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Kính gửi: Các cơ sở Đoàn trực thuộc 
 

Căn cứ Công căn số 2132-CV/TĐTN-PT ngày 8/3/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh đoàn về việc “hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2022”; 

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

đoàn trực thuộc thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân 

về mục đích, ý nghĩa của Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2022. Qua đó, góp phần 

nâng cao ý thức của đoàn viên, thanh niên và người dân trong việc sử dụng tiết 

kiệm điện và bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện nghiêm Luật Sử dụng năng 

lượng tiết kiệm, hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 của Thủ 

Tướng Chính phủ “về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 -2025”. 

2. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các hoạt động hưởng ứng sự 

kiện Giờ Trái đất năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn 

vị. Đồng thời vận động đoàn viên, thanh niên và các hộ gia đình, cá nhân trên 

địa bàn tích cực tham gia các hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 

2022 bằng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 phút 

đến 21 giờ 30 phút ngày 26/3/2022. 

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

đoàn trực thuộc quan tâm và triển khai thực hiện tốt, kết quả báo cáo lồng ghép 

với báo cáo tháng của đơn vị.  

 

* Nơi nhận: 

- Ban Phong trào tỉnh đoàn; 

- Như kính gửi; 

- BBT Website Đoàn khối (đăng); 

- Lưu VT. 
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