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

 HUYỆN VĨNH THẠNH Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Số:         /UBND-KT&HT Vĩnh Thạnh, ngày       tháng 3 năm 2020 
V/v hưởng ứng Chiến dịch 

Giờ Trái đất năm 2020 

  

  Kính gửi:    

-  Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

-  Các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ; 
-  UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Văn bản số 267/SCT-QLNL ngày 10/3/2020 của Sở Công thương về 

việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020. Để hưởng 

ứng Giờ Trái đất năm 2020, sẽ diễn ra từ 20 giờ 30 - 21 giờ 30 Thứ Bảy ngày 28 

tháng 3 năm 2020, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, các đơn vị sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn triển khai 

các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất; vận động 

cán bộ, công chức, viên chức và người dân 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 

năm 2020. 

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao tổ chức thông tin Chiến dịch Giờ 

Trái đất trong tháng 3 năm 2020 trên hệ thống đài Truyền thanh để tuyên truyền, vận 

động các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia vào các hoạt động của Chiến dịch 

Giờ Trái đất bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn 

ra sự kiện. 

3. Đề nghị Công ty Cổ phần Tổng h p V nh Thạnh, Trạm Trung gian 3 Kv 

V nh Thạnh tổ chức các hoạt động cụ thể nhằm tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, 

quảng bá Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 để các đơn vị, tổ chức và người dân sử 

dụng điện trên địa bàn tham gia thực hiện tiết kiệm điện và hưởng ứng Chiến dịch 

Giờ Trái đất. 

Do ảnh hưởng Dịch viêm phổi cấp COVID-19, để đảm bảo an toàn, sức khỏe 

cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức phát thanh, treo 

băng rôn, khẩu hiệu …, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi chưa 

công bố hết dịch. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

phối h p triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH  

- Như trên; PHÓ CHỦ TỊCH  

- Lưu: VT, KT&HT. 

 

 
 
 

 Bùi Tấn Thành 
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