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BÁO CÁO  

Kết quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân đầu xuân làm 

thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn  

xuân Tân Sửu - năm 2021 
 

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, về tổ chức 

phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay 

từ đầu năm 2021; Công văn số 50/BNN-TCLN, ngày 06/01/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg; Kế hoạch số 22/KH-

UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh về Tổ chức “Tết trồng cây và ra quân 

đầu xuân Tân Sửu năm 2021". Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo kết quả thực 

hiện như sau:  

I. Công tác triển khai thực hiện 

Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp 

và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức triển 

khai thực hiện như: Công văn số 29/SNN-KHTC ngày  08/01/2021  của  Sở 

Nông nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn vể việc thực hiện tổ chức “Tết trồng cây” 

và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn xuân Tân 

Sửu năm 2021; Phối hợp với UBND Thành phố chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ 

phát động Tết trồng cây cấp tỉnh; Thông báo số 08/TB-SNN, ngày 25/01/2021 về 

nguồn cây con giống phục vụ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”Xuân Tân 

Sửu và kế hoạch trồng rừng năm 2021; Công văn số 203/SNN-KHTC ngày 

05/02/2021 về Phân công tham dự lễ phát động "Tết  trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 

Hồ" Xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn 11/11 huyện, thành phố.   

UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch ra quân, triển khai thực 

hiện đến các xã, phường, thị trấn, chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh và đã tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

Xuân Tân Sửu 2021, tập trung thực hiện tại các xã điểm xây dựng nông thôn 

mới, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và nhân dân tích cực tham gia. 

II. Kết quả đạt được 

1. Kết quả thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

UBND các huyện, thành phố đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

thị trấn tổ chức thực hiện tốt “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân 
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Sửu 2021 trong khí thế sôi nổi, mạnh mẽ và có sự chuẩn bị đầy đủ về mặt hiện 

trường, cây giống, băng rôn khẩu hiệu, Lễ đài ...; tổ chức Lễ ra quân thiết thực, 

tiết kiệm và hiệu quả. 

Đến ngày 21/02/2021 đã có 11/11 huyện, thành phố tổ chức lễ phát động, 

kết quả như sau: 

- Tổng số điểm ra quân: 168 điểm (Bao gồm các xã, phường, thị trấn, 

trường học, cơ quan ...). Tổng số người tham gia 20.935 người. 

- Tổng số cây đã trồng: 529.522 cây (tương đương 442,3 ha; bằng 96 % 

so với năm 2020). Trong đó: Cây lâm nghiệp: 411.195 cây; Cây cảnh/bóng mát: 

9.469 cây; Cây ăn quả: 61.958 cây và cây Đào: 46.900 cây. Ngoài ra còn có 

trồng thêm cây hoa các loại: 10.137 cây. 

(Chi tiết có phụ biểu số 01  kèm theo) 

2. Kết quả ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường 

nông thôn 

Đến nay 11/11 huyện, thành phố đã tiến hành tổ chức ra quân đầu xuân 

làm thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn xuân Tân Sửu 

2021. Trên cơ sở hiện trạng thực tế các công trình, UBND các xã, phường, thị 

trấn đã lựa chọn các công trình để ưu tiên tập trung sửa chữa, xây lát, kiên cố 

hoá trong đợt ra quân đảm bảo ổn định, phát huy hiệu quả công trình. 

Tổ chức nạo vét, phát quang, duy tu, bảo dưỡng hệ thống kênh mương, hệ 

thống nước sinh hoạt trên địa bàn; sửa chữa, xây lát kiên cố các đoạn mương hư 

hỏng để dẫn nước tới được từng chân ruộng. Hiện nay hầu hết hệ thống kênh 

mương đều đã được nạo vét, sửa chữa để thông nước tưới đến mặt ruộng sẵn 

sàng phục vụ cho vụ Xuân và cả năm 2021. 

Tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, nhà tiêu, chuồng trại chăn 

nuôi, tạo ra môi trường sống sạch, đẹp. 

Tính đến ngày 21/02/2021, kết quả đạt được như sau:  Tổng số xã, thị trấn 

đã ra quân: 172, đạt 88% so với cùng kỳ; Số công lao động: 86.360 công, đạt 

116% so với cùng kỳ; Sửa chữa, kiên cố kênh mương: 29.743m; Đất đào, đắp các 

loại: 7.459 m3; Nạo vét kênh mương: 807.765 m, đạt 110% so với cùng kỳ; Phát 

dọn mương: 404.051 m2, đạt 118% so với cùng kỳ; Cung ứng xi măng: 767 tấn.  

 (Chi tiết có phụ biểu số 02 kèm theo) 

III. Đánh giá chung 

Sau ngày tổ chức phát động Tết trồng cây của tỉnh (ngày 06 tháng giêng), 

tất cả các địa phương trong tỉnh đều đồng loạt ra quân. Cùng với cả nước, những 
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năm qua, tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm đến công tác trồng rừng, bảo vệ môi 

trường sinh thái; phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ thu hút đông 

đảo cán bộ, đảng viên và người dân trong tỉnh tham gia. Qua đó nâng cao nhận 

thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng: trồng thêm 

cây xanh sẽ góp phần chống xói mòn, hạn chế lũ lụt; tạo ra một tiềm năng của 

cải vật chất to lớn cho đời sống của mỗi gia đình và xã hội, góp phần hạn chế ô 

nhiễm môi trường,điều hào khí hậu. Việc tổ chức trồng cây đầu xuân đã thực sự 

phát huy truyền thống tốt đẹp về "Tết trồng cây" của dân tộc, góp phần thực hiện 

tốt Chương trình trồng một tỷ cây xanh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

tạo được phong trào thi đua của các cấp, các ngành, trong từng khu dân cư với 

sự tham gia của mọi người dân; lựa chọn loài cây trồng gỗ lớn, lâu năm, đa mục 

tiêu, gắn với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phát triển lâm nghiệp bền vững trên 

địa bàn tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo kết quả ra quân đầu xuân Tân Sửu - Năm 2021, Sở 

Nông nghiệp và PTNT kính báo cáo UBND tỉnh, Tổng cục Lâm nghiệp -Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./. 

 
 

 

Nơi nhận: 

   - UBND tỉnh (B/c); 

   - Tổng cục Lâm nghiệp (B/c); 

   - Lãnh đạo Sở; 

   - Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

   - Lưu: VT, KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh 
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