
NQI DUNG
truyèn huôrng rfrng Chién dich Giù Trrf,i dât nàm 2018

công van siiy'dà /SCT-QLNL ngàylrt thâng 02 nàm 2018)

ciù Trât dâttà sang kién cüa Quÿ Quôc té vè Bâo vÇ thiên nhiên (\VT[F) nhàm

nâng cao nhfn thgc cQng dèng vè Uién aôi mri hflu và tiét kiÇm nàng lugag trên toàrn

thé giôi. Mgi câ nhân và tô chrîc tai ViÇt Nam dèu cô thê tham gia bàng nhièu hinh

thüc don gian nhu tft Oen và ttriét bi ttiên không can *riét ho{c tô chüc câc ho4t dçng

une hô nhàrn Aôi ptrO vôi tac dqng cüa quâ trinh bién dôi khf hau.

Sg kiÇn Giù Trâi dât nàm 2018 sê diên ra tùr 20h30' tlén 21h30' Thû Bây
?

ngày 241312018. SU kiÇn nhàm nâng cao ÿ thric tiêt kiêm diÇn, chông biên dôi khi

hâu và bâo vÇ môi tnrôrng hong toàrn xâ hôi, tao môi truùng sôtg trong sach. Dé

huong img chién dich Giù Trâi dât nâm 2017, gôp phàn vào nhtkrg nô lgc chung cüa

thé gioi vè chting bién dôi khi hau và dông thoi gôp phân thüc dây viÇc thuc thi Luât

sü dsng nâng luqng tiét kiÇm và hiÇu quâ, Chi thi sô 34tCT-Tfg ngày O7l8l2}l7 cua

Thü tuong Chinh phü vè viÇc tàng cuùng tiét kiêm diên và Chuong trinh sü dpng

nàng luçmg tiét kiçm và hiÇu quâ cüa tinh, Sô Công Thuong dè nghi tât câ khâch

hane sü dpng diÇn trên dia ban tinh Hà Nam huong tmg Chién dich Giù Trâi dât nàm

2018 vôi câc tiêu chi cq thê sau:

1. Tiêu chi chung:
Væ iIô-ng câ nhân, tô chüc tham gia vào chién dich tât dèn vàcâc thiét bi diên

không car, tfriét vào thàj gian diên ra Sg kiÇn Giù Trâi dât nàm 2018 ttr 20h30' dén

21h30' Thü Bây ngày 241312018.

2. Tiêu chi cg thê:
- Câc hô sü dung diÇn tât câc thiét bi dùng diên không cân thiét, chi nên sü

dung 01 dén 02 bông dèn tiét kiêm nàng lugng và tôi da 0l mây thu hinh.

- Câc co quan hành chfuh, sg nghiÇp chi dung dèn bâo vÇ, tât hét dèn chiéu

sang sân vuùn, dèn trang tri (néu cô).

- CachQ kinh doanh tet nét dèn trang tri, quâng câo.

- Câc doanh nghiêp nghiên cuu bô tri sân xuât hçrp lÿ sao cho tiét kiêm cliên

nhât co thé trong quâ trinh diên ra sg kiÇn.

- Câc dcrn vi quan lÿ hê thông dèn chiéu sang công công, Công ry Cô phàn môi

truông và công trinh dô thi nghiên crîu tiét giam công suât chiéu sang duèmg ph6,

công viên và câc công trinh công công khâc trong thùi gian diên ra sU kiÇn.

Vi môt môi truôrng trong s4ch rât mong nhan duo. c sg phôi hçrp cüa câc tô

chüc, câ nhân trên dia ban tinh./.




