
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /UBND-KTN    Quảng Nam, ngày        tháng 02  năm 2023
V/v tổ chức các hoạt động 
hưởng ứng Chiến dịch Giờ 
Trái đất 2023

 Kính gửi:
- Các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Báo Quảng Nam;
- Công ty Điện lực Quảng Nam.

Theo đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 856/BCT-TKNL 
ngày 22/02/2023 về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 
Giờ Trái đất 2023; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam, Công ty Điện lực Quảng 
Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất; vận động các tổ chức, cơ 
quan và người dân tham gia Sự kiện chính thức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái 
đất bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết.

2. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo 
Quảng Nam, Công ty Điện lực Quảng Nam, UBND các huyện, thị xã, thành phố 
và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp trong công tác tuyên truyền, thực 
hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt 
đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái./.

(Công văn số 856/BCT-TKNL ngày 22/02/2023 của Bộ Công Thương đã 
gửi trên trục liên thông)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN.(Tài)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu
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