
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  329 /VHTT-TTCS Nha Trang, ngày 23  tháng 3 năm 2020 

V/v hướng dẫn tuyên truyền trực quan 

và trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở 

hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP; 

    - UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1640/UBND-KT ngày 16/3/2020 của UBND 

thành phố Nha Trang về việc triển khai hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

Trái đất năm 2020,  

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn tuyên truyền trực quan 

và trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 

2020 như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức, vai trò và trách nhiệm của các 

tầng lớp trong xã hội đối với các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường, biến 

đổi khí hậu và tiết kiệm năng lượng. Qua đó, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch tự nguyện tắt điện trong 01 giờ (vào 

lúc 20h30 đến 21h30 ngày 28/3/2020) để nâng cao nhận thức cộng đồng về biến 

đổi khí hậu và tiết kiệm điện trong toàn xã hội, góp phần thúc đẩy việc thực thi 

Luật sử dụng năng lượng tiết kệm và hiệu quả. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

- Thực hiện tuyên truyền cổ động trực quan bằng băng - rôn, pano, khẩu 

hiệu trên các tuyến đường trung tâm thành phố. 

- Thực hiện phát thanh bài tuyên truyền do Phòng Văn hóa và Thông tin 

biên soạn trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở.  

III. PHẤN CÔNG THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố 

Thực hiện tuyên truyền bằng băng-rôn dọc, khẩu hiệu tuyên truyền với 

chất liệu in bạt hiflex, nền xanh, chữ trắng, kích thước 2x0,8m tại các tuyến 

đường trung tâm của thành phố. Số lượng do Trung tâm quyết định theo kinh 

phí được phân bổ. 

2. UBND các xã, phường  

- Chỉ đạo công chức Văn hóa - Xã hội và cán bộ phụ trách Đài Truyền 

thanh thực hiện nghiêm túc nội dung hướng dẫn tại văn bản này.  
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-  Thực hiện treo băng-rôn dọc, khẩu hiệu tuyên truyền với chất liệu in bạt 

hiflex, nền xanh, chữ trắng, kích thước 2x0,8m tại các tuyến đường trung tâm 

của xã, phường. Số lượng do từng xã, phường quyết định. 

3. Khẩu hiệu tuyên truyên 

“Hãy tắt đèn vào lúc 20h30’ - 21h30’ ngày 28 tháng 3 năm 2020” 

4. Thời gian 

Thống nhất thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động trực quan  

từ ngày 26/3/2020 đến ngày 30/3/2020. Sau ngày 30/3, đề nghị Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin và Thể thao thành phố, UBND các xã, phường thực hiện tháo gỡ 

toàn bộ băng-rôn tuyên truyền trực quan hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 

năm 2020 để đảm bảo mỹ quan đô thị. 

Trên đây là hướng dẫn tuyên truyền trực quan hưởng ứng chiến dịch Giờ 

Trái đất năm 2020 trên địa bàn thành phố Nha Trang. Đề nghị Trung tâm Văn 

hóa, Thông tin và Thể thao thành phố, lãnh đạo UBND các xã, phường thực hiện 

nghiêm túc theo hướng dẫn tại Công văn này và báo cáo kết quả thực hiện về 

Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 01/4/2020./. 

 
Nơi nhận:                     
- Như trên (VBĐT); 

- UBND thành phố (VBĐT, b/c); 

- Phòng Kinh tế (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Trâm.    

     

 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2020  

            (kèm theo Công văn số 329 /VHTT-TTCS ngày 23/3/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

  

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố Nha Trang! 

 

Giờ Trái Đất là chiến dịch toàn cầu do Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên 

(WWF) - một tổ chức bảo tồn quốc tế khởi xướng hằng năm khuyên các hộ gia 

đình và cơ sở kinh doanh tắt đèn điện và các thiết bị điện không ảnh hưởng lớn 

đến sinh hoạt trong một giờ đồng hồ vào lúc 20h30’ đến 21h30’ tối (giờ địa 

phương) ngày thứ bảy cuối cùng của tháng ba hàng năm. Chiến dịch được thực 

hiện lần đầu tại thành phố Sydney, nước Úc năm 2007. 

Từ năm 2008, Giờ Trái Đất đã lan rộng trên khắp các châu lục trên toàn 

thế giới. Năm 2011, hàng trăm triệu người sinh sống tại 135 quốc gia và lãnh thổ 

đã tham gia hưởng ứng chiến dịch. 

Biến đổi khí hậu không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống mà còn đe 

dọa xói mòn các thành tựu về kinh tế, xã hội mà chúng ta đã đạt được. Mục tiêu 

của Giờ Trái Đất năm 2020 tạo chuyển biến lớn trong hành động tiết kiệm năng 

lượng và chống biến đổi khí hậu của mọi tầng lớp nhân dân. Theo đánh giá 

của Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP), Việt Nam nằm trong nhóm 

05 nước đứng đầu thế giới dễ bị tổn thương nhất đối với biến đổi khí hậu. Nếu 

nước biển tăng 01 mét, ở Việt Nam sẽ mất 05% diện tích đất đai, 11% người 

mất nhà cửa, giảm 07% sản lượng nông nghiệp và 10% thu nhập quốc nội GDP. 

Giờ Trái Đất không chỉ đơn thuần là chiến dịch nhằm tiết kiệm năng 

lượng. Tắt đèn và các thiết bị không cần thiết là một hành động đơn giản mang 

tính biểu tượng để giảm thiểu tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. 

Giờ Trái Đất là chiến dịch phát động sự tự nguyện của đông đảo người 

dân. Đèn tắt tại một số Trụ sở Chính phủ, tại những nơi có ý nghĩa văn hóa chứ 

không phải toàn bộ thành phố hay khu vực sinh sống sẽ bị cắt điện. 

Từ năm 2011, Giờ Trái Đất truyền tải thông điệp mới: mỗi cá nhân đang 

sống và làm việc trên hành tinh thân yêu “không chỉ tắt đèn trong vòng 01 giờ 

của Giờ Trái Đất mà hãy hành động vì biến đổi khí hậu trong suốt 12 tháng 

tiếp theo sau đó”.  

Để hưởng ứng sự kiện “Giờ Trái Đất ngày 28 tháng 3 năm 2020”, thành 

phố Nha Trang kêu gọi các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp kinh 

doanh dịch vụ du lịch tự nguyện tắt điện vào lúc 20h30’ đến 21h30’ ngày 

28/3/2020). 

Tài liệu do Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn 
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