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CHTHI
V vic t cli .rc Têt trông cay Xuãn Tan Süu näm 2021

Thuc hiên Ryi dy cüa Chü tich H ChI Minh "Miia xuán là té't trng cay,
lam cho dat nu'óc Gang ngày càng xuán ". Tt trông cay di di nhó an Bác H dã
tr thành truyn thng t& dçp cüa dan tc, khii du cho mpi hoat dng, gop phn
quan trpng trong phát trin kinh t - xã hi cüa th xã và bâo v môi trung sinh
thai, giám nbc thiên tai, thIch üng vôi bin di khI hu.
D phát buy nhu'ng kêt qua dt duçic trong nãm 2020, chuân bj to chirc "Té't
tróng cay dô'i d&i nhó' o'n Bác Ha" trong djp Têt Nguyen dan Tan Sru nãm 2021
thik thirc, hiu qua. UBND thj xà yeu cu Chü tjch UBND các phthng, thu trithng
các Ca quan, dan vj trin khai thirc hin tt các ni dung sau:
1. To chüc tuyên truyn rng räi v mic dIch, 2 nghia " Tét tróng cay dài
dô'i nhó an Bác Hi ". Vn dng rnçi tang kp nhân dan tIch circ tham gia trng cay,
nâng cao nhn thirc v vai trô, tác diing, giá trj cüa thng, nghia cfia vic trng
cay, trng rrng, cong tác bào v rü'ng, bão v rnOi truè'ng sinh thai, gop phn giàm
nbc thiên tai, lung phó vi bin di khI hâu.
2. TO chiurc lê phát dng "let trOng cay" Xuân Tan Sñ'u nãm 2021 thit thirc,
hiu qua, khOng phO truang hInh thlurc, dam báo an toàn trong cong tác phông
chng dch Covid 19; sau khi trng thirc hin tt cong tác chärn soc, bão v cay
trng d cay trng sinh tru&ng và phát trin t&.
3. UBND các phithng, các dan vj xây diing k hoch, kháo sat, 1ira ch9n các
dja dim d trng cay xanh, t chiirc trng cay du Xuân Tan Su tai ca quan, dan
vj, phung mInh. Kê ho?ch trOng cay Xuân Tan Süu gluri ye UBND thj xã (Qua
phông Kinh tê) truc ngày 03/02/202 1 dê UBND thj xã trirc tiép kiêm tra, theo
dOi và chi dao.
4. Phông Van boa thông tin; Trung tam Van boa The thao và Truyên thông
thj xã: Tang cumg cong tác tuyên truyên ye ' nghia cña Têt trng cay và chuang
trInh báo v, phát triên rrng trên dja bàn toàn thj xà nhm nâng cao nhn th(rc cho
nhân dan và to phong trào toàn dan thirc hin 1è'i dy cüa Bác.
5. Phông Giáo diic và Dào tao: Chi dto các tru0ng h9c tuyên truyên giáo diic
hçc sinh nhn thlurc dung dn v thm quan trpng cüa vic trng cay xanh, trng
rung và bào v môi tru'rng, tIch cixc thirc hin kê hoch trng cay và báo v rüng.

6. Phông Kinh t: Chñ tn phi hçp vOi các phông ban, ngành, dan vj lien
quan tham mi.ru k hoch, dja dim t chrc 1 phát dng tt trng cay cp thj xã
Xuân Tan Siru näm 2021, dng thii chi dao, htthng dn UBNT) các phu?mg, các
dan v, t chirc doàn th trin khai tt trng cay phü hçip vi tüng phuô'ng, trng
dan vj dam bâo hiu qua, thit thirc vâ tit kim.
To chüc kim tra kt qua trng cay cüa các dan vj, tng hp'p báo cáo theo
quy djnh.
7. D ngh Uy ban Mt trn T quc vá các doán th chInh tr- xä hi thj xã
tuyên truyn v nghia cüa Tt trng cay, chuang trInh báo v, phát trin rrng và
van dng các hi viên, doàn viên, toàn th nhân dan tIch circ tham gia.
Yêu cu Thu trtthng các phông ban, ngânh, dan vj, t chic lien quan, Chü
tjch UBND các phuô'ng chi do trin khai và thirc hin nghiêm tue Chi tM này./,
Noi nhán
- So Nông nghip & PTNT Ngh An (b/c);
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- TT thi ui'; TT HDND thi xã (b/c);
- ChO tich, các PCT UBND thj xä;
- Các phOng, ban, dan vj liOn quan (t/h);
- UBND các phu?rng (t/h);
- Lu'u: VT, KT4
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