
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SNN-KHTC  Lạng Sơn, ngày      tháng 12 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 Canh Tý 2020. 

 

  
 

Kính gửi: UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Chỉ thị số: 9155/CT-BNN-TCLN ngày 06/12/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị 

UBND các huyện và thành phố thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng 

dẫn thi hành. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các ngành 

và nhân dân tích cực tham gia trồng cây gây rừng. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn 

xây dựng kế hoạch phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2020 gắn với các chỉ 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của địa phương, phù hợp với Đề án 

phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2030, trong đó ưu 

tiên cho việc bảo vệ rừng tự nhiên, thâm canh trồng rừng năng suất cao, trồng 

rừng gỗ lớn, trồng cây bản địa có giá trị kinh tế cao, trồng dược liệu dưới tán 

rừng. 

2. Tổ chức thực hiện Tết trồng cây “đời đời nhớ ơn Bác Hồ”: 

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phát động phong trào 

và tổ chức triển khai thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra 

quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn nhân dịp đầu 

Xuân Canh Tý năm 2020; phong trào và các hoạt động phải tạo được bước 

chuyển biến mới đảm bảo thiết thực, hiệu quả.  

b) Lựa chọn địa điểm trồng cây và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, 

vệ sinh môi trường nông thôn phù hợp, thuận tiện cho công tác chăm sóc cây 

trồng và theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện sửa chữa các công trình; khuyến 

khích, huy động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, gây rừng và 

cải tạo, sửa chữa các công trình thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường. 

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 có giá trị về bảo vệ môi trường, 

cung cấp gỗ lớn và các lâm sản có giá trị cao, tạo dấu ấn đặc trưng theo từng địa 

bàn,... Ngoài ra, có thể tổ chức thực hiện trồng cây lâm nghiệp (trên đồi rừng), 

giao cho đơn vị cụ thể (tổ chức, hộ gia đình,...) chăm sóc thường xuyên; không 

phân phát cây cho các đơn vị, cá nhân tự trồng, không tổ chức trồng cây khi thời 

tiết không thuận lợi; lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chất lượng cây giống tốt, 

ưu tiên trồng các loài cây gỗ lớn, đa mục đích. 



UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ phát động ra 

quân đầu xuân năm 2020 gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua đường công văn 

và thư điện tử khtcsnnls@gmail.com) trước ngày 09/01/2020 để tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh về công tác tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ", ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn 

Xuân Canh Tý năm 2020. 

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện và thành phố phối 

hợp thực hiện đảm bảo theo nội dung trên./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (B/c); 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng thuộc Sở; 
- Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Chiều 
 

 

mailto:khtcsnnls@gmail.com

		2019-12-25T09:16:50+0700


		2019-12-25T10:14:16+0700


		2019-12-25T10:14:16+0700


		2019-12-25T10:14:16+0700




