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V/v  thực hiện Tết trồng cây  

Xuân Quý Mão năm 2023 
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Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

            Sơn Dương, ngày     tháng 01 năm 2023 
 

 
                

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

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                                                                

Để tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023, đảm bảo 

trang trọng, thiết thực hiệu quả, không phô trương hình thức,  

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

1. Về thời gian, địa điểm tổ chức: 

- Về thời gian: Thống nhất thời gian tổ chức phát động “Tết trồng cây” 

Xuân Quý Mão năm 2023 trên địa bàn toàn huyện vào 9 giờ 30 phút ngày 

30/01/2023 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão). 

 - Về địa điểm tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Quý Mão năm 

2023 tập trung tại thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương; 

- Ma két phát động Tết trồng cây:  

+ Phông chính: 
 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

LỄ PHÁT ĐỘNG 

TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ 

Xuân Quý Mão năm 2023 

 

                            .........ngày 30 tháng 01 năm 2023 

 

+ Khẩu hiệu tuyên truyền 2 bên: 

 “Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Quý Mão”; 

“Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; 

2. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, các  Cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện tại 

Văn bản số 2960/UBND- NLN ngày 13/12/2022 về việc tổ chức phong trào " 

Tết trồng cây" và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 2023; Văn 
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bản số 51/UBND- NLN ngày 10/01/2023 về thực hiện Tết trồng cây Xuân Quý 

Mão năm 2023; 

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thị trấn Sơn Dương phân công cán 

bộ tham gia Tết trồng cây tại thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương; 

- Báo cáo kết quả thực hiện “Tết trồng cây” Xuân Quý Mão năm 2023 về 

UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và PTNT tổng hợp) trước 16 giờ ngày 

30/01/2023; 

- Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng và cây xanh; tuyên truyền và 

ngăn chặn các hoạt động “bẻ cành, hái lộc” đầu xuân, hành vi chặt cành, đào cây 

trong rừng phòng hộ, đặc dụng, rừng tự nhiên, nhất là để chơi dịp Tết Nguyên 

đán; xử lý nghiêm các hành vi phá hại rừng, cây xanh. 

- Giao UBND xã Hợp Hòa: 

+ Phát hành giấy mời, mời Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các Tổ chức chính trị - Xã hội, các cơ quan, đơn 

vị tới dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, Xuân Quỹ Mão 

năm 2023 và huy động các thành phần cán bộ, nhân dân, học sinh tham gia Tết 

trồng cây đảm bảo hiệu quả, trang trọng đúng nghi lễ. Thực hiện nghiêm các quy 

định trong công tác phòng, chống dịch bệnh covid 19. 

+ Báo cáo công tác chuẩn bị về UBND huyện (qua phòng Nông nghiệp và 

PTNT tổng hợp) trước 16 giờ ngày 17/01/2023. 

3. Phòng Nông nghiệp và PTNT:  

Kiểm tra đôn đốc công tác chuẩn bị tổ chức lễ phát động Tết trồng cây 

của huyện tại thôn Cầu Đá, xã Hợp Hòa bảo đảm trang trọng đúng nghi lễ. 

Tổng hợp kết quả thực hiện “Tết trồng cây” Xuân Quý Mão năm 2023 trên 

địa bàn huyện, báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên 

Quang theo quy định. 

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 2023 đạt kết quả cao./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (T/hiện); 

- TTr Huyện uỷ, HĐND huyện     (Báo cáo);  

- Chủ tịch UBND huyện  

- Các PCT  UBND huyện; 

- Chánh, Phó VP TH UBND huyện; 

- Chuyên viên TH NLN  (T/dõi); 

- Lưu VT (Thành). 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Hữu Tân 
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