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    SỞ CÔNG THƯƠNG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số :             /SCT-NL                                 Bình Phước, ngày      tháng      năm 2021 
 

Về việc tổ chức triển khai các 

hoạt động hưởng ứng Chiến 

dịch Giờ Trái đất năm 2021. 

 

        Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.   

  

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Công văn số 914/BCT- 

TKNL ngày 22 tháng 02 năm 2021 về việc phối hợp tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2021.  

Sự kiện "Giờ Trái đất" là một hoạt động truyền thông thường niên được 

khởi xướng bởi Quỹ quốc tế về bảo vệ 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 phạm vi toàn cầu bằng cách hành động tự nguyên như tắt các thiết bị điện 

không cần thiết trong 1 giờ đồng hồ hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm 

đối phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu. Năm 2021, Chiến dịch Giờ 

Trái đất được diễn ra từ 20h 30’ đến 21h 30’ thứ 7, ngày 27 tháng 3 năm 2021.  

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 

và hiệu quả và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; đồng thời nhằm đảm bảo 

an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 

2021 do ảnh hưởng của Dịch viêm phổi cấp COVID-19. 

Sở Công Thương kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị tăng cường 

các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, truyền hình, 

băng rôn khẩu hiệu; không tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi chưa 

công bố hết dịch, cụ thể:  

1. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Khu kinh tế:  

- 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 việc sử 

dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và ý nghĩa của sự kiện Giờ Trái đất.  

- Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong ngành quản lý, các 

Khu công nghiệp; Khu kinh tế; Khách sạn, quảng trường, khu vui chơi giải trí… 

tuyên truyền về ý nghĩa của Giờ Trái đất; thực hiện tắt toàn bộ các thiết bị điện 

không cần thiết, hệ thống biển hiệu quảng cáo vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ 

Trái đất từ 20h 30’ đến 21h 30’ thứ 7, ngày 27 tháng 3 năm 2021.  

2. 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 

giờ trái đất từ 20h 30’ đến 21h 30’ thứ 7, ngày 27 tháng 3 năm 2021.  

- 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 Giờ Trái đất từ 20h30’ đến 

21h30’ thứ 7, ngày 27 tháng 3 năm 2021.  

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

đất năm 2021 tại địa phương và có báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh 

(thông qua Sở Công Thương) trước ngày 02 tháng 4 năm 2021.  

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 từ 20h 30’ đến 21h 30’ thứ 7, ngày 

27/3/2021 để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất.  

- 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 2021; 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 2021, báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Công Thương) trước ngày 

02/4/2021 làm cơ sở tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương.  

4. Các Trung tâm thương mại, siêu thị: Tuyên truyền về mục đích, ý 

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 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 Giờ Trái đất từ 20h 30’ đến 21h 30’ thứ 7, ngày 27 

tháng 3 năm 2021.  

5. Các sở, ngành 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 việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và ý nghĩa của sự kiện 

Giờ Trái đất; thực hiện tắt toàn bộ các thiết bị điện không cần thiết, hệ thống 



biển hiệu quảng cáo vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất từ 20h 30’ đến 

21h 30’ thứ 7, ngày 27 tháng 3 năm 2021.  

6. Sở Công Thương:  

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./. 
 

Nơi nhận:                                                                                GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                                                                                       

- GĐ, PGĐ Sở (B/c);                                                                                 

- Lưu VT, NL (Tuyên). 
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