
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:          /SNN-VP 
 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2020. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

 

 

Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

  

 Thực hiện Công văn số 227/SCT-QLCL ngày 04/3/2020 của Sở Công 

Thương Lạng Sơn về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái 

đất 2020.  

Sở Nông nghiêp và PTNT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thực hiện như 

sau: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị và người thân 

trong gia đình tham gia vào chiến dịch, bằng hành động cụ thể tắt bớt đèn chiếu 

sáng và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ 

Trái đất từ 20h30 đến 21h30 (thứ bảy) ngày 28 tháng 3 năm 2020 nhằm nâng 

cao ý thức tiết kiệm điện trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi Luật 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 

8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện. 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả 

và báo cáo kết quả hoạt động về Sở (qua Văn phòng), trước ngày 02/4/2020 để 

tổng hợp báo cáo theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;    

- Sở Công Thương; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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