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                          Kính gửi:  - Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                                                                

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 08/UBND-

NLN ngày 5/01/2021 về việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo và giao trách nhiệm:  

1. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn 

a, Tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Tân Sửu 2021 với 

chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn 1,5 lần và từ năm 2022 đến năm 2025 cao gấp 2 

lần so với năm 2020; trong đó chú trọng các giải pháp: 

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt pháp luật về Lâm 

nghiệp; Tổ chức phát động Tết trồng cây một cách sâu rộng tới các cơ quan, đơn 

vị, trường học đóng trên địa bàn, các thôn, tổ dân phố, gắn việc thực hiện Tết trồng 

cây với việc thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021; Việc tổ chức phải thiết 

thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ 

chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực 

tham gia trồng cây, trồng rừng. 

- Bố trí tối thiểu 01 địa điểm trồng cây tập trung để tổ chức lễ phát động “Tết 

trồng cây” Xuân Canh Tý, diện tích từ 0,2 ha trở lên, trong đó ưu tiên lựa chọn loài 

cây trồng phù hợp, các loài cây bản địa, cây lâm nghiệp (cây Keo lai, cây Keo hạt, 

cây Lát, cây Mỡ…); địa điểm trồng cây Tết phải phù hợp, thuận tiện cho công tác 

tuyên truyền; sau khi trồng phải thường xuyên kiểm tra, giao cho người chịu trách 

nhiệm quản lý, chăm sóc, bảo vệ cụ thể ở từng địa điểm để cây trồng sinh trưởng tốt, 

tránh tình trạng thực hiện hình thức gây lãng phí;  

- Báo cáo kết quả triển khai việc chuẩn bị "Tết trồng cây" Xuân Tân Sửu năm 

2021 (theo biểu mẫu gửi kèm) và nhu cầu cây giống (cụ thể theo từng loài cây) về 

UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT huyện tổng hợp) trước ngày 

13/01/2020. 

- Dự kiến điểm "Tết trồng cây" Xuân Tân Sửu năm 2021 của huyện tại trường 

THPT ATK Tân Trào- thôn Tân Thành, xã Minh Thanh. Giao Ủy ban nhân dân xã 

Minh Thanh chủ trì, phối hợp với trường THPT ATK Tân Trào chuẩn bị giải phóng 

mặt bằng, các điều kiện cần thiết để tổ chức Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 tại 

trường THPT ATK Tân Trào. Lập dự toán kinh phí thực hiện trình UBND huyện (qua 

phòng Tài chính kế hoạch huyện thẩm định). 

b) Phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch thực hiện 

Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh thành phong trào thi đua trong từng khu dân cư với sự 

tham gia của mọi người dân; tập trung ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư 
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tập trung, khu văn hóa - lịch sử, khu tưởng niệm, hành lang giao thông, kết hợp phòng 

hộ trong khu canh tác nông nghiệp.... Chỉ tiêu này không bao gồm cây trồng rừng thay 

thế và cây trồng rừng sau khai thác gỗ. Ưu tiên lựa chọn loài cây trồng gỗ lớn, lâu năm, 

đa mục tiêu, gắn với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp và 

mục tiêu phát triển bền vững của đất nước.  

c) Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, chống chặt, phá 

rừng trái pháp luật, nhất là trong mùa khô 2020 - 2021; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của 

UBND huyện tại văn bản số 1554/CĐ-TTg ngày 17/7/ 2020 về tăng cường công tác 

phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ cây giống chất 

lượng cao năm 2021; kiểm soát chặt chẽ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích 

khác, tiếp tục đóng cửa rừng tự nhiên; kịp thời phát hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm 

theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

2. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện “Tết trồng cây” Xuân 

Tân Sửu năm 2021 trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình; báo cáo việc chuẩn bị, kết 

quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp). 

3. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện chỉ đạo cán bộ phụ trách xã hướng 

dẫn kỹ thuật phát dọn thực bì, đào hố, trồng cây trong dịp Tết trồng cây Xuân Tân 

Sửu năm 2021 và công tác trồng rừng năm 2021, báo cáo tiến độ thực hiện “Tết 

trồng cây” về UBND huyện theo quy định. 

4. Trung tâm Văn hóa- Truyền thông và thể thao huyện có trách nhiệm thông 

tin, tuyên truyền kịp thời về “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu năm 2021 và thực hiện 

kế hoạch trồng rừng vụ Xuân năm 2021. 

5. Phòng Tài chính- Kế hoạch chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên 

quan, UBND xã Minh Thanh thẩm định kinh phí trình UBND huyện theo quy định. 

6. Phòng Nông nghiệp và PTNT: 

- Kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị chuẩn bị Tết 

trồng cây năm 2021. Tổng hợp kết quả thực hiện chuẩn bị Tết trồng cây, kết quả 

trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn huyện, báo cáo UBND huyện, Sở 

Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị 

liên quan xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với triển khai thực hiện các 

chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021 và cả giai đoạn 2021 - 

2025; tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp;  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

tích cực triển khai thực hiện tốt "Tết trồng cây" để góp phần thúc đẩy phong 

trào trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng năm 2021 đạt kết quả cao./. 

 
Nơi nhận: 

- TTr Huyện uỷ, HĐND  huyện (B/c);  

- CT, các PCT  UBND huyện (C/đạo); 

- Chánh, Phó VP TH UBND huyện; 

- Như trên (T/hiện); 

- Chuyên viên TH NLN  (T/dõi); 

- Lưu: Dnn   b. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Tân 
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