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CQNG HOA xA HQI CHTJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tur do - Hnh phüc
Cdu Gidy, ngày4'tháng 3 nám 2022
KE ROACH

T chfrc hir&ng frng Chin djch Gio' Trái dt näm 2022
Gi Trái dt là sang kin cUa Qüy Quc t v Bão v thiên nhiên (WWF)
nhtm nâng cao nhn thrc cong dng v chng lai bin di khI hu và ti& kim
nàng lixqng trên toàn th giâi. Duçic t chirc ln du tiên tai thành ph Sydney
nam 2007, thông qua hInh thüc dan giãn nhu t&t den, các thit bj din không cn
thit trong 1 gi? vào ngày thu Bay cui cüng cüa tháng Ba hang nm và th chirc
nhüng hoat dng üng h nh&m di phó vâi tác dng cüa qua trInh bin d6i khI
hu trong su& th?yi gian tip theo, Gi& Trái dt d nhn di.rcic sir nhit tInh hu&ng
irng cUa dông dão các nuâc trén th giâi.
Gii Trái dt näm 2022 duqc Qüy Quc t v Bão tn thiên nhiên (WWF)
phát dng vâi chü d "Shape the Future" - "Djnh hlnh tirong lai", nhm
mong mun nãng cao nhan thüc cüa cong dng và nguri dan v vai trô quan
tr9ng trong các boat dng thIch üng vâi bin di khI hu, ngn chn và dào
nguqc sir mt mat cüa da dung sinh hc trên toàn cu. Day cüng là th?ii dim
thIch hqp và Ca hi d Vit Nam kh&ng djnh thc hin các cam kt di vâi quc
t v trin khai các bin pháp giãm phát thai khI nhà kInh, thirc hin các ca ch
theo Thôa thun Paris, huàng tâi m11c tiêu dat müc phát thai rông b&ng "0" vào
näm 2050.
Thirc hin Van bàn s 745/SCT-QLNL ngày 07 tháng 3 näm 2022 cüa S&
Cong thuang Ha Ni v vic hithng dn frin khai các boat dng tuyên truyn
hu&ng irng Chin djch Gki Trái dt nãm 2022, Uy ban nhân dan qun Cu Giy
xây dirng K hoach t chirc huing üng ChMn djch Gii Trái dt nm 2022 tai
qun C&u Giy nhu sau:
I. MIJC 01CR - YEU CAU
- Thirc thi Lut sü diing näng luçing tit kim và hiu qua s6 50/2010/QH12
ngày 17 tháng 6 nàm 2010, Chi thj s 20/CT-TTg ngày 07 tháng 5 näm 2020
cüa Thu tuàng ChInh phü v vic thng cuàng tbirc hin tit kim din giai doan
2020 - 2025; K hoach s 230/KH-UBND ngày 27/11/2020 cüa UBND Tbành
ph Ha NOi v vic tang cung tit kim din giai doan 2020 - 2025 trôn dja
bàn thành pb Ha Ni; K hoach s 275/KH-UBND ngày 02/10/2021 cüa
UBND Tbành ph Ha Ni v vic thng cuông tit kim diem trên dja bàn thành
ph Ha Ni nàm 2022.
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- Nâng cao nhn thüc cong dng v sr diing hiu qua ngun tài nguyen,
nàng luang; sà diing tài nguyen tái tao, tái sir diving, tái ch cht thai, giãm rác
thai nhira theo 1 trInh k hoach cüa Thành ph&
- T chirc các hoat dng tuyên tmyn hu&ng irng phãi dam bão thit thrc,
hiu qua, trárih hInh thüc, lang phi.
H. NQI DUNG CAC HOAT DQNG
1. T$ chfrc các hoyt dng truyn thông, nâng cao nhn thfrc cong dng
- Tuyén truyn tai các ca quan, cong sâ, các t6 dan pM, cvm dan cu, ngu&i
dan trên dja bàn v
nghTa, m11c ctIch cüa Chin djch; sü duung tit kim nàng
hrçing, tit kim din, tit kim nuóc nhftm sir diung hiu qua tài nguyen, giãm thiu
ô nhiêm môi trithng.
- Yêu cu các ca quan, cong sä sü diring ngãn sách thurc hin tuyén truyn, pM
bin, quán trit dn toàn th can b, Cong churc, viên chüc, nguii lao dng thurc
hin ti& kim din; Ban hành quy djnh tit kim din, dua ni dung th%rc hin tiêt
kim vào chi tiêu dánh giá müc d hoàn thành nhim vi, chap hành k3 lut ni b
và thi dua khen thuâng hang nam và thtring xuyên rà soát, don dc, kim tra vic
thiic hin quy djnh v tMt kim din.
- Tuyên truyn dn các h gia dInh, ca sâ kinh doanh, djch vii sur duing các
l°ai thit bi din Co hiu sut cao, duçic dan nhan nang luqng và thirc hin các giài
pháp tit kim din: Tt các thit bj din khi ra khöi phOng, ct luôn h&n ngun din
nu không sü duing các thit bj din; tn diung t& da ánh sang và thông gió tir nhiên,
tt den chiu sang và các thit bj din khi khOng cO thu cu sur diing; chi su1 dung
diu hOa nhit d khi tht sir cn thi&, cài dt ch d lam mat tir 25 d C tr& len
hoc dt ch d nhit d chênh lch trong phOng và nhit dO ben ngoài chi tCr 3-5
dO C. Dinh kS' tin hành kMm tra, bâo duäng du?ng thông gió và duOrng dn nhit
d tránh tn tht din nang. Diung qut thay th diu hOa nhit dO khi thOi tit
khOng qua nóng; htn ch sü d1ung các thMt bj tiêu th%i din lan trong gii cao dim
cüa h thng din.
- Treo bang rOn, khu hiu tuyên truyn huthng üng tai Tri sâ cci quan
Qun üy, car quan UBND Qun, trj si UBND các phu&ng và nhing nai tp
trung dOng dan cu, các tr%lc duOng pM chInh trên dja bàn qun, th?ii gian tr
ngày 21 tháng 3 nm 2022 dn ngày 31 tháng 3 nàm 2022.
- Vn dng các car quan, darn vj, car sã kinh doanh, hO gia dmnh và nguOri dan
trên dja bàn thurc hin t& den và các thi& bj không cn thit vào thai gian t1r 20 gii
30 dn 21 gii 30 Thu Bay, ngày 26 tháng 3 nm 2022.
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2. T chfrc tat den hirô'ng frng Giô' trái dt nám 2022
- Thii gian: 20 gii 30 dn 21 gii 30 Thu Bay, ngày 26 tháng 3 nm 2022.
- Dja dim: Tai tr%i sâ các ca quan, dan vj, ca sâ kinh doanh, hO gia dInh
trên dja bàn qun Cu Giy.
III. TO CH15C TH1TC HIN
1. Van phông HDND và UBND qun
Dam bâo kinh phi d các phông ban, dan vj lien quan t chirc các hoat
dng huông üng Chin djch Gi?, Trái dt näm 2022.
2. Phông Tài nguyen và Môi trir1ng
- Là &m vj thtthng trrc, phi hçip vâi cac phông, dan vj có lien quan và Uy
ban nhãn dan các phi.r&ng t chüc trin khai các nOi dung theo k hoach cIA dixçic
Uy ban nhân dan qun duyt.
- PMi hçip vâi Uy ban nhãn dan các phithng thirc hin kim tra vic huô'ng
üng tt den vào th?ñ gian tir 20 gi?i 30 dn 21 gi?i 30 Thr Bay, ngày 26 tháng 3
nàm 2022 tai dja bàn các phithng.
- Tng hcip k& qua trin khai các nOi dung theo k hoach, báo cáo Uy ban
nhãn dan qun.
3. Phông Van hóa và Thông tin, phông Kinh t
- Phi hçip vâi các Ca quan truyn thông dua tin v hoat dng htrOng üng
Chin djch Giôr Trái dt näm 2022 trên dja bàn qun Cu Giy.
- Htrâng dn và don d& Uy ban nhãn dan các phuông My mnh cong tác
tuyen truyn hu&ng irng Chin djch Gi?y Trái Mt, phát cIng phông trào ti& kim
din, ti& kim näng hrcing nhim bâo v môi trix&ng, chng bin di khI hu ti
cac ca quan, dan vj, Ca sâ kinh doanh, hO gia dInh trên dja bàn.
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4. Be ngh Cong ty Biçn hrc Cau Giay
Phi hcip, h trçi UBND các phithng cüng các don vj Co lien quan t
chüc tuyên truyn hu?ing üng Chin djch Gi?j trái Mt; 4n dng cac co quan,
dan vj và khách hang trén dja bàn thirc hin tt den và các thi& bj không cn
thi& tü 20 gi 30 dn 21 gi 30 Thu Bay, ngày 26 thàng 3 nãm 2022; Dam bão
an toàn li.rài din trong th&i gian din ra Si,r kin tt den.
5. B nghj Ban Tuyên giáo Qun üy
Chi dao ni dung tuyên truyn d các cp üy Dãng, chInh quyn vA than
dan trên dja bàn qun ntm duçic thông tin và tich circ t chüc các hoat dng thit
thirc tham gia hithng üng Chin djch Gi?, Trái dat nàm 2022.
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6. O ngh Uy ban mt trn t quc và các t chfrc chInh trj - xä hi
Thirc hin tuyên truyn, vn dng các doãn th qun chng, doàn viên, hOi
viên tIch crc tham gia hithng irng Chin djch GRi Trái dt nàm 2022.
7. Uy ban nhân dan các phirông
- Xây dirng k hotch và trin khai các hoat dng tuyên truyn vâi chü d v
tit kim nàng hrcing, bão v môi tnthng, irng phó bin di khI hu trén dja bàn
d hxng rng Chin djch Gii Trái dt nãm 2022.
- T chüc treo bang ron, khu hiu tuyên truyn tai tri s& Uy ban nhân dan
phiiô'ng, các tuyn &r&ng ph và khu virc dan cix trén dja bàn thii gian tIr ngày
21 tháng 3 näm 2022 dn ngày 31 tháng 3 nám 2022.
- T chirc tuyên truyn, vn dng các ccr quan, don vj, ca s& kinh doanh, h
gia dInh trên dja bàn sCr ding ti& kim näng hrçing trong sinh hott hang ngày,
gop phn bâo v môi trixàng, chng bin di khI hu; thic hin tt den th 20 gi?
30 dn 21 gi?i 30 Thr Bay, ngày 26 tháng 3 näm 2022 d hu&ng irng Chin djch
GRi Trái dt näm 2022. Chü tjch Uy ban nhãn dan các phu&ng chju trách nhim
4n dng các h gia dInh, cci sâ kinh doanh djch vi trên các tuyn du&ng, ph
thuc dja bàn quàn 1 tham gia hixing irng tt den trong thyi gian nêu trên. Kt
qua 4n dng duçrc My lam tiêu chI dánh giá thi dua cüa các phumg.
- Thirc hin tt den tai trii sä Uy ban nhan dan phix&ng va t&t cac thit bj
không cn thit tai các dja dim do phithng quân 1 tir 20 gii 30 dn 21 gii 30,
ngày 26 tháng 3 näm 2022.
- .Báo cáo kt qua trin khai hi.thng üng Chin djch Gii Trái dt näm 2022
trên dja bàn phumg, thai gian trixâc ngày 30 tháng 3 näm 2022 v phông Tâi
nguyen và Môi truang d tng hçip, báo cáo Uy ban nhân dan qu3n.
Uy ban nhân dan qun Cu GMy d nghj các phông, ban, ngành, Uy ban
nhãn dan các phuang, các don vj lien quan chü dng và ph& hçip thirc hin d trin
khai các nhim vii duçc giao trong k hoach dat hiu qua./.V
Noinhmn:
- UBND thành phô Ha NOi;
- Sâ Cong thucmg;
- Thu?ing trrc Qun üy;
- Thuô'ng trire HDND qun;
- Dic Chü tjch UBND qun;
- Các Die Phó Chü tjch UBND qun;
- Các phong, ban, ngành, dan vi;
và các to chirc CT-XH qi4n;
- UBND các phuing;
-Luu:VNMT.

