
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  362/SYT-VP Lạng Sơn, ngày 14 tháng 3 năm 2019 

V/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ 
Trái đất năm 2019. 

 

            

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

                                              Giờ Trái Đất là sự kiện thường niên có quy mô toàn cầu do Quỹ Quốc tế 
Bảo vệ Thiên nhiên (World Wildlife Fund) khởi xướng, lần đầu tiên được tổ 
chức năm 2007 ở Sydney, Úc nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi 
khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, sự kiện Giờ 
Trái Đất do Bộ Công Thương chủ trì với sự phối hợp của Đại sứ quán Đan Mạch 
đã trở thành sự kiện hằng năm được chào đón trên khắp các tỉnh thành của cả 
nước.  

Ngày 15/01/2019, UBND tỉnh đã có Công văn số 209/VP-KTN  về việc 
phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019; 
theo đó giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và tổ 
chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019. 

 Ngày 01/3/2019, Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn đã có Công văn số 
205/SCT-QLNL gửi các Sở, ban, ngành về việc tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019. 

 Sự kiện Giờ Trái đất năm 2019 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 (thứ Bảy) 
ngày 30 tháng 3 năm 2019, với thông điệp: 

 

“TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, BẢO VỆ TRÁI ĐẤT” 
 

Hưởng ứng tham gia Giờ Trái Đất 2019 là mỗi cá nhân đang thay đổi thói 
quen sử dụng năng lượng của mình, góp phần tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ 
tương lai cho hành tinh chúng ta. 

Để hưởng ứng Sự kiện Giờ trái đất năm 2019, nhằm góp phần vào những 
nỗ lực chung của thế giới, từng bước nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong toàn 
xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả, Sở Y tế đề nghị các đơn vị:  

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công chức, viên chức và người 
lao động, thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm điện tại cơ quan cũng như mỗi cá 
nhân trong sinh hoạt hàng ngày;   

- Vận động cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan và 
người dân tự nguyện tắt bóng điện thắp sáng và các thiết bị điện không cần thiết 
trong khoảng thời gian diễn ra Sự kiện Giờ trái đất từ 20h30 đến 21h30 ngày 
30 tháng 3 năm 2019. 



Mọi thông tin về tài liệu hướng dẫn tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 
được cập nhật tại Trang thông tin chính thức của Chương trình mục tiêu quốc 
gia về sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu quả: 
www.tietkiemnangluong.com.vn  Mục tài liệu.  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị trực thuộc quan tâm thực hiện tiết kiệm điện và 
hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019 đạt hiệu quả cao, báo cáo kết quả 
thực hiện về Sở Y tế trước ngày 03/4/2019 để kịp thời tổng hợp báo cáo cơ quan 
chức năng./. 

 
 
Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Giám đốc Sở;  
- Các phòng thuộc Sở; 
- Lưu VT. 
 

TL. GIÁM ĐỐC 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 Hoàng Văn Từ 
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