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Giờ Trái đất là sự kiện thường niên có quy mô toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo 

vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund) khởi xướng, lần đầu tiên được tổ chức năm 

2007 ở Sydney (Úc) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và 

tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Nỗ lực của các nhà khoa học đã chứng 

minh rằng Trái Đất đang bước vào một Kỷ nguyên Nhân sinh mới, nơi những hành 

động của con người sẽ khiến hành tinh chúng ta có thể biến mất mãi mãi trên bản 

đồ. Từ việc suy thoái môi trường sống cho đến sự ô nhiễm, biến đổi khí hậu; từ 

việc đa dạng sinh học bị sụt giảm ở mức độ đáng báo động cho đến nguy cơ tuyệt 

chủng của những loài động thực vật quý hiếm, con người đang phải đối mặt với 

những thách thức, khó khăn mà chính chúng ta đã gây nên trong quá khứ. Để có 

thể ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu, mỗi chúng ta trước hết hãy thay đổi tư 

duy và nhận thức từ đó sẽ có những chuyển biến trong mỗi hành động của mình. 

Năm 2023, với mục tiêu xã hội hóa các hoạt động về truyền thông trong lĩnh vực 

tiết kiệm năng lượng, đổi mới công tác tuyên truyền vận động chiến dịch Giờ Trái 

đất theo hướng sáng tạo, thiết thực hơn nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao. 

Hưởng ứng tham gia Giờ Trái đất 2023 là bạn đang thay đổi thói quen sử dụng 

năng lượng của mình, góp phần tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ tương lai cho hành 

tinh chúng ta. 

Sự kiện Giờ Trái đất năm 2023 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 (Thứ bảy) 

ngày 25 tháng 3 năm 2023. 

Thực hiện Công văn số 258/SCT-QLNL ngày 28/02/2023 của Sở Công 

Thương về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023, 

Ủy ban nhân dân huyện Tràng Định yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

huyện; Điện lực Tràng Định; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

huyện và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể sau: 

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng 

đồng trong tháng 3 năm 2022, vận động các tổ chức, cơ quan và người dân trong 

phạm vi quản lý tham gia vào chiến dịch, tắt đèn và các thiết bị điện không cần 
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thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất từ 20 giờ 30 phút đến 

21 giờ 30 phút (Thứ Bảy) ngày 25 tháng 3 năm 2023 nhằm nâng cao ý thức tiết 

kiệm điện trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật Sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện giai đoạn 

2020-2025. 

2. Điện lực Tràng Định 

- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao và Truyền thông huyện phát thanh tuyên truyền tại các tuyến đường phố trung 

tâm huyện, các xã, thị trấn, phát tờ rơi tuyên truyền cho Sự kiện Giờ Trái đất năm 

2023 góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ 

môi trường. 

- Chuẩn bị các phương thức vận hành của hệ thống điện chủ động và phù 

hợp, thiết thực trong thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất; phối hợp với UBND 

các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất năm 2023; 

thực hiện tốt các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, báo cáo UBND 

huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) về công tác chuẩn bị, đánh giá hiệu quả điện 

năng tiết kiệm được sau khi kết thúc Sự kiện. Tổng hợp báo cáo sản lượng điện tiết 

kiệm được trong thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất năm 2023. 

3. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện 

Triển khai các hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm hưởng ứng Chiến dịch như 

tổ chức các hoạt động truyền thông về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả tự nguyện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút đến 21 

giờ 30 phút (Thứ Bảy) ngày 25 tháng 3 năm 2023. 

Thông tin, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất được cập 

nhật tại Trang thông tin chính thức của Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: www.tietkiemnangluong.com.vn Mục tài liệu.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

Điện lực Tràng Định; các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; 

UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất năm 

2023. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) 

trước ngày 30/3/2023 để tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Sở Công Thương; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó CVP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 
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