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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng 

 Chiến dịch Giờ trái đất 2020 

 

Thực hiện Công văn số 688/VP-KTN ngày 28/02/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến 

dịch Giờ trái đất 2020, UBND huyện Đình Lập báo cáo như sau: 

1. Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền: Treo băng rôn, khẩu 

hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính, khu đông dân cư tại thị trấn Đình 

Lập và thị trấn Nông Trường Thái Bình, với tổng số lượng 12 băng rôn, treo từ 

ngày 01/3 đến hết ngày 30/3 năm 2020, với các khẩu hiệu như sau: 

- Tắt đèn 60 phút - Hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu. 

- Chung tay chống biến đổi khí hậu. 

- Vứt rác đúng nơi quy định và giữ gìn vệ sinh công cộng. 

- Tôi và bạn hãy cùng hành động. 

- Tăng cường sức mạnh cho tương lai bằng thông tin thời tiết, khí hậu và 

nước. 

- Hãy tắt đèn vào lúc 20h30-21h30 thứ 7 ngày 28 tháng 3 năm 2020. 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Chiến dịch “Giờ trái đất” năm 2020. 

2. Tuyên truyền trên truyền thanh, truyền hình về nội dung kỷ niệm 

“Ngày khí tượng thế giới”, chương trình “Giờ trái đất 2020” với chủ đề hưởng 

ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2020. “Tôi và bạn hãy cùng hành động” và chủ 

đề Ngày khí tượng thế giới: “Tăng cường sức mạnh cho tương lai bằng thông tin 

thời tiết, khí hậu và nước” từ ngày 29/2 đến hết ngày 31/3 năm 2020, với số 

lượng 02 buổi phát sóng trên truyền thanh, thời lượng mỗi buổi phát sóng là 10 

phút, bao gồm các nội dung.  

- Tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với sức khỏe con người 

(bệnh tật, lương thực, khan hiếm nước, thiên tai…) và sự phát triển bền vững 

của xã hội. 

- Các hành động đơn giản, thân thiện môi trường mà mỗi cá nhân, hộ gia 

đình có thể thực hiện ngay từ bây giờ để tiết kiệm các nguồn năng lượng, góp 

phần giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. 

+ Tận dụng đồ tái chế khi có thể/Hạn chế tiêu thụ các sản phẩm đóng gói 

quá nhiều. 

+ Hạn chế túi ni lông chỉ dùng một lần. 
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+ Rút các ổ cắm điện khi ra khỏi nhà hoặc ban đêm. 

+ Mùa hè nên để điều hòa thấp nhất là 26 độ. 

+ Tắt động cơ xe máy khi đèn chờ giao thông lâu hơn 16 giây.  

+ Sử dụng các phương tiện di chuyển xanh như đi bộ, đi xe đạp. 

+ Vứt rác đúng nơi quy định và giữ gìn vệ sinh  công cộng. 

+ Tich cực trồng cây xanh khi có thể - tại nhà, công sở và nơi bạn tới du 

lịch. 

+ Tích cực sử dụng hàng hóa nội địa để tránh phát sinh khí thải trong quá 

trình vận chuyển hàng từ nước ngoài. 

3. Kết quả tiết kiệm điện trong 1 giờ diễn ra hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

trái đất năm 2020. Các cơ quan, đơn vị, các khu dân cư trên địa bàn tổ chức tắt 

điện từ 20h30’- 21h30’ thứ 7 ngày 28/3/2020 như sau: 

- Tắt điện tại một số địa điểm: Đèn cao áp tại trụ sở cơ quan, khu vực 

trung tâm các xã, thị trấn, tắt các biển quảng cáo, biển chỉ dẫn, đèn trang 

trí…nhưng vẫn đảm bảo được an ninh, trật tự an toàn xã hội và an toàn giao 

thông.  

- Tại các khu dân cư, người dân tự nguyện tắt và hạn chế sử dụng một số 

thiết bị điện không cần thiết trong gia đình. 

- Tổng lượng điện tiết kiệm được trên địa bàn toàn huyện trong đợt hưởng 

ứng chương trình là 2.213 Kwh (theo kết quả báo cáo tổng hợp của Điện lực 

Đình Lập).  

4. Đợt tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp 

nhân dân trên địa bàn huyện về tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, các cách 

thức đơn giản góp phần tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. 

UBND huyện Đình Lập báo cáo Sở Công Thương xem xét, tổng hợp ./. 

 
 Nơi nhận: 
- Sở Công Thương;                                                                                                     

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát  
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