
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

    Số:           /UBND-VHTT 
V/v tuyên truyền 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 

 
Tam Dương  ngày         tháng 3  năm 2021 

 

             Kính gửi:   

- Trung tâm Văn hoá -TT-TT huyện; 

- Cổng Thông tin Giao tiếp điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 UBND huyện nhận được Văn bản số 246/STTTT-TTBCXB ngày 23/3/2021 

của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng 

chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021; 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị  và UBND các xã thị trấn: 

- Tuyên truyền sâu rộng nhằm nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của các cơ 

quan, đơn vị và người dân trên địa bàn huyện trong việc sử dụng tiết kiệm điện, từ 

đó dẫn đến hành động cụ thể của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc sử dụng năng 

lượng tiết kiệm và hiệu quả, góp phần làm giảm biến đổi khí hậu toàn cầu. 

 Tên chiến dịch: “Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021”. 

- Tuyên truyền, phổ biến thông tin nhằm nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về ý nghĩa và hành động hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất bằng hình 

thức trên đài truyền thanh của huyện, của xã, thị trấn, treo băng rôn, khẩu 

hiệu tại các cơ quan, đơn vị, các khu tập trung đông dân cư (từ ngày 24 đến 

ngày 31 tháng 3 năm 2021); không tổ chức các sự kiện tập trung đông người 

để đảm bảo an toàn, sức khỏe cộng đồng do diễn biến phức tạp của dịch 

bệnh Covid-19. 

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình trên 

địa bàn huyện, tích cực tham gia tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời 

điểm diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất, từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 27/3/2021./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- BTG Huyện uỷ; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng KT&HT; 

- Lưu: VT, PVHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Nguyễn Ngọc Lân 
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