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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /KH-UBND Như Xuân, ngày         tháng 3 năm 2023 

 

KẾ HOẠCH  

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

 
 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 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Thanh Hóa về việc phối hợp với Tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường tổ 

chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2023 tại Thanh Hóa; 

Công văn 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 Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2023. UBND huyện Như Xuân xây dựng 

Kế hoạch thực hiện triển khai cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên 

năng lượng; sử dụng nguồn tài nguyên tái tạo, tái sử dụng, tái chế các chất thải, 

giảm thiểu ô nhiểm môi trường; tiết kiệm được một lượng lớn điện năng cho đất 

nước và góp phần cùng thế giới bảo vệ thiên nhiên, giảm thiểu lượng khí thải CO2 

trong công cuộc biến đổi khí hậu toàn cầu hiện nay; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch 

số 224/KH-UBND ngày 15/10/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ 

thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết 

kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. 

- Làm cho mọi người dân hiểu được ý nghĩa của việc tắt điện, tắt các thiết bị 

điện trong Chiến dịch “Giờ Trái đất”; tất cả mọi người dân, doanh nghiệp cùng 

hưởng ứng thực hiện không chỉ trong thời khắc “Giờ Trái đất” mà cả trong hàng 

ngày về việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả trong sinh hoạt và sản xuất. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Các hoạt động tuyên truyền  

- Thực hiện đăng tải các tin, bài tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái 

đất” năm 2023 trên các Đài Phát thanh và Truyền hình và Đài truyền thanh huyện, 

và các xã, thị trấn từ ngày 22/3/2023 đến ngày 31/3/2023. 

 - Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường chính của UBND các 

xã, thị trấn và tại trụ Điện lực sở tại từ ngày 22/3/2023 đến ngày 31/3/2023. 
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 - Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn 

và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng 

“Giờ Trái đất” từ 20h30’ đến 21h30’, Thứ Bảy, ngày 25/3/2023.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng : 

- Tham mưu triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ 

Trái đất” năm 2023. 

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ 

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

thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng “Giờ Trái đất” từ 20h30’ đến 21h30’, 

Thứ Bảy, ngày 25/3/2023.  

- Tổng hợp, báo cáo UBND huyện, Sở Công Thương, kết quả thực hiện “Giờ 

Trái đất”. 

2. Phòng Văn hóa Thông tin. 

Phối hợp với các Cơ quan chức năng, Điện lực khu vực Như Thanh - Như 

Xuân, tuyên truyền Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2023. 

3. Trung tâm VHTTTT&DL huyện: 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ 

quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời 

gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng “Giờ Trái đất” từ 20h30’ đến 21h30’, Thứ 

Bảy, ngày 25/3/2023.  

- Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn và các đơn vị có liên quan tổ chức treo 

băng rôn tuyên truyền tại các tuyến đường chính, trung tâm cấp huyện, cấp xã từ 

ngày 22/3/2023 đến ngày 31/3/2023 theo quy định. 

4. Uỷ ban nhân dân các  xã, thị trấn: 

- Thực hiện tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2023 trên 

Đài truyền thanh xã từ ngày 22/3/2023 đến ngày 31/3/2023. 

- Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền tại các tuyến đường chính, trung tâm xã 

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

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn 

và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng 

“Giờ Trái đất” từ 20h30’ đến 21h30’, Thứ Bảy, ngày 25/3/2023.  

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện qua Phòng Kinh tế - Hạ tầng  

trước ngày 02/4/2023. 

5. Điện lực khu vực Như Thanh - Như Xuân: 
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- Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn treo băng rôn tuyên truyền tại 

các tuyến phố chính, trung tâm các xã, thị trấn từ ngày 22/3/2023 đến ngày 

31/3/2023.  

- Thực hiện  hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2023, phổ biến tuyên 

truyền, treo băng rôn tại các điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của Điện lực từ ngày 

22/3/2023 đến ngày 31/3/2023. 

- Vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết 

bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng “Giờ Trái 

đất” từ 20h30’ đến 21h30’, Thứ Bảy, ngày 25/3/2023.  

Trên đây là nội dung Kế hoạch tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” 

năm 2023. Đề nghị UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cơ quan đơn vị tổ chức thực 

hiện./. 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- 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; 

- Điện lực KV Như Thanh - Như Xuân (t/h);  

- UBND các xã, trị trấn (t/h);  

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 
 PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Tuất 
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