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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2017
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (World Wide
Fund Nature - WWF) nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí
hậu và tiết kiệm năng lượng trên toàn Thế giới. Mọi cá nhân và tổ chức tại Việt
Nam đều có thể tham gia bằng nhiều hình thức đơn giản như tắt đèn và các thiết
bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động ủng hộ nhằm đối phó với tác
động của quá trình biến đổi khí hậu.
Để Chiến dịch Giờ Trái đất được hưởng ứng sâu rộng trong cộng đồng, góp
phần tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu biến đổi khí hậu. UBND tỉnh Vĩnh
Phúc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái
đất 2017 với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất năm 2017” (Sự kiện Giờ trái đất)
góp phần vào nỗ lực chung của thế giới, đồng thời thúc đẩy việc thực thi Luật
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày
26/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Tăng cường thực hiện tiết kiệm
điện và Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 26/4/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về
việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.
- Vận động sâu rộng nhằm nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của các tổ
chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh trong việc tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng
hiệu quả nhằm giảm thiểu các tác hại do biến đổi khí hậu gây ra.
- Góp phần 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.
- Các hoạt động hưởng ứng phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an
toàn giao thông, nhất là tại các điểm tổ chức hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất.
- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng phải thiết thực, hiệu quả, tránh hình
thức, lãng phí. Đồng thời các hoạt động phải đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã
hội, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Tên Chiến dịch, thông điệp.
- Tên Chiến dịch: “Chiến dịch Giờ trái đất 2017”.

2. Nội dung cơ bản.
- Tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý
nghĩa và hành động hưởng ứng Sự kiện Giờ Trái đất bằng hình thức phát từ rơi,
treo băng rôn, tờ phướn, áp phích tại các cơ quan, đơn vị, các khu tập trung đông
dân cư (từ ngày 16 đến ngày 25 tháng 3 năm 2017).
- Tổ chức hoạt động đạp xe tuyên truyền (trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên
và thị xã Phúc Yên) vào sáng ngày 25 tháng 3 năm 2017.
- Tuyên truyền vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị và các hộ gia đình
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tích cực tham gia tắt đèn và các thiết bị điện không
cần thiết vào thời điểm diễn ra Sự kiện Giờ Trái đất, từ 20h30’ đến 21h30’ ngày
25 tháng 3 năm 2017.
- Tắt toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố
Vĩnh Yên (trừ các nút giao thông quan trọng và các mục tiêu cần bảo vệ) trong
thời điểm diễn ra đêm sự kiện từ 20h30’đến 21h30’ ngày 25 tháng 3 năm 2017.
- Tổ chức buổi thực hiện nghi thức tắt đèn và giao lưu văn nghệ kết hợp với
công tác tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng trong thời gian diễn ra sự kiện.
III. KINH PHÍ TỔ CHỨC
- Ngân sách Nhà nước (Nguồn chi không thường xuyên hoạt động tiết kiệm
năng lượng 2017) và các nguồn kinh phí khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Công Thương.
- Là đơn vị đầu mối tham mưu giúp UBND tỉnh, phối hợp với các cơ quan,
đơn vị, đồng thời chịu trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực
hiện tham gia của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và báo cáo kết quả với
UBND tỉnh về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 sau khi kết thúc;
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, kêu gọi tài trợ, hỗ trợ từ các
doanh nghiệp tổ chức, cá nhân… nhằm xã hội hóa các hoạt động của Chiến dịch,
khuyến khích cộng đồng tự nguyện chia sẽ hành động;
- Chỉ đạo Trung tâm Năng lượng Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp công ty Điện
lực Vĩnh Phúc và các đơn vị trên địa bàn tỉnh, triển khai nhiệm vụ truyền
thông,cung cấp các tài liệu, thông tin truyền thông (băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi,
in poster…) về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017. Đồng thời tư vần treo băng
zôn trên các tuyến phố, dán poster tuyên truyền, phát tờ rơi vào giữa tháng
3/3016.
- Xây dựng dự toán đảm bảo kinh phí thực hiện các hoạt động Chiến dịch
Giờ Trái đất năm 2017, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo tiết kiệm, đạt
hiệu quả cao.
- Tổng kết các hoạt động Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017, báo cáo
UBND tỉnh trước ngày 30/3/2017.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Phối hợp với Sở Công Thương thực hiện công tác truyền thông về biến
đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, tác động tích cực trong việc thực hiện tiết kiệm
năng lượng và các hoạt động liên quan đến môi trường. Tổ chức treo băng rôn
và dán poster tuyên truyền về Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 tại trụ sở cơ
quan, các đơn vị thuộc Sở trong thời gian diễn ra sự kiện;
- Tham gia các hoạt đông tuyên truyền trong Chiến dịch.
3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Thẩm định, cấp phép cho các đơn vị treo các băng rôn cổ động tại các
tuyến đường chính trên địa bàn tỉnh;
- Có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý biển quảng cáo trên các tuyến
đường chính trên địa bàn tỉnh tham gia tắt đèn 01 giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21
giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017;
- Triển khai tuyên truyền hưởng ứng sự kiện Giờ trái đất đến các cấp cơ sở
theo bản tin hệ thống truyền thông cơ sở.
4. Công an tỉnh; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh.
- Công an tỉnh: Đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, an toàn xã hội, an
toàn giao thông vào thời điểm trước, trong sự kiện diễn ra Giờ Trái đất, từ 20
giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017. Chỉ đạo công an
huyện, thị xã, đơn vị trực thuộc trên cơ sở Kế hoạch tham gia của chính quyền
cơ sở để xây dựng, triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tắt
đèn trên địa bàn;
- Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh: Xây dựng phướng án phòng
cháy chữa cháy, tuyên truyền, hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy trong
thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017. Đồng thời, bố trí lực lượng
và phương tiện đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức tuyên truyền, vận động học sinh trong các buổi tập trung tại các
trường, lớp hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất.
6. UBND Thành phố Vĩnh Yên.
- Có văn bản đề nghị chủ sở hữu, các hộ dân sống tại các tòa nhà lớn, các
nhà hàng cửa hàng quanh khu vực thành phố tắt đèn trang trí từ 20 giờ 30 phút
đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017. Giám sát việc thực hiện của các
đơn vị đăng ký tham gia Chiến dịch;
- Chỉ đạo UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố tuyên truyền về
mục đính, ý nghĩa của việc tiết kiệm điện và vận động các hộ gia đình tham gia
Chiến dịch hưởng ứng để cùng tắt đèn vào thời điểm diễn ra sự kiện;
- Chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp thực hiện công tác vệ sinh phục vụ tổ
chức sự kiện hưởng ứng;
- Yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ Đô thị Vĩnh Yên (đơn
vị quản lý điện chiếu sáng) tắt đèn tại các điểm công cộng trên địa bàn thành

phố trong 01 giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm
2017 (trừ các nút giao thông quan trọng và các mục tiêu cần bảo vệ);
- Xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động được giao và gửi về Sở
Công Thương trước ngày 03/3/2017 để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh.
7. Sở Thông tin và Truyền thông.
Chỉ đạo các cơ quan của tỉnh; đài phát thanh thành phố, huyện, thị xã; đài
phát thanh xã, phường thị trấn tổ chức tuyên truyền ý nghĩa của Chiến dịch Giờ
Trái đất năm 2017 góp phần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và
hiệu quả, giảm ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
8. Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc.
Thực hiện các phóng sự, bài viết có các nội dung phong phú, chất lượng để
tuyên truyền vận động và hướng dẫn người dân tham gia hưởng ứng Chiến dịch
Giờ Trái đất năm 2017.
9. Các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã.
- Yêu cầu tất cả các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã và các đơn
vị liên quan tham gia chiến dịch hưởng ứng và tắt toàn bộ đèn tại trụ sở của các
cơ quan, đơn vị trong 01 giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng
3 năm 2017;
- UBND các huyện, thị xã nhận và cung cấp tài liệu (Sở Công thương cung
cấp) để UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức truyền thông trên địa bàn. Duy
trì các hoạt động truyền thông tại cấp phường, xã, thị trấn từ ngày 14 đến ngày
25 tháng 3 năm 2017;
- UBND các huyện, thị xã tuyên truyền (băng rôn, poster, hệ thống phát
thanh,…) tới các cơ quan, công sở, người dân trên địa bàn về ý nghĩa của chiến
dịch, sử dụng tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện, tiết kiệm nước, tác động tới
sự biến đổi khí hậu tới đời sống cộng đồng; tham gia tắt đèn và các thiết bị điện
không cần thiết trong 01 giờ từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng
3 năm 2017.
10. Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.
Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tiết kiệm điện trong các buổi
mít tinh kỷ niệm thông qua Hội LHPN các cấp và vận động các hội viên, hộ gia
đình tham gia Chiến dịch hưởng ứng để cùng tắt đèn vào thời điểm diễn ra sự
kiện.
11. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
- Phối hợp với Sở Công thương tổ chức phát động và đạp xe diễu hành
Chiến dịch Giờ trái đất năm 2017.
- Vận động các tầng lớp học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia các hoạt
động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất trên địa bàn tỉnh.
12. Sở Tài Chính.

Thẩm định dự toán và cấp kinh phí, đảm bảo việc sử dụng kinh phí phải
tiết kiệm, hiệu quả và kịp thời phục vụ cho các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch
Giờ trái đất năm 2017 diễn ra trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đảm bảo tiết kiệm,
hiệu quả.
13. Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.
- Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Giáo dục và Đào tạo phát động tháng
hành động tiết kiệm điện hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017. Diễu
hành đạp xe hưởng ứng Chiến dịch;
- Chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn
các tổ chức, doanh nghiệp, các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia
Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2017 bằng hành động thiết thực như: Tắt đèn trang
trí tại nơi công cộng, các tòa nhà, các khu vui chơi giải trí, các biển hiệu quảng
cáo và các thiết bị sử dụng không cần thiết.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động được giao và gửi về Sở
Công Thương trước ngày 03/3/2017 để tổng hợp và báo cáo UBND tỉnh.
- Ước tính lượng điện tiết kiệm được trong thời gian 01 giờ diễn ra sự kiện
hưởng ứng từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017 của
toàn tỉnh.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái
đất 2017 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành,
đoàn thể của tỉnh và UBND các huyện, thành phố phối hợp tổ chức thực hiện
đảm bảo mục tiêu tiết kiệm và hiệu quả./.
Nơi nhận:
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- Cổng TTĐT tỉnh;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Công ty Điện lực Vĩnh Phúc;
- Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch
vụ Đô thị Vĩnh Yên;
- CVNCTH; CN3;
- Lưu: VT (Hb)
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