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Số: 246 /UBND-KTN 
V/v tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

trái đất năm  

 

An Giang, ngày 25 tháng 3 năm 2021 

Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh; 

- Công ty Điện lực An Giang; 

- Công ty Cổ phần Điện nước An Giang; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Căn cứ Công văn số 914/BCT-TKNL ngày 22/02/2021 của Bộ Công 

thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái 

đất năm 2021. 

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 sẽ được diễn ra từ 20h30 đến 21h30 Thứ 

Bảy, ngày 27/3/2021. Mọi người có thể tham gia sự kiện này bằng những hành 

động đơn giản như: tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết tối thiểu trong 60 

phút vào khoảng thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất.  

Nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến 

dịch Giờ Trái đất năm 2021 trước tình hình ảnh hưởng của dịch Covid-19. UBND 

tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung công 

việc sau:  

1. Các sở, ban, ngành và đoàn thể cấp tỉnh  

- Phổ biến Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc các sở, ban, ngành và đoàn thể được 

biết để vận động người thân và gia đình cùng tham gia hưởng ứng. 

- Chỉ đạo Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị tổ 

chức đưa thông tin về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên Cổng thông tin điện 

tử của cơ quan, đơn vị mình từ nay cho đến hết thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ 

Trái đất.  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, 

truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu hoặc trình chiếu trên màn hình Led tại cơ 

quan, đơn vị, không tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi các cơ quan 

chức năng chưa công bố hết dịch. 

2. UBND các huyện, thị, thành phố 

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc và UBND các xã, phường, 

thị trấn phổ biến Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình được biết để vận động người thân và 

gia đình cùng tham gia hưởng ứng.  



- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo 

hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu hoặc trình 

chiếu trên màn hình Led tại cơ quan, đơn vị, không tổ chức các sự kiện tập trung 

đông người khi các cơ quan chức năng chưa công bố hết dịch, vận động các tổ 

chức, đơn vị và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào 

thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất. 

3. Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang, Báo An Giang 

Lồng ghép, đưa tin về sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 vào các 

chuyên mục phát sóng, các bản tin phù hợp… trong khoảng thời gian từ nay cho 

đến hết thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.  

4. Công ty Điện lực An Giang, Công ty Cổ phần Điện nước An Giang 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cấp huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền 

về Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền 

hình, treo băng rôn khẩu hiệu hoặc trình chiếu trên màn hình Led tại đơn vị, không 

tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi các cơ quan chức năng chưa công 

bố hết dịch. 

 (Ghi chú: Các thông tin, tài liệu tuyên truyền và các mẫu banner, logo về 

Chiến dịch Giờ Trái đất, các cơ quan, đơn vị có thể tham khảo tại website: 

www.tietkiemnangluong.com.vn) 

Sau khi kết thúc Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, đề nghị các cơ quan, 

đơn vị nêu trên báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công thương để tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh và Bộ Công thương. 

Để Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 được tổ chức thành công, thiết thực, 

góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người dân và xã hội về tiết 

kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, UBND tỉnh 

yêu cầu các cơ quan, đơn vị hưởng ứng và triển khai thực hiện hiệu quả các nội 

dung công việc nêu trên./.  

Nơi nhận:                                                                                                 
- Như trên;                                                                                                 

- UBND tỉnh: CT và PCT Trần Anh Thư; 

- Báo An Giang; 

- Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang; 

- VP.UBND tỉnh: CVP, PCVP Đinh Minh Hoàng; 

- Lưu: VT, P.KTN.                                                                                                                          
 

                                                                                                                   

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Anh Thư 

 

http://www.tietkiemnangluong.com.vn/
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