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  Kính gửi: 

 - Các cơ quan, đơn vị thành phố; 

 - Điện lực Phan Thiết; 

 - Công ty Cổ phần Môi trường và 

 Dịch vụ đô thị Bình Thuận; 

 - Thành đoàn Phan Thiết; 

 - UBND các phường, xã. 

 

 Nhằm tích cực hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2021 do Bộ Công 

thương phát động; đồng thời, nâng cao ý thức tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường 

trong toàn xã hội, thúc đẩy việc thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả, thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 – 2025, Chỉ thị số 17/CT-

UBND ngày 13/9/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc tăng cường thực hiện 

tiết kiệm trong sử dụng điện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;  

UBND thành phố yêu cầu các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và Chủ tịch 

UBND các phường, xã liên quan thực hiện và tham gia hưởng ứng Chiến dịch 

“Giờ Trái đất” năm 2021 từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 27 

tháng 3 năm 2021, gồm những nội dung cụ thể như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã phổ 

biến, vận động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị mình thực hiện 

tốt việc tiết kiệm điện năng trong sinh hoạt; tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị 

không thật sự cần thiết vào thời gian diễn ra Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2021 

tại gia đình và treo băng rôn hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2021 tại cơ 

quan, đơn vị mình.  

2. Đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Bình Thuận có kế 

hoạch tắt giảm ít nhất 1/2 lượng điện chiếu sáng công cộng phù hợp với mỗi tuyến 

đường, khu vực tại địa bàn quản lý; đặc biệt là đèn chiếu sáng công lộ các tuyến 

đường giao thông vào thời gian diễn ra sự kiện “Giờ Trái đất” năm 2021. 

3. Đề nghị Điện lực Phan Thiết chuẩn bị các phương thức vận hành hệ thống 

điện trong thời gian diễn ra sự kiện; thông báo đến các khách hàng sử dụng điện 

biết, tham gia hưởng ứng Chiến dịch; có biện pháp tuyên truyền, phổ biến các biện 

pháp tiết kiệm điện trong sản xuất, sinh hoạt.  

4. Công an thành phố tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông tại các tuyến phố chính và các khu 

vực công cộng.  

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố thực hiện tuyên truyền 

lưu động trên các tuyến phố chính để nhân dân biết, tham gia hưởng ứng Chiến 

dịch.  

V/v tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Chiến dịch “Giờ 

Trái đất” năm 2021. 
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6. Đài Truyền thanh Phan Thiết tổ chức đưa tin, viết bài về chiến dịch "Giờ 

Trái đất” năm 2021 trước khi diễn ra sự kiện và kêu gọi cộng đồng tích cực hưởng 

ứng bằng cách “Tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong một giờ từ 20 giờ 

30 phút đến 21 giờ 30 phút thứ Bảy ngày 27/3/2021”.  

7. Các Ban Quản lý Khu du lịch: Đồi Dương - Tiến Thành và Hàm Tiến - 

Mũi Né thông báo nội dung, ý nghĩa của Chiến dịch đến các cơ sở hoạt động dịch 

vụ du lịch; tổ chức tuyên truyền, tắt đèn, giảm sử dụng điện tại các khu du lịch, các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ.  

8. Đề nghị Thành đoàn Phan Thiết tăng cường tuyên truyền, vận động Đoàn 

viên và nhân dân hưởng ứng tắt đèn trong 01 giờ để hưởng ứng chiến dịch.  

9. Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm cân đối từ nguồn kinh phí sự 

nghiệp môi trường năm 2021 chi phục vụ cho các hoạt động của Chiến dịch.  

10. UBND các phường, xã thông báo đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh dịch vụ, du lịch, thương mại, các hộ chong đèn thanh long, cá nhân, hộ 

gia đình sử dụng điện trên địa bàn quản lý tham gia hưởng ứng tắt đèn tự nguyện 

và các thiết bị điện không cần thiết để hưởng ứng sự kiện; treo băng rôn, khẩu hiệu 

hưởng ứng Chiến dịch tại trụ sở;, bảo đảm an ninh trật tự địa phương trong thời gia 

diễn ra Chiến dịch. 

11. Phòng Kinh tế có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, 

đơn vị triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch; theo dõi, tổng hợp, tham 

mưu báo cáo kết quả thực hiện chiến dịch về UBND thành phố báo cáo kết quả 

thực hiện cho Sở Công thương theo quy định.  

12. Do ảnh hưởng Dịch viêm phổi cấp COVID-19, nhằm đảm bảo an toàn, 

sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2021, 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố và UBND các phường, xã 

tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức trực tuyến, phát thanh, 

truyền hình, treo băng rôn, khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông 

người khi chưa công bố hết dịch. 

UBND thành phố Phan Thiết yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thành 

phố, Chủ tịch UBND các phường, xã tham gia hưởng ứng tích cực Chiến dịch 

“Giờ Trái đất” năm 2021; kết quả thực hiện Chiến dịch báo cáo về UBND thành 

phố (qua Phòng Kinh tế) chậm nhất ngày 30/3/2021 để tổng hợp, báo cáo Sở 

Công thương./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Công Thương; 
- CT, PCT. UBND tp - Lê Văn Chơn; 
- Chánh, Phó Chánh Văn phòng;  
- QTM (đăng Website Tp); 
- Lưu: VT, KT ( Tr ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

, 

Lê Văn Chơn 
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