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KẾ HOẠCH  

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 

trên địa bàn thành phố Tam Điệp 

 
 

 Căn cứ Kế hoạch số 338/KH-SCT ngày 07/3/2023 của Sở Công thương về 

tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Bình, UBND thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện 

các hoạt động trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau: 

 I. Mục đích, ý nghĩa 

 Nâng cao nhận thức của các cá nhân và cộng đồng đối với vấn đề biến đổi 

khí hậu, Giờ Trái đất là một chiến dịch thường niên có quy mô toàn cầu do Quỹ 

Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) khởi xướng, kêu gọi người dân, doanh nghiệp 

và các tổ chức tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 01 giờ bắt đầu từ 

20h30’ đến 21h30’ tối thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 năm nay, tức ngày 

25/3/2023. Đây là một sáng kiến toàn cầu nhằm khẳng định mỗi cá nhân khi cùng 

chung sức hoàn toàn có thể góp phần tích cực giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn 

cầu thông qua việc giảm khí thải và tiết kiệm điện năng. 

 Năm 2023, Chiến dịch Giờ Trái đất với thông điệp “Tham gia 1 giờ tắt đèn 

vì Trái đất – Tiết kiệm điện thành thói quen” nhằm nỗ lực để toàn cầu có một hệ 

sinh thái xanh mà trong đó mỗi dự án tại một địa phương, một quốc gia được kết 

nối và có tác động đến toàn cầu. Đây là năm thứ 14 tỉnh Ninh Bình tham gia Chiến 

dịch Giờ Trái đất. 

 Những năm qua Chiến dịch đã đã tạo nên một tiếng vang lớn trong nhận 

thức của người dân Việt Nam nói chung và người dân trên địa bàn thành phố nói 

riêng về nguyên nhân và hậu quả của biến đổi khí hậu do việc sử dụng năng lượng 

lãng phí, chưa hiệu quả, đặc biệt trong việc sử dụng các nguyên liệu hóa thạch để 

sản xuất điện, đó cũng là một trong những tác nhân chính gây nên biến đổi khí 

hậu. Đã đến lúc chúng ta biến nhận thức đó của Nhà nước, doanh nghiệp và người 

dân thành những hành động thiết thực để tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường 

sống và ứng phó biến đổi khí hậu của toàn cầu. 

 Các hoạt động tổ chức hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất phải đảm bảo 

an toàn, sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch, tăng cường các 

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

băng zôn khẩu hiệu. 
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 II. Thời gian thực hiện 

 Thời gian tiến hành các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 

2023, tháng 3 năm 2023. Các tổ chức, cơ quan và người dân tham gia Chiến dịch 

tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái 

đất, từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 25/3/2023 (thứ Bảy) 

 III. Tổ chức thực hiện 

 1. Phòng Kinh tế thành phố 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố và các 

phòng, đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị 

và người dân tích cực tham gia tắt đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời 

điểm diễn ra sự kiện Giờ Trái đất. 

Tổng hợp kết quả hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất của các đơn vị báo cáo 

về UBND thành phố trước ngày 30/3/2023 để tổng hợp báo cáo Sở Công thương 

theo quy định. 

2. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố: Tuyên truyền nội dung Kế 

hoạch hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 trên website 

https://tamdiep.ninhbinh.gov.vn/ thành phố. Đăng khẩu hiệu tuyên truyền trên hệ 

thống màn hình điện tử và website điện tử thành phố các ngày trong tuần để tuyên 

truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất cho toàn thể nhân dân trên địa bàn 

thành phố nắm bắt, hưởng ứng, nội dung tuyên truyền cụ thể: 

HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT 2023 

CÙNG TẮT ĐÈN VÀ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN KHÔNG CẦN THIẾT TỪ 

20H30’ ĐẾN 21H30’ NGÀY 25-3-2023 

3. Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố: Tổ chức 

xây dựng các tin bài có nội dung tuyên truyền vận động và hướng dẫn tham gia 

hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 đến toàn thể nhân dân trên địa bàn 

thành phố. 

4. Điện lực Tam Điệp 

- Phối hợp với phòng Kinh tế thành phố và Công ty Cổ phần Môi trường đô 

thị thực hiện tắt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng 01 giờ, từ 20h30’ đến 21h30’ 

ngày 25/3/2023 (thứ Bảy) để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, đảm 

bảo không ảnh hưởng đến giao thông, an ninh trật tự. 

- Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở cơ quan.  

- Tổng hợp tình hình, sản lượng điện tiết kiệm trong thời gian diễn ra Chiến 

dịch Giờ Trái đất năm 2023 báo cáo UBND thành phố (qua phòng Kinh tế) trước 

ngày 29/3/2023 để tổng hợp báo cáo Sở Công thương. 

https://tamdiep.ninhbinh.gov.vn/
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5. Công ty Cổ phần Môi trường đô thị: Thực hiện tắt toàn bộ hệ thống 

chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 25/3/2023 

(thứ Bảy) để hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 đảm bảo không ảnh 

hưởng đến giao thông, an ninh trật tự.  

6. Công an thành phố: Chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, an 

toàn xã hội, an toàn giao thông vào thời điểm trước, trong thời gian diễn ra sự kiện 

Giờ Trái đất năm 2023. 

 7. Các phòng, ban, đoàn thể thành phố và các cơ quan, đơn vị, các 

doanh nghiệp trên địa bàn thành phố 

Tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, tắt toàn bộ đèn và 

các thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị vào thời điểm diễn 

ra sự kiện Giờ Trái đất. 

 Tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hộ 

gia đình… tích cực hưởng ứng tham gia Chiến dịch Giờ Trái đất, thực hiện các 

biện pháp tiết kiệm điện, sử dụng các thiết bị hợp lý, giảm công suất vào giờ cao 

điểm, tắt toàn bộ đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời điểm diễn ra sự kiện 

Giờ Trái đất. 

8. UBND các phường, xã 

Tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân thuộc địa bàn quản lý tích 

cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất; việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, 

tham gia tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 01 giờ vào thời điểm 

diễn ra sự kiện Giờ Trái đất. 

Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền tại trụ sở cơ quan và các trục đường 

chính của phường, xã. 

Thông báo đến các tuyến đường khu dân cư được lắp đặt hệ thống đèn chiếu 

sáng hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 diễn ra từ 20h30’ đến 21h30’ 

thứ Bảy ngày 25/3/2023. 

UBND thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành 

phố; Giám đốc Điện lực Tam Điệp; Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô 

thị; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Giám đốc các doanh nghiệp trên địa bàn 

thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã tập trung triển khai tổ chức tốt 

các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023./. 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Sở Công thương; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Trưởng các phòng, ban, ngành đoàn  thể thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Giám đốc Điện lực Tam Điệp; 

- Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; 

- Lưu: VT, KT. 
                        TTT 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Tống Đức Thuận 
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