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SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 
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V/v phối hợp tổ chức hoạt động 

tham gia Sự kiện tắt đèn hưởng ứng 

Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 

 

                        

Kính gửi:  

 - Các Sở, Ban, Ngành, Hội, Đoàn thể của tỉnh; 

- Công ty Điện lực Hà Nam;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Báo Hà Nam. 

 

Thực hiện Công văn số 563/BCT-TKNL ngày 09 tháng 02 năm 2022 của Bộ 

Công Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái 

đất năm 2022.  

Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022 sẽ diễn ra từ 

20h30 đến 21h30, Thứ Bảy ngày 26 tháng 3 năm 2022. Nhằm góp phần vào những 

nỗ lực chung của toàn xã hội giúp nâng cao ý thức về chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm 

năng lượng, thúc đẩy việc thực thi hiệu quả Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025. Sở Công Thương đề nghị mọi tổ 

chức, cơ quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam tích cực tham gia hưởng ứng 

Chiến dịch bằng hình thức tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian 

diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 diễn ra từ 20h30 

đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2022., cụ thể như sau: 

1. Các Sở, Ban, Ngành, tổ chức xã hội, cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện 

các hoạt động tuyên truyền, vận động đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong đơn vị cũng như các tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị thuộc ngành 

quản lý thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự 

kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:  

Chỉ đạo Chính quyền địa phương (phường, xã), các ban, ngành, đơn vị đóng trên 

địa bàn tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, đài phát thanh, băng rôn, khẩu hiệu tới các tổ chức, cơ quan, nhân 

dân trên địa bàn thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian 

diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022. 

Chỉ đạo các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống chiếu sáng nghiên cứu, xem xét 

điều chỉnh giảm số lượng đèn chiếu sáng đường phố, đèn chiếu sáng trang trí vào thời 

gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022. 

3. Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tuyên truyền, vận động các doanh 

nghiệp trong các Khu công nghiệp thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần 

thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 



2022. Nghiên cứu bố trí sản xuất hợp lý nhằm tiết kiệm điện trong thời gian diễn ra 

Giờ Trái đất. 

4. Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo các cấp đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền vận động thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết 

vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022. 

5. Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam phối hợp với Sở Công 

Thương, Công ty Điện lực Hà Nam đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động thực hiện 

tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng 

ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 đến mọi tổ chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

6. Công ty Điện lực Hà Nam phối hợp với Sở Công Thương thực hiện tuyên 

truyền, vận động thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian 

diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 bằng hình thức 

như phổ biến các nội dung về tiết kiệm điện, bảo vệ môi trường trên Website, fanpage; 

treo băng rôn, khẩu hiệu, ấn phẩm truyền thông tại các địa điểm giao dịch với khách 

hàng, trung tâm thương mại, các cơ sở giáo dục, các khu vực tập trung đông người, … 

; phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất 2022; Chỉ 

đạo các đơn vị điện lực trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động 

khách hàng sử dụng điện tham gia hưởng ứng tích cực chiến dịch này.  Thống kê 

sản lượng điện tiết kiệm trong giờ trái đất và báo cáo nhanh về Sở Công Thương sau 

khi kết thúc chiến dịch. 

7. Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố chủ động tham 

mưu với lãnh đạo có văn bản chỉ đạo cụ thể để thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành. 

 (Sở Công Thương xây dựng nội dung tuyên truyền gửi kèm công văn này để các 

đơn vị phối hợp triển khai) 

Sở Công Thương trân trọng đề nghị các Sở, Ban, Ngành, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị đóng 

trên địa bàn tỉnh quan tâm chỉ đạo tuyên truyền, vận động thực hiện tắt đèn và các thiết 

bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch 

Giờ trái đất năm 2022 diễn ra từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 

2022 để góp phần vào nỗ lực chung của xã hội về tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi 

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu./. 

 

Nơi nhận:                          
- Như trên; 

- Bộ Công Thương;  

- UBND tỉnh              (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở;  

- Lưu VT, QLNL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Sơn 

 

 

 

 



NỘI DUNG 

Hướng dẫn tuyên truyền, vận động thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần 

thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 

2022 (từ 20h30 đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2022)  

(Gửi kèm theo công văn số        /SCT-QLNL ngày      tháng 3 năm 2022) 

 

Giờ Trái đất lá sáng kiến của Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng 

cao nhận thực cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. 

Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Nam có thể dễ dàng tham gia bằng 

nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và thiết bị điện không cần thiết để góp phần tiết 

kiệm năng lượng, chống biến đổi khí hậu, tạo sự phát triển bền vững. 

Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 diễn ra từ 20h30 

đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2022. Sự kiện nhằm nâng cao ý thức tiết 

kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trong toàn 

xã hội, tạo môi trường sống trong sạch, lành mạnh, sự phát triển bền vững. Để hưởng ứng 

chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, góp phần vào những nỗ lực chung của thế giới về 

chống biến đổi khí hậu, tiết kiệm năng lượng và đồng thời góp phần thúc đẩy việc thực thi 

hiệu quả hơn nữa Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg 

ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện 

giai đoạn 2020 – 2025 và Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của 

tỉnh. Sở Công Thương đề nghị tất cả khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Hà Nam 

tham gia Sự kiện tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2022 diễn ra từ 20h30 

đến 21h30, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 3 năm 2022, cụ thể như sau: 

- Các hộ sử dụng điện tắt các thiết bị dùng điện không cần thiết, chỉ nên sử dụng 01 

đến 02 bóng đèn tiết kiệm năng lượng phục vụ chiếu sáng. 

- Các cơ quan hành chính, sự nghiệp chỉ dùng đèn chiếu sáng bảo vệ, tắt hết đèn 

chiếu sáng sân vườn, đèn trang trí. 

- Các hộ kinh doanh tắt hết đèn trang trí, quảng cáo. 

- Các doanh nghiệp nghiên cứu bổ trí kế hoạch sản xuất hợp lý sao cho tiết kiệm 

điện nhất có thể trong quá trình diễn ra sự kiện, hạn chế các thiết bị chiếu sáng, tắt các 

thiết bị chiếu sáng phục vụ trang trí. 

- Các đơn vị quản lý vận hành hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, Công ty cổ phần 

môi trường và công trình đô thị tiết giảm công suất hệ thống đèn chiếu sáng đường phố, 

đèn trang trí tại công viên và các công trình công cộng khác trong thời gian diễn ra sự 

kiện. 

Vì một xã hội tiến bộ, vì một sự phát triển bền vững và vì một môi trường trong 

sạch, lành mạnh rất mong nhận được sự phối hợp của các tổ chức, cơ quan, nhân dân 

trên địa bàn tỉnh./. 
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