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     Kính gửi:  

 

 

- Các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công văn số 470/STNMT-BVMT ngày 19/3/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường về việc triển khai hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020, 

UBND huyện đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; UBND các xã, 

thị trấn thực hiện các nội dung như sau: 

1. Tuyên truyền đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

và cộng đồng dân cư trên địa bàn tích cực tham gia hưởng ứng Giờ Trái đất năm 

2020 bằng các hoạt động thiết thực:  

- Sử dụng tiết kiệm năng lượng (khi ra khỏi phòng làm việc, nhà ở phải tắt 

các thiết bị điện không cần thiết nhằm đảm bảo an toàn và tiết kiệm, bảo vệ môi 

trường); tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa 

và túi ni-lông (thay thế bằng các sản phẩm thân thiện môi trường); không sử 

dụng các sản phẩm có nguồn gốc động vật hoang dã và các hoạt động thiết thực 

khác để góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Mỗi tổ chức, hộ gia đình, cá nhân căn cứ điều kiện thực tế cùng hưởng 

ứng tham gia hoạt động ‘‘tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết” 

từ 20h30 - 21h30 ngày 28 tháng 3 năm 2020 (Thứ Bảy). 

2. Tích cực nghiên cứu, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách, dự 

án, công trình ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, góp phần phát 

triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống dân sinh. 

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến để 

quảng bá, tuyên truyền chủ đề, thông điệp Giờ Trái đất; tăng thời lượng, dung 

lượng đăng phát về chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với bảo vệ môi 

trường; phát triển năng lượng sạch, thân thiện môi trường... 

4. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại nơi làm việc, khu dân cư 

và các khu vực công cộng, góp phần hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh có 

tính truyền nhiễm cao. 

DỰ THẢO 
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UBND huyện đề nghị các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị; UBND 

các xã, thị trấn trên địa bàn huyện quan tâm, nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
 KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm   
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