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Kính gửi: các cơ sở Đoàn trực thuộc. 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 1515/TĐTN-PT, ngày 24/3/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn“V/v đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 

năm 2021”; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các 

cơ sở Đoàn trực thuộc thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên và người dân 

về mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, cùng hưởng ứng 

“Cùng tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở đơn vị và gia đình 

từ 20g30 đến 21g30 ngày 27/3/2021”. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức 

trong đoàn viên thanh niên và người dân trong việc sử dụng năng lượng tiết 

kiệm, hiệu quả và bảo vệ môi trường (theo nội dung tuyên truyền đính kèm). 

Trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19, tập trung tuyên truyền bằng các 

hình thức trực tuyến, phát thanh, treo băng rol, khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự 

kiện tập trung đông người. 

2. Triển khai đến đoàn viên, thanh niên “Cùng tắt đèn và các thiết bị điện 

không cần thiết tại trụ sở đơn vị và gia đình từ 20g30 đến 21g30 ngày 27/3/2021” 

trong các hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.  

Đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc triển khai thực hiện. Kết quả báo cáo 

lồng ghép với chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của   

đơn vị./. 

 

 

 

* Nơi nhận:     

- Đ/c Nguyễn Văn Tám, TUV – Bí thư ĐUK 

CCQ &DN (để b/c); 

- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Tỉnh Đoàn (để b/c); 

- Thường trực ĐUK CCQ &DN (để b/c); 

- Thường trực Tỉnh đoàn (để b/c); 

- Ban Phong trào Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đoàn Khối (n/biết); 

- Các cơ sở Đoàn trực thuộc (t/hiện); 

- Lưu VP.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Trọng Nhân 
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NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN “CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT 2021”
(Đính kèm Văn bản số:              /PCTV-KD ngày     /3/2021)

__________________________

Giờ Trái đất là một sự kiện quốc tế hằng năm, do Quỹ Quốc tế Bảo vệ 
Thiên nhiên (WWF) phát động và khởi xướng nhằm nâng cao nhận thức của 
cộng đồng về sử dụng hiệu quả, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí CO2 
góp phần bảo vệ môi trường trước biến đổi khí hậu toàn cầu.

Sự kiện Giờ Trái đất năm 2021 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 
27/3/2021 trên toàn thế giới với thông điệp “TIẾT KIỆM ĐIỆN THÀNH 
THÓI QUEN”. Theo đó các Cơ quan, Doanh nghiệp, khu vực công cộng, các 
hộ sử dụng điện sẽ đồng loạt thực hiện tự nguyện tắt bớt các đèn chiếu sáng, các 
thiết bị điện không cần thiết nhằm hưởng ứng việc sử dụng năng lượng tiết 
kiệm, hiệu quả, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu. 

Để thiết thực tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2021, chúng ta 
hãy hành động: 

1. Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 ngày 
27/3/2021.

2. Thực hiện các hành động thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng 
lượng là:

- Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng.
- Lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà.
- Lắp bình đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời.
- Cài đặt máy lạnh ở mức 26-270C trở lên, sử dụng quạt kết hợp khi bật 

máy lạnh.
- Sử dụng thiết bị tiết kiệm điện (Đèn Led, tủ lạnh, điều hòa inverter, …).
- Không nên sử dụng đồng thời các thiết bị có công suất lớn (Điều hòa, 

bếp đun điện, bình đun nước nóng, …).
________________________
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