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S: /CT-UBND Ct'a lô, ngày tháng näm 2022 

CIII THI 
V vic to chfrc Têt trông cay Xuân Nhãm Dan nàm 2022 

Th?c hin 1ôi dty cüa Chñ tjch Ho ChI Minh "Mi?a xuán là tét tróng cay, lam 
cho dá't nzthc càng ngày càng xuán ". Tét trông cay di dôi nhâ an Bác H dä tr& 

thành truyên thng t& dçp cüa dan tc, kh&i du cho mçi hoit dng, gop phAn quan 
tr9ng trong phát trin kinh t - xä hi cüa thj xã và bào v môi trung sinh thai, giâm 
nhç thiên tai, thIch 1rng vi bin di khi hu. 

D phát huy nhthig kt qua dt duçic trong näm 2021, chun bj t chüc "Té't 

tr&ig cay dô'i dô'i nhó' o'n Bác Ho" trong djp Têt Nguyen dan Nhâm Dan näm 2022 
thit thirc, hiêu qua. UBND thj xã yêu cu Chü tich UBND các phu'mg, thu tru&ng 
các Ca quan, dan vj trin khai thçrc hin tt các ni dung sau: 

1. To chirc tuyên truyên rng rãi v miic dIch, ,2 nghia "Té't trong cay dài dài 

nhó' cm Bác H ". Vn dng mci tang ip  nhân dan tIch circ tham gia trông cay, nâng 

cao nhân thirc v vai trô, tác dirng, giá trj cüa rmg, )2 nghTa cüa vic trông cay, trông 

rirng, cong tác báo v thng, bâo v môi tnrrng sinh thai, gop phn giâm nhç thiên 

tai, 1rng phó vi bin di khi hu. 

2. To chtrc 1 phát dng "Têt trông cay" Xuân Nhâm Dan näm 2022 thiêt thrc, 
hiu qua, không phô truo'ng hInh thirc, dam báo an toàn trong cong tác phOng chng 
dch Covid 19; sau khi trng thirc hin t& cong tác chãm sóc, bào v cay trng d 

cay trng sinh truông và phát trin t&. 

3. UBND các phumg, các dan vj xay dimg k hoch, khão sat, 1ira ch9n các 

dja diem d trng cay xanh, t chirc trng cay du Xuân Nhâm Dn 2022 tai ca quan, 
dan v, phuô'ng mInh. Kê hoch trng cay Xuân Nhârn Dan g1ri v UBND th xa 

(qua phông Kinh t) truc ngày 25/01/2022 d UBND thj xã tnrc tip kim tra, 

theo dOi và chi dao. 

4. Phông Van hóa thông tin; Trung tam Van hóa The thao và Truyên thông 

thj xã: Tang cu&ng cOng tác tuyên truyn ye nghia cña Tet trông cay và chuang 
trInh bào v, phát triên rrng trên dja bàn toàn th xã nhàm nâng cao nhân thüc cho 

nhân dan và tto phong trào toàn dan thirc hin 1Oi dy cüa Bác. 

5. Phông Giáo dc và Dào tao: Chi dio các truèng h9c tuyên truyên giáo diic 
hoc sinh nhn thirc dung dn v thm quan tr9ng cüa vic trng cay xanh, trông rrng 
và bâo v mOi tnrng, tIch circ thirc hin k hotch trng cay và bâo v ri'rng. 
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6. Phông Kinh t: ChÜ trI phM hçp vâi các phông ban, ngânh, dan vj lien quan 
tham mini k hoich, dja dim t chüc 1 phát dng tt trng cay cap thj xã Xuân 
Nhâm Dn 2022, dng thi chi do, hinng dn UBND các phuông, các dan vj, to 
chirc doàn th trin khai tt trng cay phñ hcip vâi trng phinng, tmg dan vj dam 
bâo hiu qua, thit thrc va tit kim. 

To chtrc kim tra kt qua trng cay cüa các don vj, tng hçip báo cáo theo quy 
djnh. 

7. D nghj Uy ban Mitt trn To qu6c và các doàn th chinh trj- xã hi thj xã 
tuyên truyn v nghTa cüa Tt trng cay, chu'ang trInh báo v, phát triên thng và 
4n dng các hOi  viên, doàn viên, toàn th nhân dan tIch circ tham gia. 

Yêu dtu Thñ tnr&ng các phông ban, ngành, dan vj, t chirc lien quan, Chü tjch 

UBND các phithng chi do trin khai và thirc hin nghiêm tüc Chi thj nay.!. 

No'i nhän 

- Sâ Nong nghip & PINT Ngh An (b/c); 

- TT thi ui'; TT HDND thi x (b/c); 

- Chü tjch, cac PCT UBND thj xã; 

- Các phong, ban, do'n vj lien quan (t/h); 

- UBND các phu'Oiig (tlh); 

- Lisu: VT, KT;,  

TM.0 BAN NHAN DAN 
CHU TICH 

Doãn Tiên Dung 
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