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UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số:          /SCT-NL 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày      tháng 02 năm 2021 

 

                              Kính gửi: 

- Các Sở: Xây dựng, Thông tin và Truyền thông; 

- Thành Đoàn Hải Phòng; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải                    
Phòng, Báo An ninh Hải Phòng; 

- Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng; 

 
Ngày 22/02/2021, Bộ Công Thương đã ban hành văn bản số 914/BCT-TKNL 

về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 

sẽ diễn ra từ 20h30’ đến 21h30’ Thứ bảy, ngày 27/3/2021. Giờ Trái đất là sáng 

kiến của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận 

thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. 

Để tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất diễn 

ra trong tháng 3, nhằm vận động tổ chức, cơ quan, người dân, doanh nghiệp trên 

địa bàn thành phố hưởng ứng, tham gia vào sự kiện Giờ Trái đất năm 2021, góp 

phần vào những nỗ lực chung của thế giới nhằm nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng, Sở Công Thương đề nghị các 

Sở ngành, địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố phối hợp triển khai 

thực hiện các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, như sau: 

1. Sở Xây dựng 

 Chỉ đạo các Công ty: Cổ phần Điện chiếu sáng Hải Phòng, Công trình công 

cộng và dịch vụ du lịch, Công trình công cộng và xây dựng phối hợp với Công ty 

TNHH MTV Điện lực Hải Phòng lập kế hoạch tắt điện chiếu sáng tại một số địa 

điểm công cộng, tuyến đường phố chính trong thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái 

đất từ 20h30’ đến 21h30’ Thứ bảy, ngày 27/3/2021, báo cáo Ủy ban nhân dân 

thành phố trước ngày 20/3/2021. 

2. Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải 

Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng 

Tổ chức tuyên truyền, đăng tin bài về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chiến 

dịch Giờ Trái đất 2021; vận động các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên 

địa bàn thành phố tích cực tham gia chiến dịch, nhằm nâng cao nhận thức về biến 

đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, góp phần thúc đẩy thực thi Luật Sử dụng năng 

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

Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 26/6/2020 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025. 

3. Thành Đoàn Hải Phòng 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho các đoàn viên, sinh viên, học sinh tại 

các trường học, cộng đồng dân cư về mục tiêu, ý nghĩa của Giờ Trái đất cùng 
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tham gia các hoạt động tiết kiệm điện trong sinh hoạt hàng ngày và tắt các thiết bị 

điện không cần thiết, tích cực hưởng ứng Giờ Trái đất 2021, đồng thời có những 

hành động thiết thực để bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu. 

4. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

Phối hợp với các Điện lực, Đài phát thanh các quận, huyện, xã, phường tuyên 

truyền, vận động, thông báo đến các cơ quan, doanh nghiệp, người dân trên địa 

bàn về mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 nhằm thu hút sự quan 

tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tham gia vào 

Chiến dịch. 

5. Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng 

- Phối hợp với UBND các quận, huyện tổ chức tuyên truyền trên hệ thống 

thông tin đại chúng về Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 để các cơ quan, đơn vị, nhân 

dân biết và tích cực tham gia chiến dịch này. 

- Tổ chức phát băng đĩa, tờ rơi tuyên truyền mục đích ý nghĩa của Chiến dịch 

Giờ Trái đất 2021. Tổ chức treo băng rôn, poster tiết kiệm điện và Giờ Trái đất 

năm 2021 trên các tuyến phố chính v.v… 

- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xây dựng các phóng 

sự tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 nhằm 

triển khai hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ và Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 26/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện. 

- Đánh giá kết quả, tổng hợp sản lượng điện tiết kiệm được trong thời gian diễn 

ra sự kiện và tác dụng của Chiến dịch báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Sở 

Công Thương trước ngày 05/4/2021 để Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân thành phố, Bộ Công Thương. 

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng 

đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, Sở Công Thương 

đề nghị các Sở, ngành, UBND các quận, huyện, Công ty TNHH MTV Điện lực 

Hải Phòng chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực 

tuyến, phát thanh, truyền hình, treo băng rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự 

kiện tập trung đông người khi chưa công bố hết dịch. 

Sở Công Thương Hải Phòng đề nghị các Sở: Xây dựng; Thông tin và Truyền 

thông; Thành Đoàn Hải Phòng; Ủy ban nhân dân các quận, huyện; Đài Phát thanh 

và Truyền hình Hải Phòng; Báo Hải Phòng; Báo An ninh Hải Phòng; Công ty 

TNHH MTV Điện lực Hải Phòng; các đơn vị sản xuất, kinh doanh và nhân dân 

trên địa bàn thành phố tham gia tích cực Chiến dịch này./. 

    Nơi nhận:                                                                       
- Như trên;                                                                                               
- Ủy ban nhân dân TP (để b/c); 
- Các công ty: ĐLHP; Điện CSHP; CTCC&DV du lịch; 
  Công trình CC&xây dựng; 
- Lưu: VT, NL.     

GIÁM ĐỐC 

 

 

Bùi Quang Hải 
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