
 
 

UỶ BAN NHÂN DÂN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH TUYÊN QUANG     Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc        
                                                                                       

Số: 172/UBND-KT 

 

    Tuyên Quang, ngày 17 tháng 01 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

 Thực hiện Chỉ thị số 9095/CT-BNN-TCLN ngày 30/12/2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tổ chức phong trào "Tết trồng cây 

đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Nhâm Dần và tăng cường công tác bảo 

vệ phát triển rừng năm 2022;  

 Thực hiện Thông báo số 402-TB/TU ngày 29/12/2021của Thường trực 

Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 29/12/2021; 

 Sau khi xem xét nội dung đề xuất địa điểm thực hiện Tết trồng cây Xuân 

Nhầm Dần của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo số 01/BC-SNN 

ngày 06/01/2021. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Về thời gian, địa điểm tổ chức Lễ phát động tết trồng cây Xuân Nhâm 

Dần năm 2022 của tỉnh: 

 - Về thời gian: Thời gian tổ chức phát động “Tết trồng cây” Xuân 

Nhâm Dần năm 2022 thực hiện từ 9 giờ ngày 11/02/2022 (tức ngày 11 tháng 

Giêng năm Nhâm Dần). 

- Về địa điểm tổ chức: Tổ chức phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm 

Dần 2022 của tỉnh tại các lô 60, 63, khoảnh 225B, diện tích 2,0 ha, chức năng 

rừng sản xuất, thuộc thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên.   

2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên chủ trì, phối hợp với Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn: 

- Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện, đồng thời chuẩn bị đầy đủ, chu 

đáo các điều kiện cần thiết tại hiện trường buỗi lễ phát động: Ma két, khánh 

tiết, xử lý thực bì, cuốc hố, cây giống, cuốc, xẻng; hướng dẫn và bố trí bãi đỗ 

xe của đại biểu...để tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” của tỉnh tại thôn 2 

Tân Yên, xã Tân Thành, huyện Hàm Yên; mời các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham 

V/v thực hiện Tết trồng cây 

Xuân Nhâm Dần năm 2022 
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dự lễ phát động và huy động các thành phần cán bộ, nhân dân, học sinh tham 

gia Tết trồng cây đảm bảo hiệu quả, chu đáo, an toàn với dịch bệnh Covid 19. 

- Lập dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện phát động “Tết trồng cây” 

Xuân Nhâm Dần 2022, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt theo quy định. 

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với 

Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên kiểm tra hiện trường trồng rừng, kiểm tra 

chất lượng cây giống và công tác chuẩn bị tổ chức tết trồng cây đảm bảo đúng 

kỹ thuật, thiết thực, hiệu quả; dự thảo nội dung phát động của lãnh đạo tỉnh gửi 

Văn phòng Ủy  ban nhân dân tỉnh. 

Chủ trì triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn tại Chỉ thị số 9095/CT-BNN-TCLN ngày 30/12/2021. 

4. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện "Tết trồng cây" Xuân Nhâm Dần  

trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương mình; báo cáo kết quả thực hiện với 

Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

5. Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền kịp thời về Tết trồng 

cây Xuân Nhâm Dần và việc thực hiện kế hoạch trồng cây, trồng rừng 2022./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy  

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy Hàm Yên (P/h chỉ đạo); 

- Chánh, Phó CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT (Toản). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 

 

 

 

 

 

 

(Báo cáo); 
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