
ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH BÌNH PHƯỚC                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số :             /UBND-TH                              Bình Phước, ngày        tháng        năm 2023 
 

V/v phối hợp tổ chức triển khai 

các hoạt động hưởng ứng Chiến 

dịch Giờ Trái đất năm 2023 

 
        Kính gửi:  

  - Các Sở, ban ngành; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

  - Công ty Điện lực Bình Phước.   

  

Căn cứ 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.  

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Công văn số 271/SCT-QLNL ngày 

28/02/2023. 

Theo đó, sự kiện “Giờ Trái đất” là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo 

tồn thiên nhiên (WWF) với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề 

biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới bằng các hành động cụ 

thể như: Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch 

Giờ Trái đất năm 2023; thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 

thời gian diễn ra sự kiện. Sự kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Chiến dịch 

Giờ Trái đất năm 2023 sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, thứ 7, ngày 25 

tháng 3. 

 Với mục tiêu nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường trong toàn 

xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 

quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, 

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên đoàn lao động tỉnh, các Sở, ban 

ngành của tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến thông tin cho toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan về vai trò, ý nghĩa của sự kiện 

Giờ Trái đất; đồng thời vận động gia đình, người thân thực hiện tắt toàn bộ đèn, 
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các thiết bị điện không cần thiết của cơ quan, gia đình vào thời gian diễn ra sự 

kiện. 

2. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

- Chỉ đạo việc tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa 

của Chiến dịch Giờ Trái đất, qua đó vận động nhân dân trên địa bàn tích cực tham 

gia tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện.  

- Yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng và các phòng ban 

liên quan phối hợp với Điện lực địa phương xây dựng phương án tiết giảm công 

suất sử dụng điện, đặc biệt tại các khu vực công cộng, khu vui chơi giải trí, đèn 

trang trí...đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và hệ thống lưới điện; đồng thời ưu 

tiên cấp điện ổn định cho hệ thống chiếu sáng, tín hiệu đèn giao thông đảm bảo an 

toàn trong suốt thời gian diễn ra Chiến dịch.  

- Chỉ đạo các đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tuyên truyền vận 

động cán bộ, công nhân viên trong đơn vị thực hiện tắt các thiết bị điện không cần 

thiết, đồng thời tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng, biển quảng cáo khuôn viên trong 

và ngoài đơn vị trong 01 giờ diễn ra sự kiện.  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chiến dịch Giờ Trái 

đất năm 2023 tại địa phương và có báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương 

trước ngày 05 tháng 4 năm 2023 để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

3. Công ty Điện lực Bình phước: 

 - Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên trong toàn Công 

ty thực hiện tắt đèn chiếu sáng, các thiết bị không sử dụng, điện chiếu sáng bên 

ngoài trụ sở cơ quan trong thời gian diễn ra sự kiện.  

- Chỉ đạo các Điện lực địa phương phối hợp với UBND các huyện, thị xã, 

thành phố tuyên truyền về ý nghĩa của Giờ Trái đất năm 2023; xây dựng phương 

án tiết giảm công suất cụ thể tại các khu vực đông dân cư, hệ thống chiếu sáng 

công cộng, khu vui chơi giải trí, đèn trang trí và có kế hoạch vận hành an toàn hệ 

thống lưới điện trong thời gian trước, trong và sau sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất. 

Lưu ý đảm bảo việc cấp điện an toàn ổn định cho hệ thống giao thông và các khu 

vực khách hàng sử dụng điện quan trọng của tỉnh.  

- Thống kê sản lượng điện tiết kiệm trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái 

đất 2023, báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 05 tháng 4 năm 2023 để tổng 

hợp báo cáo theo quy định.  

4. Các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng Bách hóa Xanh, cửa 

hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh: Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý 
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nghĩa của Giờ Trái đất tại đơn vị; thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, công 

nhân viên tắt đèn chiếu sáng, các thiết bị điện không sử dụng tại gia đình đồng thời 

tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng biển quảng cáo, chiếu sáng khuôn viên bên ngoài 

trong 01 giờ diễn ra sự kiện.  

5. Sở Công Thương:  

- Triển khai nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 

2023 đến các Trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng Bách hóa Xanh, cửa hàng 

tiện lợi, cửa hàng chuyên doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương kiểm tra, giám sát quá 

trình thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh, Bộ 

Công Thương. 

Trong quá trình thực hiện nếu khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị có ý 

kiến gửi Sở Công Thương để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải 

quyết./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Công Thương (B/c); 

- CT, các PCT tỉnh; 

- LĐVP, Phòng TH, KT; 

- Lưu VT, (Dương). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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