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   Kính gửi:  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các phòng, ban, tổ chức chính trị, chính trị xã hội huyện; 

- Điện lực thành phố Lạng Sơn; 

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

 

Giờ Trái đất là sự kiện thường niên có quy mô toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo 

vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund) khởi xướng, lần đầu tiên được tổ chức năm 

2007 ở Sydney, Úc nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết 

kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Nỗ lực của các nhà khoa học đã chứng minh 

rằng Trái Đất đang bước vào một Kỷ nguyên Nhân sinh mới, nơi những hành động 

của con người sẽ khiến hành tinh chúng ta có thể biến mất mãi mãi trên bản đồ. Từ 

việc suy thoái môi trường sống cho đến sự ô nhiễm, biến đổi khí hậu; từ việc đa 

dạng sinh học bị sụt giảm ở mức độ đáng báo động cho đến nguy cơ tuyệt chủng 

của những loài động thực vật quý hiếm, con người đang phải đối mặt với những 

thách thức, khó khăn mà chính chúng ta đã gây nên trong quá khứ. Để có thể ứng 

phó với vấn đề biến đổi khí hậu, mỗi chúng ta trước hết hãy thay đổi tư duy và 

nhận thức từ đó sẽ có những chuyển biến trong mỗi hành động của mình. Năm 

2021, với mục tiêu xã hội hóa các hoạt động về truyền thông trong lĩnh vực tiết 

kiệm năng lượng, đổi mới công tác tuyên truyền vận động chiến dịch Giờ Trái đất 

theo hướng sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quản tuyên truyền cao. 

Hưởng ứng tham gia Giờ Trái đất 2021 là bạn đang thay đổi thói quen sử dụng 

năng lượng của mình, góp phần tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ tương lai cho hành 

tinh chúng ta. 

Sự kiện Giờ Trái đất năm 2021 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 (thứ Bảy) 

ngày 27 tháng 3 năm 2021. 

Tại Việt Nam, sự kiện Giờ Trái Đất do Bộ Công Thương chủ trì với sự phối 

hợp của Đại sứ quán Đan Mạch đã trở thành sự kiện hằng năm được chào đón trên 

khắp các tỉnh thành của cả nước. Mọi cá nhân và tổ chức trên địa bàn huyện Cao 

Lộc đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và thiết bị điện 

không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác động của 

quá trình biến đổi khí hậu.  

 Thực hiện Công văn số 241/SCT-QLNL ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Sở 

Công Thương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 

năm 2021 và để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, UBND huyện Cao 

Lộc đề nghị UBND các xã, thị trấn; Các phòng, ban, tổ chức chính trị, chính trị xã 



hội huyện; Điện lực thành phố Lạng Sơn, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn huyện triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

 1. Các phòng, ban, tổ chức chính trị, chính trị xã hội huyện, UBND các 

xã, thị trấn: 

 Đề nghị tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, vận 

động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, các tổ chức, cơ quan, 

doanh nghiệp 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 27 tháng 3 năm 2021 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 20/CT-TTg ngày 07 tháng 

5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 

2020-2025. 

 2. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông: 

 Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp Trung tâm Văn hóa, Thể thao 

và Truyền thông tổ chức tuyên truyền sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất từ 20h30 

đến 21h30 (thứ bảy) ngày 27 tháng 3 năm 2021 trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, đài truyền thanh, truyền hình huyện. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

Tổ chức tuyên truyền sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất trong khối các 

trường học bằng hình thức phù hợp, chỉ đạo các Trường tắt đèn và các thiết bị điện 

không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 

Thực hiện tắt hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện cho 

phù hợp vào thời gian diễn ra sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất từ 20h30 đến 

21h30 (thứ bảy) ngày 27 tháng 3 năm 2021.  

5. Điện lực thành phố Lạng Sơn 

 - Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu tại các tuyến đường phố tuyên truyền 

cho Sự kiện Giờ Trái đất năm 2021 góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết 

kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường. 

 - 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; thực hiện tốt các biện 

pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, báo cáo UBND huyện 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 2021. 

 - Tổng hợp, báo cáo kế hoạch thực hiện, kết quả sản lượng điện tiết kiệm được 

gửi về UBND huyện Cao Lộc. 

       Mọi thông tin, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất được cập 

nhật tại Trang thông tin chính thức của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: www.tietkiemnangluong.com.vn Mục Tài liệu. 

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


 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 2021 UBND 

huyện Cao Lộc đề nghị chỉ tổ chức 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. 

 UBND huyện Cao Lộc đề nghị UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, đoàn 

thể chính trị - xã hội thuộc huyện, Điện lực thành phố Lạng Sơn, các doanh nghiệp 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện quan tâm thực hiện hưởng ứng Sự kiện 

Giờ Trái đất năm 2021 theo yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Công Thương đạt 

hiệu quả cao. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND huyện Cao Lộc (qua Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 05 tháng 4 năm 2021 để tổng hợp báo cáo theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;    

- Sở Công Thương (b/c); 

- CT các PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;   

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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