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Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị Y tế trực thuộc 

Thực hiện Công văn số 230/UBND-KTN ngày 09/3/2023 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái 

đất năm 2023.  

Nhân dịp hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 sẽ được diễn ra từ 20h30 đến 

21h30 Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023, mọi người dân có thể tham gia sự kiện 

này bằng những hành động đơn giản như: tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết 

vào thời gian diễn ra sự kiện hưởng ứng Chiến dịch. Đồng thời, nhằm thu hút và nâng 

cao hiệu quả tổ chức sự kiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên phạm 

vi toàn tỉnh, Sở Y tế An Giang đề nghị Thủ trưởng các đơn vị Y tế trực thuộc thực 

hiện một số nội dung như sau: 

1. Đối với các đơn vị Y tế trực thuộc: 

- Phổ biến Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 đến toàn thể cán bộ, công 

chức, viên chức trong đơn vị và đoàn thể được biết để vận động người thân và gia 

đình cùng tham gia hưởng ứng. 

- Chỉ đạo Ban Biên tập của đơn vị tổ chức đưa tin về Chiến dịch Giờ Trái 

đất năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình, từ nay cho đến hết 

ngày diễn ra sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất.  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng các hình thức như: phát thanh, 

truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu hoặc trình chiếu trên màn hình LED tại đơn vị. 

- Giảm số lượng đèn chiếu sáng sân, chiếu sáng trang trí vào ban đêm trong 

thời gian từ ngày 18 tháng 3 năm 2023 đến hết ngày 25 tháng 3 năm 2023. 

2. Đối với cá nhân: 

Các cá nhân cùng chung tay thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến 

dịch Giờ trái đất 2023 bằng cách: Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 
20h30 đến 21h30 Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023. 

*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, đề nghị quý đơn vị nêu trên báo cáo kết quả 

thực hiện gửi về Văn phòng Sở Y tế để tổng hợp, báo cáo các cấp thẩm quyền.  

http://www.tietkiemnangluong.com.vn/
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Để đảm bảo Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 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. 

Sở Y tế tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị Y tế trực thuộc nghiêm túc triển khai 

thực hiện các nội dung nêu trên./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Công đoàn ngành Y tế AG; 

- Lưu: VT. 

 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phùng Hùng Cường 
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