
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 352/GDTrH-GDTX  
V/v hưởng ứng Chiến dịch  

Giờ Trái đất năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

               Hưng yên, ngày 06 tháng 3 năm 2020   

Kính gửi:  

- Phòng GDĐT các huyện/thành phố/thị xã; 

- Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học; 

- Các trung tâm GDTX, GDNN-GDTX.                    

 Thực hiện Công văn số 439/UBND-KT2 ngày 04/3/2020 của UBND tỉnh 

Hưng Yên về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020, Sở GDĐT 

phát động hưởng ứng thực hiện Chiến dịch Giờ Trái đất đối với tất cả các đơn vị 

trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh như sau: 

 1. Tổ chức các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức 

 - Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong các 

đơn vị tham gia Giờ Trái đất và vận động gia đình, bạn bè, người thân cùng thực 

hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường thông qua các hệ thống tin 

nhắn/website của nhà trường. 

 - Tích hợp, lồng ghép các nội dung giáo dục, tuyên truyền về Giờ Trái đất, 

sử dụng có hiệu quả nguồn năng lượng trong các môn học có liên quan.  

 - Treo pa-nô, áp-phích, băng rôn tuyên truyền trong và khu vực xung 

quanh trường. 

 - Thực hành tiết kiệm điện bằng cách tắt đèn trang trí và các thiết bị điện 

chưa thực sự cần thiết trong nhà trường và gia đình. 

2. Tổ chức tắt đèn hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2020 

 Các trường học và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh tổ chức thực hiện 

tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 01 giờ từ 20h30 đến 21h30, 

ngày 28/3/2020 (thứ Bảy). 

 Sở GDĐT đề nghị các đơn vị tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái 

đất năm 2020 thiết thực, hiệu quả./. 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu VT, GDTrH-GDTX. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Hùng 
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