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Số:         /GDĐT
V/v Tổ chức hoạt động hưởng ứng
Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021

Cần Giuộc, ngày     tháng 3 năm 2021

     Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường học trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 639/SGDĐT-HCQT ngày 17/3/2021 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo  về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 
Trái Đất năm 2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu thủ trưởng các 
đơn vị thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Xây dựng và ban hành các văn bản quy định về sử dụng điện tiết kiệm và 
hiệu quả tại cơ quan, đơn vị để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 
07/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 14/11/2017 
của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và Thông tư liên tịch số 
111/TTLT/BTC-BCT ngày 01/6/2009 của Liên Bộ Tài chính - Công Thương nhằm 
đạt được tiết kiệm ít nhất 10% điện năng sử dụng hằng năm của đơn vị. 

2. Vận động cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên và người lao động trong 
cơ quan, đơn vị trực thuộc tham gia tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào 
thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất trong thời gian từ 20h30 đến 21h30 thứ 
Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021.

3. Trong thời gian diễn ra sự kiện chính thức của Chiến dịch (từ 20h30 – 
21h30, thứ 7 ngày 27/3/2021), trụ sở Phòng GD&ĐT và các đơn vị trường học, 
trung tâm thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

- Tổ chức 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 Covid-19. 

- Hưởng ứng tích cực các hoạt động của Chiến dịch giờ trái đất năm 2021; tắt 
đèn và các thiết bị điện không cần thiết tại trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị. 

- Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên và học sinh trong 
toàn ngành có trách nhiệm thực hiện và vận động mọi người tự giác, tự nguyện tắt 
điện và các thiết bị điện không cần thiết trong gia đình.

4. Cử cán bộ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, đôn đốc và kiểm tra thường 
xuyên việc sử dụng điện tại cơ quan, đơn vị. Bố trí các thiết bị điện sử dụng hợp lý, 
giảm công suất vào giờ cao điểm, chuẩn bị tốt các nguồn điện độc lập để sẵn sàng 
đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ổn định trong trường hợp xảy ra thiếu điện.
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Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng các trường khẩn trương triển 
khai thực hiện./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các huyện, (b/c);
- TP, PTP; 
- Lưu: VT.                                                                                          

TRƯỞNG PHÒNG

Lương Bá Tuệ
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