
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ CÔNG THƯƠNG 
___________ 

    Số:             /SCT-KT&NL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________ 

Đồng Nai, ngày          tháng     năm  

V/v phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2022. 
 

Kính gửi:  

- Các sở: Thông tin và truyền thông, Tài nguyên 

và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; 

- UBND các huyện, TP. Long Khánh, TP. Biên 

Hòa; 

- Tỉnh đoàn Đồng Nai; 

- Báo Đồng Nai; 

- Đài phát thanh và truyền hình Đồng Nai; 

- Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai. 

 

Căn cứ nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2022 

của UBND tỉnh về việc tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái Đất 2022 trên địa 

bàn tỉnh. Sở Công Thương đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số 

nội dung như sau: 

- Đề nghị các sở, ban ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ được giao tại 

Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh và báo cáo kết quả 

thực hiện về Sở Công Thương trước ngày 07/4/2022 để tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh, Bộ Công Thương. 

- Riêng đối với Công ty TNHH MTV điện lực Đồng Nai, đề nghị Công ty chủ 

động phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm tại Kế hoạch số 37/KH-UBND 

ngày 28/02/2022 triển khai phổ biến các nội dung về tiết kiệm điện và bảo vệ môi 

trường, đảm bảo triển khai hiệu quả Chiến dịch Giờ Trái Đất 2022. 

Trên đây là nội dung triển khai Kế hoạch tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ 

Trái Đất 2022 trên địa bàn tỉnh tại Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2022 

của UBND tỉnh. Đề nghị các đơn vị liên quan quan tâm phối hợp thực hiện. 

Trân trọng./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, P.KT&NL 
Phước/37/2022. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Lê Văn Lộc 
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