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Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến 

dịch Giờ Trái đất 2021 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Ban Dân tộc xây dựng kế 

hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của cán bộ, 

công chức, người lao động trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu gây ra. 

- Tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công chức, người lao động 

trong cơ quan tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021. Tự giác tắt 

đèn và những thiết bị sử dụng điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 

20h30 đến 21h30, thứ bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021 nhằm sẵn sàng ứng phó 

với biến đổi khí hậu của toàn xã hội. 

2. Yêu cầu 

Toàn thể cán bộ, công chức, người lao động thuộc đơn vị hưởng ứng tham 

gia Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021; ý thức tự giác tắt đèn trong nhà và các 

thiết bị sử dụng điện không cần thiết trong khoảng thời gian từ 20h30 đến 

21h30, thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021. 

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN  

1. Nội dung chủ yếu: 

 - Thay bóng đèn tiết kiệm điện cho một số phòng làm việc tại cơ quan; 

tuyên truyền, hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên trang thông tin 

điện tử của cơ quan. 

- Tuyên truyền vận động các cán bộ, công chức, người lao động và gia 

đình, các hộ dân gần khu vực trụ sở cơ quan tích cực hưởng ứng, tham gia Chiến 

dịch Giờ Trái đất theo hướng sáng tạo, thiết thực và phù hợp điều kiện thực tế 
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của gia đình; tham gia tắt đèn và các thiết bị không cần thiết trong khoảng thời 

gian từ 20h30 đến 21h30, thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021.  

2. Thời gian thực hiện 

- Thời gian tổ chức truyền thông Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 từ 

ngày 15 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2021. 

- Thời gian thực hiện tắt đèn: Từ 20h30 đến 21h30, thứ ảy, ngày 27 tháng 

3 năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Giao Thanh tra và Văn phòng chủ trì phối hợp với phòng Chính sách 

Tuyên truyền và Kế hoạch tổng hợp triển khai thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

Trái đất năm 2021 của Ban Dân tộc./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Công thương; 

- Lãnh đạo Ban (3); 

- Lưu: VT, Tươi. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
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