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Kính gửi: Các phòng Chuyên môn, Cơ sở vệ tinh. 

 

Thực hiện Công văn số 278 SCT-QLNL ngày 02/03/2023 của Sở Công 

thương về việc triển khai thực hiện tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

Trái đất năm 2023.  

Với mục đích nâng cao nhận thức của cá nhân viên chức, người lao động 

đối với vấn đề biến đổi khí hậu, Giờ Trái đất là sáng kiến của Tổ chức Quốc tế 

về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đổi 

khí hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn thế giới, trong những năm qua, Chiến 

dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh, 

thành phố cùng hàng triệu người dân ở mọi tầng lớp khác nhau. Đây là một sáng 

kiến toàn cầu nhằm khẳng định mỗi cá nhân khi cùng chung sức hoàn toàn có 

thể góp phần tích cực giảm thiểu biến đổi khí hậu toàn cầu thông qua việc giảm 

khí thải và tiết kiệm điện năng, nhằm nỗ lực để toàn cầu có một hệ sinh thái 

xanh mà trong đó mỗi dự án tại một địa phương, một quốc gia được kết nối và 

có tác động đến toàn cầu.  

Vận động viên chức và người lao động tại Cơ sở tham gia vào chiến dịch 

tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Chiến 

dịch Giờ Trái đất nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện trong Cơ sở nói chung và 

ngoài xã hội nói riêng, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. 

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2023. Cơ sở Điều trị nghiện ma 

tuý tỉnh yêu cầu lãnh đạo các phòng Chuyên môn, Cơ sở Vệ tinh triển khai thực 

hiện một số nhiệm vụ như sau: 

1. Quán triệt, nghiêm túc triển khai thực hiện Thực hiện Công văn số 278 

SCT-QLNL ngày 02/03/2023 của Sở Công thương về việc triển khai thực hiện tổ 

chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023. 

Triển khai thực hiện hoạt động tiết kiệm điện tại Cơ sở, vận động viên 

chức, người lao động triệt để thực hiện tiết kiệm điện; Thời gian tiến hành các 

hoạt động để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trong tháng 3 năm 2023. Đặc 

biệt trong thời gian diễn ra sự kiện chính thức của Chiến dịch (từ 20h30 đến 

21h30 Thứ 7 ngày 25 tháng 3 năm 2023).  



 

 

Tuyên truyền, vận động viên chức và người lao động thực hiện các hoạt 

động hưởng ứng như tắt đèn biển, đèn chiếu sáng của các khu học viên, đèn 

đường, các thiết bị điện tại chỗ làm việc không cần thiết tại Cơ sở. 

2. Giao Phòng Giáo dục, Dạy nghề - Tư vấn hòa nhập cộng đồng căn cứ 

nội dung mục 1 của Công văn này xây dựng nội dung tuyên truyền trên loa phát 

thanh.  

3. Giao phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán theo dõi, triển khai, thực 

hiện Công văn này. 

Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh yêu cầu các phòng chuyên môn, Cơ sở 

vệ tinh nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Ban Giám đốc Cơ sở(B/c); 

- Trang Thông tin điện tử Cơ sở; 

- Lưu: VT; Tr.Tùng( 01b). 
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