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Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Tứ Kỳ, ngày        tháng 02 năm 2022

Kính gửi:
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, 
làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, trong năm qua các cấp uỷ đảng, chính 
quyền địa phương và nhân dân trong huyện đã hưởng ứng, tham gia tích cực 
phong trào trồng cây, cải tạo vườn tạp và đạt được những kết quả rất đáng khích 
lệ, thiết thực góp phần cải thiện môi trường, giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với 
biến đổi khí hậu.

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 25/01/2022 về Trồng cây nhân 
dân năm 2022, để phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu Kế hoạch đã đề ra, Ủy 
ban nhân dân huyện yêu cầu:

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động toàn thể cán bộ, đoàn viên, 

hội viên, thanh thiếu nhi, công sở, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn 
và nhân dân thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho 
đất nước càng ngày càng xuân”; tham gia thực hiện có hiệu quả Đề án “Trồng 1 
tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây từ ngày 12/02/2022 đến hết ngày 
12/3/2022. Việc tổ chức “Tết trồng cây” thiết thực, hiệu quả và đảm bảo các quy 
định về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. 

- Chuẩn bị cây giống đủ số lượng, đảm bảo chất lượng; ưu tiên các giống 
cây bản địa, các loài cây có năng suất, chất lượng cao, có tính chống chịu tốt để 
trồng cây trong dịp phát động. Sau khi trồng, phân công trách nhiệm quản lý cụ 
thể: chăm sóc, bảo vệ cây đã trồng, chú ý phòng trừ sâu bệnh hại để cây trồng 
phát triển tốt. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương 
khen thưởng và nhân rộng điển hình những tổ chức, cá nhân làm tốt.

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Nông 
nghiệp & PTNT) trước ngày 31/3/2022.

 - Đối với UBND xã Quang Khải: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp & 
PTNT huyện lựa chọn thời gian, địa điểm để Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện 
và các Cơ quan liên quan tham gia Lễ phát động Tết trồng cây. 
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2. Các cơ quan, đơn vị liên quan
2.1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện
Phối hợp với UBND xã Quang Khải lựa chọn thời gia, địa điểm tổ chức 

Lễ phát động Tết trồng cây và tổng hợp tình hình báo cáo UBND huyện.
2.2. Đài Phát thanh huyện
Tăng cường tuyên truyền về ý nghĩa, tác dụng của việc trồng cây để toàn 

thể nhân dân cùng hưởng ứng thực hiện. 
2.3. Câu lạc bộ cây cảnh nghệ thuật huyện
 Tập trung tuyên truyền, vận động các hội viên của mình tích cực trao đổi 

kinh nghiệm trồng, chăm sóc, tạo dáng để tạo được nhiều cây cảnh có giá trị 
kinh tế cao.

2.4. Các phòng, ban, đơn vị liên quan
Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, đôn đốc, kiểm tra, 

hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các đơn vị triển khai thực hiện “Tết trồng cây 
đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mùa Xuân Nhâm Dần  năm 2022 đảm bảo đúng mục 
đích, yêu cầu đề ra.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;             
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT.

 KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Văn Soái

(Để báo cáo)
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