
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 
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Kính gửi:  

- Các Sở: Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường; 

- Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Thọ; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- Công ty Điện lực Phú Thọ. 
 

  

 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. Trong những năm qua, Chiến dịch Giờ Trái đất 

tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, thành phố cùng 

hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau 

 Năm 2023, Tổ chức Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên tại Việt Nam sẽ thực 

hiện các hoạt động của Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam theo hướng đổi 

mới, sáng tạo, thiết thực nhằm mang lại hiệu quả tuyên truyền cao, rộng rãi. Sự 

kiện tắt đèn trong vòng một giờ hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 

sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 25 tháng 3 năm 2023. 

 Thực hiện Văn bản số 856/BCT-TKNL ngày 22/02/2023 của Bộ Công 

Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

Trái đất năm 2023. Sở Công Thương trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

UBND các huyện, thành, thị hưởng ứng và triển khai thực hiện một số nội dung 

sau: 

 1. Sở Tài nguyên và Môi trường 

 Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp 

nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh Phú Thọ 

 Chỉ đạo các đơn vị tăng thời lượng các tin, bài viết, phát sóng các hoạt 

động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, tiết kiệm năng lượng gắn với bảo vệ 

môi trường trong tháng 3 năm 2023 nhằm thu hút được sự quan tâm của các tổ 

chức, cơ quan và người dân trên địa bàn tỉnh hưởng ứng, tham gia.  

 3. UBND các huyện, thành, thị 

 - Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng thời lượng tuyên truyền  về ý 

nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất, qua đó vận động nhân dân trên địa bàn tích 



cực hưởng ứng tham gia tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian 

diễn ra sự kiện Giờ Trái đất từ 20h30 đến 21h30, thứ 7 ngày 25/3/2023.  

 - Yêu cầu các đơn vị quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng và các đơn vị 

liên quan phối hợp với Điện lực địa phương lập phương án tiết giảm công suất 

sử dụng điện trong thời gian diễn gia sự kiện tuy nhiên vẫn phải đảm bảo an 

toàn giao thông và hệ thống lưới điện; Ưu tiên cấp điện ổn định cho hệ thống 

chiếu sáng, tín hiệu đèn giao thông trong suốt thời gian diễn ra Chiến dịch.  

 - Chỉ đạo các 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 năm 2023.  

 4. Công ty Điện lực Phú Thọ 

 - Tuyên truyền vận động khách hàng sử dụng điện thực hiện các hoạt 

động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. 

 - Chỉ đạo các Điện lực địa phương phối hợp với UBND các huyện, 

thành, thị 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 năm 2023, báo cáo về Sở Công Thương trước ngày 30/3/2023 làm cơ 

sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Công Thương.   

 Sở Công Thương trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các 

huyện, thành, thị, Công ty Điện lực Phú Thọ quan tâm chỉ đạo phối hợp thực 

hiện để Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 được tổ chức thành công, thiết thực, 

hiệu quả góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của người dân và xã 

hội về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 

hậu./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (thay báo cáo); 

- GĐ, PGĐ (Ô. Anh); 

- Lưu VT, QLNL.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Anh 
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