tiết kiệm; vận động gia đình mình và nhân dân nơi cư trú cùng 

thực hiện, nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường và đối phó với 

tác động tiêu cực của quá trình biến đổi khí hậu. 

Do ảnh hưởng Dịch viêm phổi cấp COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn, sức 

khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, Ủy ban 

nhân dân huyện Hữu Lũng đề nghị UBND các xã, thị trấn chỉ đạo tăng cường các 

hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo 

băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi chưa 

công bố hết dịch. 

2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

Tùy điều kiện, tình hình thực tiễn, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai 

hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020 theo các nội dung tại Công văn này, bằng các 

hình thức như: Ban hành Văn bản chỉ đạo, phát thanh trên các phương tiện thông 

tin, đại chúng... đảm bảo thiết thực và hiệu quả. 

Mọi thông tin, tài liệu truyền thông về sự kiện Giờ Trái đất năm 2020, đề 

nghị các cơ quan, truy cập tại Cổng thông tin điện tử đã được Bộ Tài nguyên và 

Môi trường, đăng tải tại các địa chỉ địa chỉ http://monre.gov.vn; Trung tâm Truyền 

thông tài nguyên và môi trường, địa chỉ http://monremedia.vn; Cục Biến đổi khí 

hậu www.dcc.gov.vn; Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (WWF), địa chỉ http: 

//vietnam.panda. org 

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

xã, thị trấn thực hiện hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2020./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TNMT tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT (KT) UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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