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KẾ HOẠCH 
Tổ chức hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2018 

tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 
 

 Thực hiện Công văn số 898/UBND-KT ngày 08/3/1018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 2018. 
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm 
năng lượng qua việc kêu gọi viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên (VC, 
NLĐ và HSSV) cùng gia đình tham gia tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết 
trong cùng một giờ đồng hồ.  

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

 - Tuyên truyền, phổ biến về tiết kiệm điện để nâng cao nhận thức cho VC, 
NLĐ và HSSV nhằm xây dựng ý thức chung sức góp phần giảm thiểu biến đổi khí 
hậu toàn cầu. 

  - Tổ chức tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không thật cần thiết ở 
trường vào thời gian diễn ra Chiến dịch “Giờ Trái đất”. 

 III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

 - Thời gian: Từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24/3/2018. 

 - Địa điểm thực hiện: Khu hiệu bộ và Ký túc xá. 

 - Hình thức: Tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không thật cần thiết ở 
trường vào thời gian diễn ra Chiến dịch. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên 

 Phối hợp với Đoàn Thanh niên tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật, 
nhà nước về tiết kiệm điện để nâng cao nhận thức cho VC, NLĐ và HSSV cùng gia 
đình tắt giảm đèn chiếu sáng trong “Giờ Trái đất”, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 
phút ngày 24/3/2018 (vào sáng thứ hai chào cờ ngày 19/3/2018). 

2. Phòng Hành chính - Quản trị  

Chạy bảng điện tử với nội dung: Hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất” năm 
2018, từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/3/2018. 



3. Phòng Tài vụ 

 Tham mưu, chuẩn bị kinh phí (nếu có). 

4. Ban quản lý KTX và Bảo vệ 

 - Triển khai tắt các đèn chiếu sáng và các thiết bị điện không thật cần thiết tại 
Khu hiệu bộ và Ký túc xá, đồng thời tăng cường công tác an ninh, trật tự, đảm bảo 
an toàn tài sản của trường trong giờ diễn ra Chiến dịch. 

 - Phối hợp Đoàn Thanh niên tổ chức sinh hoạt ngoài trời cho học sinh - sinh 
viên lưu trú tại Ký túc xá trong giờ diễn ra Chiến dịch. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái 
đất” năm 2018, Trường đề nghị các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh phản hồi về Ban Giám hiệu 
(thông qua phòng Hành chính - Quản trị) để hướng dẫn, điều chỉnh bổ sung kịp 
thời./. 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để b/c); 
- PHT: Cô Kim Chung (phối hợp); 
- Các đơn vị thuộc Trường; 

 

 
KT. HIỆU TRƯỞNG      
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 - Lưu: VT, HCQT (Châu).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
 
 
 


		2018-03-13T15:22:17+0700
	Việt Nam
	Đỗ Thị Mỹ Hạnh<dtmhanh@dnbt.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		2018-03-13T15:34:09+0700
	Việt Nam
	Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận
	Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận<tcdn@binhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




