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ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH BẮC KẠN 

BAN THƯỜNG TRỰC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /KH-MTTQ-BTT Bắc Kạn, ngày 22 tháng 3 năm 2019 

KẾ HOẠCH 

Phối hợp, hưởng ứng các hoạt động Chiến dịch Giờ Trái đất 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

 

Sự kiện Giờ Trái Đất (EH) là một hoạt động truyền thông thường niên được 

khởi xướng bởi Quỹ quốc tế về bảo vệ thiên nhiên (WWF), với mục tiêu nâng cao 

nhận thức của cộng đồng và các Chính phủ với vấn đề biến đổi khí hậu và tiết kiệm 

năng lượng trên phạm vi toàn cầu. Hành động tự nguyện này bắt đầu bằng hành 

động biểu trưng là tắt đi những ánh sáng, thiết bị điện không cần thiết trong 1 giờ 

đồng hồ và sẽ được tiếp nối bằng những hành động yêu Trái đất trong suốt thời 

gian tiếp theo. 

Thực hiện Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của 

UBND tỉnh về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

Trái đất 2019 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 

2019, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn xây dựng Kế hoạch như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền vận động sâu rộng trong toàn thể cán bộ, công nhân viên 

chức, đoàn viên, hội viên thanh niên và quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh tích 

cực hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2019. 

- Kêu gọi toàn dân, các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức có ý thức tự giác 

tắt đèn cũng như những thiết bị sử dụng điện không cần thiết trong một giờ từ 

20h30' đến 21h30' vào ngày 30 tháng 3 năm 2019 nhằm sẵn sàng ứng phó với biến 

đổi khí hậu của toàn xã hội. 

2. Yêu cầu 

- Tắt đèn đường, đèn trang trí, đèn quảng cáo tại các điểm công cộng như: 

Các tòa nhà, khu vui chơi công cộng hay một số biển hiệu quảng cáo ngoài 

trời,… trong một tiếng đồng hồ từ 20h30' đến 21h30' ngày 30 tháng 3 năm 2019. 

Riêng đèn điện tại các khu vực quan trọng như: Bệnh viện, trung tâm y tế, đèn giao 

thông sẽ không tắt. 

- Vận động các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất, dịch vụ và tất cả các công 

sở trên địa bàn tỉnh cam kết tham gia Sự kiện Giờ Trái đất năm 2019, đồng thời kêu 
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gọi toàn dân tắt đèn trong nhà và các thiết bị có sử dụng điện không cần thiết. 

- Phối hợp tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể nhân dân về Sự kiện Giờ Trái 

đất, biến đổi khí hậu, mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và sử dụng năng lượng, các 

biện pháp để góp phần thích ứng, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu. 

- Tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị treo băng rôn ở nơi công cộng, 

những tuyến đường chính, trụ sở cơ quan làm việc,… 

II. THỜI GIAN THỰC HIỆN 

- Thời gian tắt đèn: Từ 20h30' đến 21h30' ngày 30 tháng 3 năm 2019. 

- Thời gian tổ chức truyền thông Sự kiện Giờ Trái đất từ ngày 15 tháng 3 

năm 2019 đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2019. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động đến toàn thể cán bộ, công nhân 

viên chức, đoàn viên, hội viên thanh niên và quần chúng nhân dân trên địa bàn 

tỉnh… tham gia các hoạt động tiết kiệm điện trong sinh hoạt hàng ngày và tắt các 

thiết bị điện không cần thiết, tích cực tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 

Giờ Trái đất 2019, đồng thời có những hành động thiết thực để bảo vệ môi trường 

và chống biến đổi khí hậu. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện Kế hoạch triển khai Chiến dịch 

Giờ Trái đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Cung cấp thông tin về việc tuyên truyền, 

phổ biến hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất, biến đổi khí hậu, mối liên hệ giữa biến 

đổi khí hậu và sử dụng năng lượng, các biện pháp để góp phần thích ứng, giảm 

thiểu tác động biến đổi khí hậu (tài liệu tuyên truyền được đăng tải tại trang Web 

của Uỷ ban MTTQ tỉnh). 

2. Ủy ban MTTQ các huyện thành, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái 

đất năm 2019 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

- Triển khai đến Ban Công tác Mặt trận tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

hội viên và quần chúng nhân dân nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong việc 

tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm thiểu các tác hại do biến 

đổi khí hậu gây ra; nâng cao trách nhiệm của cộng đồng từ đó dẫn đến hành động 

cụ thể của mỗi cá nhân, tổ chức trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả góp phần làm giảm sự biến đổi khí hậu toàn cầu. 

- Vận động các đơn vị cam kết tham gia Sự kiện Giờ Trái đất năm 2019 trên 

địa bàn (các doanh nghiệp sản xuất, các dịch vụ vui chơi giải trí, trung tâm thương 

mại, các điểm công cộng,…), tắt đèn từ 20h30' đến 21h30' ngày 30 tháng 3 năm 2019. 
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- Tổng hợp các kết quả triển khai hoạt động hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất 

năm 2019 của địa phương và báo cáo về Uỷ ban MTTQ tỉnh (qua Ban Phong trào 

– Tuyên giáo) trước ngày 03 tháng 4 năm 2019 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch phối hợp hưởng ứng các hoạt động Chiến dịch Giờ 

Trái đất năm 2019 của Uỷ ban MTTQ tỉnh Bắc Kạn, đề nghị Ủy ban MTTQ  các 

huyện, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Ban Tuyên giáo UB TW MTTQ VN; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh; (B/c) 

- Sở Công thương; (T/hợp) 

- Ban TT Uỷ ban MTTQ tỉnh; 

- Các tổ chức đoàn thể C.Trị-XH tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ các huyện, TP; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, Ban PT-TG. 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Ma Nhật Hoài 
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