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Thực hiện Công văn số 990/SYT-VP ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Sở Y tế 

về việc tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 

2022. 

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, góp phần vào việc thực 

hiện tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; 

đồng thời, nâng cao ý thức cộng đồng thực hiện tốt Luật Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm, hiệu quả và Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025, Trung tâm 

Y tế thành phố Cao Lãnh đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, vận động viên chức trong đơn vị thực hiện tắt đèn và các 

thiết bị không cần thiết vào thời gian diễn ra Sự kiện Tắt đèn hưởng ứng Chiến 

dịch Giờ Trái đất (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày thứ Bảy - 

26/3/2022). 

2. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhằm đảm bảo an toàn, sức khỏe 

cộng đồng trong thời gian diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2022, các đơn vị 

tăng cường các hoạt động tuyên truyền theo hình thức phát thanh, treo băng rôn 

khẩu hiệu, không tổ chức các sự kiện tập trung đông người nhằm góp phần đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung Công văn này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Trung tâm (b/c); 

- Website Trung tâm; 

- Lưu: VT.L. 
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