
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 13 /SNN-KHTC  Lạng Sơn, ngày  04 tháng 01 năm 2019 

V/v tổ chức “Tết trồng cây” và ra quân 
làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi 

trường nông thôn Xuân Kỷ Hợi 2019. 

 

  

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số: 9644/CT-BNN-TCLN ngày 12/12/2018 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 
Hồ” nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND 
các huyện và thành phố thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn, các hộ gia đình, các cơ 
quan công sở phát động phong trào và tổ chức triển khai thực hiện “Tết trồng cây 
đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, tích cực hưởng ứng phong trào trồng Đào tại trụ sở cơ 
quan, đơn vị và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn 
nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi năm 2019 đảm bảo thiết thực và hiệu quả. 

2. Lựa chọn địa điểm thực hiện Tết trồng cây và ra quân làm thủy lợi, nước 
sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn phù hợp. Riêng đối với hoạt động Lễ phát 
động “Tết trồng cây” nên lựa chọn kỹ địa điểm trồng cây để thuận tiện cho công 
tác chăm sóc, theo dõi; có thể chọn các khu vực như: Cơ quan, trường học, khu di 
tích, nghĩa trang, vỉa hè tuyến phố phù hợp,... để trồng cây cảnh quan, cây lưu 
niệm; trường hợp không bố trí được các địa điểm như trên thì thực hiện trồng cây 
lâm nghiệp (trên đồi, rừng) và giao cho một đơn vị cụ thể chăm sóc, theo dõi 
thường xuyên; không phân phát cây giống lâm nghiệp cho các cá nhân tự thực 
hiện; không tổ chức trồng cây khi thời tiết không thuận lợi; ưu tiên trồng cây hoa 
Đào để tạo cảnh quan, hướng tới xây dựng thành điểm nhấn du lịch của tỉnh.  

3. UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch, dự kiến thời gian, địa 
điểm và loài cây trồng tại Lễ phát động ra quân đầu Xuân năm 2019 của địa 
phương gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua đường công văn và thư điện tử 
khtcsnnls@gmail.com trước ngày 17/01/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện và thành phố phối hợp 
thực hiện đảm bảo nội dung, thời gian trên./. 

 
 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, KHTC; 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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