UBND TỈNH THÁI NGUYÊN
SỞ CÔNG THƯƠNG
Số: 376 /SCT-CNNL
V/v hưởng ứng chiến dịch
Giờ Trái đất 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái nguyên, ngày 04 tháng 3 năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- Đài PTTH Thái Nguyên;
- Báo Thái Nguyên;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Công ty Điện lực Thái Nguyên;
- Công ty cổ phần môi trường và công trình
đô thị Thái Nguyên.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 914/BCTTKNL ngày 24/02/2021 về phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến
dịch Giờ Trái đất năm 2021; Văn bản số 664/UBND-CNN ngày 26/02/2021
của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất
năm 2021; Sở Công Thương đề nghị các sở, ban, ngành; Đài PTTH Thái
Nguyên; Báo Thái Nguyên; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Công ty
Điện lực Thái Nguyên; Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái
Nguyên chỉ đạo thực hiện và tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm
2021 như sau:
1. Tắt đèn trang trí tại các biểu tượng của địa phương và các địa điểm
công cộng như: Trụ sở làm việc của các cơ quan, các toà nhà, khu vui chơi
công cộng, biển hiệu quảng cáo ngoài trời, v.v.. trong một tiếng đồng hồ từ
20h30 đến 21h30 thứ 7, ngày 27/3/2021. Trong quá trình triển khai cần chú
trọng công tác đảm bảo an toàn. Lưu ý: Không cắt điện toàn bộ và các thiết bị
chiếu sáng có khả năng ảnh hưởng tới an ninh, sản xuất và an toàn giao
thông như đèn đường, đèn giao thông, đèn tại bệnh viện, nhà máy, công
xưởng v.v...
2. Tuyên truyền, đưa tin về Chiến dịch giờ trái đất năm 2021. Kêu gọi
toàn thể cộng đồng hưởng ứng bằng cách tắt đèn và các thiết bị dùng điện
không cần thiết trong một giờ từ 20h30 đến 21h30 thứ 7, ngày 27/3/2021
nhằm 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 và hiệu
quả và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 7/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc
tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn và sức
khỏe cộng đồng, đề nghị các đơn vị tăng cường tuyên truyền theo hình thức
trực tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, không tổ chức
các sự kiện tập trung đông người khi các cơ quan chức năng chưa công bố hết
dịch.
Với nội dung trên, đề nghị các sở, ban, ngành; Đài PTTH Thái Nguyên;
Báo Thái Nguyên; UBND các huyện, thành phố, thị xã; Công ty Điện lực
Thái Nguyên; Công ty cổ phần môi trường và công trình đô thị Thái Nguyên
làm tốt công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng để
hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2021. Sau khi kết thúc Chiến dịch Giờ
Trái đất năm 2021, đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi kết quả thực hiện về Sở
Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh Thái Nguyên và Bộ Công
Thương./.
KT. GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
PHÓ
GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, CNNL.
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