
U                     UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

ơ 

 

Số:        /SGDĐT-VP 
 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng 

 ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 

năm 2020. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

     Hà Tĩnh, ngày    tháng 3 năm 2020 

             

                Kính gửi:  

    - Các phòng và tương đương thuộc Sở; 

    - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Các đơn vị trực thuộc; 

                   - Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện; 

    - Các cơ sở đào tạo chương trình GDTX cấp THPT. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1214 /UBND-KT1 ngày 05/3/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 

2020 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30, ngày 28 tháng 3 năm 2020 trên, Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn thực hiện một số nội dung sau: 

1. Công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hoạt động tại đơn vị 

- Thủ trưởng các đơn vị bám sát các văn bản hướng dẫn của các sở, ngành liên 

quan để  thực hiện phù hợp với đơn vị mình và báo cáo, đánh giá kết quả đợt hoạt 

động gửi về Sở GDĐT nghiêm túc, kịp thời. 

- Lưu trữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu về việc tổ chức hoạt động nêu trên tại đơn vị. 

2. Công tác tuyên truyền  

- Nâng cao nhận thức trong cán bộ, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và 

cộng đồng về ý thức bảo vệ môi trường sống, tiết kiệm nước và sử dụng năng lượng 

tiết kiệm, hiệu quả nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về biến đối khí hậu. 

- Cán bộ Đoàn-Đội, Cán bộ phụ trách công tác HSSV của các đơn vị chủ động 

tham mưu với lãnh đạo để lập kế hoạch truyền thông gắn với chủ đề của “Chiến dịch 

giờ Trái đất - 28/3”; Ngày Nước Thế giới - 22/3”; Ngày Khí tượng thế giới - 23/3”. 

- Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền một cách 

phù hợp, hiệu quả, thiết thực. 

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

- Lồng ghép dạy chính khóa; ngoại khóa; mít tinh, tọa đàm, hoạt động tình 

nguyện vì cộng đồng phù hợp với chủ đề của năm 2020. 

- Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu cổ động Chiến dịch Giờ Trái Đất tại đơn 

vị, các tuyến đường chính (hoặc trên các bảng điện tử) với các nội dung sau: 

+ "Hưởng ứng Giờ Trái đất 2020 - Tôi và Bạn hãy cùng hành động "  

+ “Giờ Trái Đất 2020 – Tắt đèn – Vì tương lai” 



 

+ “Tắt đèn 60 phút - hành động 365 ngày vì biến đổi khí hậu”. 

- Vận động phụ huynh, học sinh, cơ quan đơn vị thực hiện tắt đèn và các thiết 

bị điện không cần thiết từ 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2020. 

4. Báo cáo kết quả hoạt động 

Các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả, sản lượng điện tiết kiệm  

của đơn vị mình, gửi Sở GDĐT qua địa chỉ: Nguyenviethue@hatinh.edu.vn  trước 

ngày 04/4/2020 để tổng hợp báo cáo Sở Công Thương và UBND tỉnh. 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Cổng thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Thị Quỳnh Diệp 
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