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KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023  

trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

 

 

Thực hiện văn bản số 856/BCT-TKNL ngày 22/02/2023 của Bộ Công 

thương về việc phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất 

2023; UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Chiến dịch Giờ trái đất 2023 trên địa bàn tỉnh như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả, tạo cơ sở để huy động, tập trung sự quan tâm, hưởng ứng và 

tham gia của toàn xã hội đối với sự kiện Giờ trái đất năm 2023.  

- Nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng và 

bảo vệ môi trường, góp phần thực hiện tốt Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ 

thị số 10/CT-UBND ngày 16/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm 

điện giai đoạn 2020 - 2025.  

- Nâng cao trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ 

chức xã hội tham gia hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023, các doanh nghiệp sản 

xuất, kinh doanh dịch vụ và hộ gia đình tham gia bằng nhiều hình thức như: tắt 

đèn và các thiết bị điện không cần thiết hoặc tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

nhằm ứng phó với tác động của quá trình biến đổi khí hậu. 

2. Yêu cầu: 

- Tạo sự chuyển biến mạnh hơn nữa từ nhận thức đến hành động của các 

tầng lớp nhân dân, cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp sản xuất, 

kinh doanh dịch vụ trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  

- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2023 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm nhằm khuyến khích, động viên sự tham gia 

của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và hộ gia đình. 

- Treo băng rôn, phướn tuyên truyền hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023 tại 

các trường học, tuyến phố, trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn các 

huyện, thị xã, thành phố với nội dung theo hướng dẫn của Bộ Công thương (tại 

Văn bản số 856/BCT-TKNL ngày 22/02/2023). 



2 

 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2023: 

1. Các hoạt động cấp tỉnh: 

a) Đơn vị chủ trì: Sở Công thương 

b) Đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND thành phố Tuy Hòa, tỉnh 

Đoàn; Công ty Điện lực Phú Yên; các Trường Đại học, cao đẳng; các đơn vị đóng 

trên địa bàn tỉnh; các cơ quan truyền thông, báo chí và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan tại địa phương. 

c) Nội dung thực hiện: 

* Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023: 

- Tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu, phướn tuyên truyền hưởng ứng Giờ trái 

đất năm 2023 tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và một số tuyến đường 

trung tâm thành phố Tuy Hòa. 

- Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023 trên Đài Phát 

thanh và Truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên, website Sở Công thương, website 

Công ty Điện lực Phú Yên.  

- Tổ chức diễu hành tuyên truyền Giờ trái đất: 

+ Lồng ghép tuyên truyền Giờ trái đất với diễu hành tuyên truyền Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.  

+ Tổ chức diễu hành hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023 tại thành phố Tuy 

Hòa vào lúc 07h30’ ngày 25/3/2023 (thứ bảy). 

- Tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện 

không cần thiết trong thời gian diễn ra Sự kiện Giờ trái đất từ 20h30’ đến 21h30’ 

ngày 25/3/2023 (thứ bảy).  

2. Các hoạt động cấp huyện: 

a) Đơn vị chủ trì: UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

b) Đơn vị thực hiện: Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị 

xã, thành phố. 

c) Đơn vị phối hợp: Các huyện, thị, thành Đoàn, Điện lực các huyện, thị xã, 

thành phố; các cơ quan truyền thông, tổ chức, cá nhân có liên quan khác tại địa 

phương. 

d) Nội dung thực hiện: 

* Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023: 

- Tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu, phướn tuyên truyền hưởng ứng Giờ trái 

đất năm 2023 tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và một số tuyến đường 

trung tâm trên địa bàn huyện với nội dung theo hướng dẫn của Sở Công Thương. 

- Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023 trên Đài Phát 

thanh của địa phương, website UBND các huyện, thị xã, thành phố.  
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- Tổ chức diễu hành hưởng ứng Giờ trái đất: Tổ chức diễu hành ứng Giờ trái 

đất tại địa phương đồng loạt với cấp tỉnh vào lúc 07h30’ ngày 25/3/2023 (thứ bảy).  

- Tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn huyện 

thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra Sự 

kiện Giờ trái đất từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 25/3/2023 (thứ bảy).  

3. Kinh phí thực hiện: 

- Ở cấp tỉnh: Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn ngân sách tỉnh cấp cho 

Sở Công Thương năm 2023 để thực hiện hoạt động của Ban chỉ đạo Chương trình 

tiết kiệm điện và an toàn hành lang lưới điện; kinh phí hỗ trợ từ Công ty Điện lực 

Phú Yên. 

- Ở địa phương: Kinh phí thực hiện do UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tự cân đối từ nguồn ngân sách địa phương bố trí để triển khai thực hiện. 

 - Ngoài nguồn kinh phí từ ngân sách, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan thực hiện xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực của xã hội theo 

quy định của pháp luật để thực hiện các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất, tiết kiệm 

năng lượng và bảo vệ môi trường. 

 4. Thời gian triển khai: 

- Từ ngày 05/3/2023 đến ngày 14/3/2023: Căn cứ nội dung Kế hoạch được 

UBND tỉnh phê duyệt, các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai xây dựng kế 

hoạch và chuẩn bị các nội dung để tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng 

sự kiện Giờ trái đất năm 2023, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị. 

- Từ ngày 15/3/2023 đến ngày 25/3/2023:  

+ Tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu, phướn tuyên truyền Giờ trái đất năm 

2023 tại trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và một số tuyến đường trung tâm 

trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất 

năm 2023 trên Đài Phát thanh và truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên, Đài phát 

thanh của địa phương, Website của các cơ quan, đơn vị. 

+ Tổ chức diễu hành hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023 đồng loạt trên địa 

bàn các huyện, thị xã, thành phố vào ngày 25/3/2023 (thứ bảy). 

+ Tổ chức vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân thực 

hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ 

trái đất từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 25/3/2023 (thứ bảy). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Sở Công Thương:  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

Công ty Điện lực Phú Yên, tỉnh Đoàn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện 

các nội dung nhiệm vụ theo Kế hoạch. 
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- Căn cứ nội dung Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, xây dựng kế 

hoạch tổ chức các hoạt động diễu hành hưởng ứng Giờ trái đất 2023 tại thành phố 

Tuy Hòa. 

- Hướng dẫn nội dung trên băng rôn, phướn tuyên truyền cho các sở, ban, 

ngành, hội, đoàn thể và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền Giờ trái đất 

năm 2023 trên website Sở Công thương. 

- Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố việc 

thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực 

hiện, kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch trình UBND tỉnh xem xét quyết 

định (nếu có); sau khi kết thúc chiến dịch Giờ trái đất năm 2023, báo cáo kết quả 

triển khai các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất gửi UBND tỉnh và Bộ Công 

Thương theo quy định. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông, báo chí của tỉnh, chủ động 

phối hợp với Sở Công thương và các cơ quan liên quan để cung cấp thông tin, 

tuyên truyền về Giờ trái đất và pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả đảm bảo tính chính xác, hiệu quả của thông tin tuyên truyền. 

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Căn cứ Kế hoạch của tỉnh và tình hình thực tế tại địa phương, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết, bố trí kinh phí và tổ chức thực 

hiện các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023 phù hợp.   

- Phối hợp, lồng ghép tuyên truyền Giờ trái đất với tuyên truyền Ngày 

Quyền của người tiêu dùng Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả và tiết kiệm ngân 

sách.   

- Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023 trên Đài phát 

thanh của địa phương, website UBND huyện, thị xã, thành phố. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn treo băng rôn 

tuyên truyền hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023 tại trụ sở cơ quan, đơn vị; Phòng 

Văn hóa thông tin các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn việc treo 

băng rôn khẩu hiệu, phướn tuyên truyền Giờ trái đất năm 2023 tại các đường trung 

tâm đô thị theo quy định và đảm bảo mỹ quan. 

- Chỉ đạo đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thực 

hiện nhiệm vụ sau:  

+ Trước thời điểm diễn ra sự kiện Giờ trái đất năm 2023 không cắt giảm 

công suất các bóng đèn chiếu sáng công cộng. 

+ Trong thời gian diễn ra sự kiện Giờ trái đất từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 

25/3/2023 thực hiện cắt giảm 50% công suất các bóng đèn chiếu sáng của một số 

tuyến đường giao thông và các bóng đèn chiếu sáng tại các quảng trường, công 

viên (trừ biển báo, đèn tín hiệu chỉ dẫn an toàn giao thông), giảm tối đa số bóng 
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đèn tại các cột tháp của đài phát thanh và truyền hình, trạm thu phát sóng điện 

thoại (BTS), chỉ để đèn báo hiệu trên đỉnh cột. 

+ Sau khi kết thúc sự kiện Giờ trái đất (sau 21h30’ ngày 25/3/2023) điều 

chỉnh công suất các bóng đèn chiếu sáng công cộng hợp lý, đảm bảo hoạt động 

của các phương tiện giao thông trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố.  

- Báo cáo kết quả triển khai các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất tại địa 

phương, gửi Sở Công Thương trước ngày 15/4/2023. 

4. Tỉnh Đoàn: 

- Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức, triệu tập đoàn 

viên thanh niên tham gia hoạt động diễu hành hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023 tại 

thành phố Tuy Hòa.  

- Chỉ đạo các huyện, thị, thành Đoàn phối hợp với Phòng Kinh tế/Phòng 

kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố tổ chức diễu hành tuyên truyền Giờ 

trái đất tại địa phương đồng loạt với cấp tỉnh vào lúc 07h30’ ngày 25/3/2023 (thứ 

bảy). 

5. Báo Phú Yên, Đài phát thanh và Truyền hình Phú Yên: 

- Chủ động, phối hợp với Sở Công thương, Công ty Điện lực Phú Yên triển 

khai các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023. 

- Dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền các giải pháp tiết kiệm điện, 

tiết kiệm năng lượng, bảo vệ hành lang an toàn lưới điện để nhân dân quan tâm, 

tích cực tham gia hưởng ứng Giờ trái đất. 

6. Công ty Điện lực Phú Yên: 

- Phối hợp với Sở Công thương tổ chức triển khai các nội dung của Kế 

hoạch hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023. 

- Phối hợp với Sở Công thương, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh và Truyền 

hình Phú Yên xây dựng nội dung tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại 

chúng, website Công ty Điện lực Phú Yên. 

- Chỉ đạo Điện lực các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng kinh 

tế/Phòng kinh tế - Hạ tầng tuyên truyền hưởng ứng Giờ trái đất, tiết kiệm điện, bảo 

vệ hành lang an toàn lưới điện tại địa phương. 

- Hỗ trợ phương tiện và kinh phí cho các đơn vị tổ chức các hoạt động diễu 

hành và mittinh hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023; hỗ trợ kinh phí in băng rôn 

khẩu hiệu, phướn áo, mũ tuyên truyền hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023. 

- Tổ chức treo, tháo băng rôn khẩu hiệu, phướn tuyên truyền Giờ trái đất 

năm 2023 tại các tuyến đường trung tâm đô thị các huyện, thị xã, thành phố theo 

hướng dẫn của Phòng Văn hóa thông tin. 
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7. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ: 

- Tham gia hưởng ứng Giờ trái đất bằng hình thức tắt đèn trang trí, biển 

hiệu quảng cáo… và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn ra sự 

kiện Giờ trái đất, từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 25/3/2023. 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý, tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng 

bảo đảm hiệu quả hoạt động sản xuất. 

8. Các Trường đại học, cao đẳng; ngân hàng, siêu thị, trung tâm 

thương mại…trên địa bàn tỉnh: 

- Tham gia hưởng ứng Giờ trái đất bằng hình thức treo băng rôn khẩu hiệu, 

phướn tuyên truyền, tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian 

diễn ra sự kiện Giờ trái đất từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 25/3/2023. 

- Tổ chức các hoạt động khác hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023 phù hợp với 

tình hình thực tế của đơn vị. 

9. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh: 

- Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất; Treo băng rôn, 

phướn tuyên truyền hưởng ứng Giờ trái đất năm 2023 tại trụ sở cơ quan, đơn vị 

theo hướng dẫn của Sở Công Thương. 

- Tham gia tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian diễn 

ra sự kiện Giờ trái đất từ 20h30’ đến 21h30’ ngày 25/3/2023. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái 

đất 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương; 

- Vụ tiết kiệm NL và PTBV; 

- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- Tỉnh Đoàn; Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Báo Phú Yên; Đài PT&TH Phú Yên; 

- Công ty Điện lực Phú Yên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- PCVP.UBND tỉnh (đ/c Hòa) 

- Lưu: VT, KT, Vkt.      

    KT. CHỦ TỊCH 

   PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Nguyên Thảo 
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