
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BẾN TRE 

 

Số: 1078/LĐLĐ 
V/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Bến Tre 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Bến Tre, ngày 12 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1032/KH-UBND ngày 03/3/2021 về việc tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai đến Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực 

hiện một số việc sau đây: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, công nhân việc 

chức, lao động về mục đích ý nghĩa “Giờ Trái đất” nâng cao nhận thức và tích cực 

hưởng ứng, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết 

kiệm năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu vì một tương lai tốt đẹp hơn, góp phần 

gìn giữ nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước. Năm 2021, sự kiện Giờ Trái đất sẽ 

diễn ra từ 20g30’ đến 21g30’ (Thứ Bảy, ngày 27 tháng 3 năm 2021). 

2. Phát động, kêu gọi công nhân, viên chức và người lao động cùng với gia 

đình, người thân qua đó tích cực vận động người dân, doanh nghiệp xung quanh 

khu dân cư trong sinh hoạt hàng ngày và trong sản xuất cố gắng sử dụng các thiết 

bị và áp dụng các biện pháp tiết kiệm điện; sử dụng các thiết bị điện một cách hợp 

lý, không lãng phí điện; tắt các thiết bị điện không cần thiết, khi không có nhu cầu 

sử dụng. Hưởng ứng việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong 01 giờ 

từ 20g30’ đến 21g30’ (Thứ 7, ngày 27 tháng 3 năm 2021). 

3. Chỉ đạo các công đoàn cơ sở treo băng rôn tại cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp để hưởng ứng, tuyên truyền.  

Đề nghị Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo nầy./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP LĐLĐ tỉnh (Website); 

- Lưu: VP, TG-NC. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Dung 
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