UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ CÔNG THƯƠNG

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

Số: 235/SCT-QLNL

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 3 năm 2020

V/v phối hợp tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Chiến dịch Giờ
Trái đất năm 2020

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty Điện lực Đắk Lắk;
- Công ty Cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk.
Thực hiện Công văn số 1599/UBND-CN ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh
về việc giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan nghiên cứu
triển khai Công văn số 1219/BCT-TKNL ngày 24/2/2020 của Bộ Công Thương
về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020;
Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (World
Wide Fund For Nature – WWF) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về
biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Chiến dịch “Giờ
Trái đất năm 2020” khuyến khích tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh
hưởng lớn đến sinh hoạt trong vòng 60 phút diễn ra từ 20h30 – 21h30 Thứ 7,
ngày 28/3/2020;
Do ảnh hưởng của Dịch viêm phổi cấp COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn,
sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020;
Sở Công Thương đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các
huyện, thị xã, thành phố cùng các cơ quan liên quan tăng cường các hoạt động
tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn
khẩu hiệu, hạn chế tập trung đông người khi chưa có công bố hết dịch, nhằm
tổ chức hiệu quả Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 như sau:
1) Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh
- Tổ chức treo băng rôn và dán áp phích tuyên truyền về Chiến dịch Giờ
Trái đất năm 2020 tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong thời gian diễn ra Chiến dịch;
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền ý nghĩa của Chiến dịch Giờ
Trái đất năm 2020;
- Phổ biến Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 đến toàn thể cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc các sở, ban,
ngành và đoàn thể biết để thực hiện và vận động người thân, gia đình cùng tham
gia tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 – 21h30 Thứ 7, ngày
28/3/2020;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: có văn bản vận động các đơn vị quản lý
biển quảng cáo trên các tuyến đường chính, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách
sạn… hưởng ứng tắt bớt các đèn chiếu sáng, đèn trang trí từ 20h30 – 21h30 Thứ
7, ngày 28/3/2020; hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, đơn vị treo băng rôn cổ
động tại các tuyến đường chính;
- Sở Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phòng GD&ĐT
các huyện, thị xã, thành phố và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm
Giáo dục thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh, học viên
hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất;
- Báo Đắk Lắk, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Công ty
Điện lực Đắk Lắk thực hiện các phóng sự, bài viết có các nội dung phong phú,
chất lượng để tuyên truyền vận động và hướng dẫn người dân tham gia hưởng
ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020.
2) UBND các huyện, thị xã và thành phố
- Chỉ đạo UBND các xã, phường tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái
đất năm 2020 tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 – 21h30 Thứ
7, ngày 28/3/2020; tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tiết kiệm điện và
vận động các hộ gia đình tham gia hưởng ứng để cùng tắt đèn và thiết bị điện
không cần thiết vào thời điểm diễn ra Chiến dịch;
- Chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với đơn vị quản lý chiếu sáng
trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tắt đèn chiếu sáng trên các trục
đường phụ, công viên, đèn trang trí công cộng vào thời gian diễn ra Chiến
dịch(đảm bảo an toàn giao thông);
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị liên quan
thực hiện công tác treo băng rôn, tờ phướn, tờ dán tại các cơ quan, đơn vị và các
địa điểm đông dân cư.
3) Công an tỉnh
Chỉ đạo các lực lượng trực thuộc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an
toàn giao thông trước, trong và sau thời điểm từ 20h30 – 21h30 Thứ 7, ngày
28/3/2020.
4) Tỉnh đoàn
- Phối hợp với Sở Công Thương và Công ty Điện lực Đắk Lắk triển khai
thực hiện chương trình “Giờ Trái đất năm 2020”;
- Chỉ đạo Đoàn thanh niên các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với
chính quyền địa phương tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm
2020.
5) Công ty Điện lực Đắk Lắk
- Phối hợp với Sở Công Thương và Tỉnh đoàn triển khai thực hiện chương
trình “Giờ Trái đất năm 2020”;
- Chỉ đạo các phòng, ban, các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm hướng dẫn
các tổ chức, doanh nghiệp, các hộ gia đình trên địa bàn tổ chức các hoạt động

tuyên truyền hưởng ứng tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất 2020 bằng nhiều
hình thức thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị;
- Tổng hợp số liệu về sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian diễn
ra Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2020” báo cáo về Sở Công Thương.
6) Công ty Cổ phần Đô thị & Môi trường Đắk Lắk
Phối hợp với Công ty Điện lực Đắk Lắk và các đơn vị liên quan tổ chức
tắt đèn hợp lý tại các tuyến đường giao thông phụ, công viên, đèn trang trí công
cộng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột trong thời điểm từ 20h30 – 21h30
Thứ 7, ngày 28/3/2020 (trừ các nút giao thông quan trọng và các mục tiêu cần
bảo vệ, đảm bảo an toàn giao thông).
Sau khi kết thúc Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, đề nghị các cơ quan,
đơn vị báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Công Thương trước ngày 03/4/2020
bản mềm gửi theo địa chỉ hộp thư qlnl@congthuong.daklak.gov.vn, số điện
thoại phòng QLNL: 0262 3955 884 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ
Công Thương./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/cáo);
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh(p/hợp t/hiện);
- Cổng Thông tin Điện tử tỉnh(p/hợp t/hiện);
- Lưu: VT, QLNL (V- 53b).
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