
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /UBND-KT&HT 

V/v hướng dẫn mẫu, khẩu hiệu 

treo băng rôn hưởng ứng Chiến 

dịch “Giờ Trái đất” năm 2023. 

Như Xuân, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

   Kính gửi:  

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Điện lực khu vực Như Thanh - Như Xuân. 

 
Thực hiện Công văn số 856/BCT-TKNL ngày 22/02/2023 của Bộ Công 

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

đất” năm 2023; Công văn số 658/UBND-CN ngày 13/01/2023, số 2269/UBND-CN 

ngày 27/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện các hoạt 

động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2023; Kế hoạch số 269/KH-SCT, 

ngày 07/3/2023 Sở Công Thương về Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 

“Giờ Trái đất” năm 2023; Công  văn số 561/SCT-TTKC&TKNL, ngày 13/3/2023 

của Sở Công Thương về mẫu khẩu hiệu treo băng rôn hưởng ứng Chiến dịch “Giờ 

Trái đất” năm 2023. (Có công văn số 561/SCT-TTKC&TKNL, ngày 13/3/2023 của 

Sở Công Thương kèm theo). 

Ngày 10/3/2023 UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND về 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2023, gửi đến 

UBND các xã, thị trấn và các đơn vị để triển khai thực hiện. 

Bộ Công Thương đã ban hành “Bộ nhận diện Giờ Trái đất năm 2023”, trong 

đó có mẫu khẩu hiệu treo băng rôn kích thước 0,8m x 08m như sau: (Biểu tượng 

nhận diện Giờ Trái đất năm 2023 và mẫu khẩu hiệu có trong nội dung Công văn số 

561/SCT-TTKC&TKNL kèm theo). 

UBND huyện, đề nghị UBND các xã, thị trấn và đơn vị có liên quan căn cứ 

mẫu của Bộ Công Thương để in và treo cho phù hợp. Tổ chức treo băng rôn tuyên tr

uyền từ ngày 22/3/2023 đến ngày 31/3/2023. 

 Sau khi thực hiện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, đề nghị UBND các 

xã, thị trấn và đơn vị có liên quan báo cáo kết quả về UBND huyện qua phòng Kinh 

tế và Hạ tầng trước ngày 02/4/2023 để tổng hợp báo cáo Sở Công thương.  



 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn và đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./. 
 

     Nơi nhận: 
- Như trên (để t/h); 

     - Sở Công thương (để b/c);  

- Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

- Các PCT UBND huyện; 

     - Các phòng: KT-HT, TN-MT, VHTH;  

     - Trung tâm VHTTTT&DL huyện; 

     - Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Tuất 
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