
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:          /UBND-KTN 
V/v tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lai Châu, ngày         tháng        năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 

- Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh. 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 914/BCT-TKNL ngày 22 tháng 02 

năm 2021 của Bộ Công Thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Chiến dịch Giờ Trái đất 2021. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ 

đạo: 

1. Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, 

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình 

tỉnh tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra 

trong tháng 3 nhằm thu hút sự quan tâm của đông đảo các tổ chức, cơ quan và người 

dân trên địa bàn tỉnh tham gia vào Chiến dịch. Trong đó, tập trung vào các hình thức 

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

kiện tập trung đông người.  

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết tại cơ quan, khu vực công cộng vào 

thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất (từ 20h30 đến 21h30 thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 

năm 2021).  

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn 

tuyên truyền, vận động các tổ chức, cơ quan và người dân trên địa bàn thực hiện tắt 

đèn và các thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất. 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh: U; 

- VP UBND tỉnh: V1; 

- Lưu VT, KT5. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Giàng A Tính 
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