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

Thanh Miện, ngày         tháng 01 năm 2022

     Kính gửi: 
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
-  Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

Hưởng ứng phong trào “Mùa Xuân là Tết trồng cây” do Bác Hồ phát động, 
hàng năm cứ mỗi độ xuân về các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể, 
các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân trong huyện đều tổ chức phát động 
và tham gia thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Năm 2021 công tác trồng cây phân tán, cây ăn quả của huyện đã đạt được 
những kết quả nhất định, góp phần nâng cao giá trị sản xuất trong nông nghiệp. Số 
cây đã trồng ước toàn huyện 65.000/60.000 cây phân tán các loại, đạt 108%, trong 
đó cây lấy gỗ, cây phong cảnh bóng mát 35.000 cây, cây ăn quả 30.000 cây. 

Năm 2022, thực hiện Kế hoạch số 151/SNN- KH ngày 27 tháng 01 năm 
2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương về tổ chức “Tết 
trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mùa Xuân Nhâm Dần 2022, Ủy ban nhân dân 
huyện yêu cầu các các cơ quan, đơn vị và Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn căn cứ 
tình hình thực tế và điều kiện cụ thể thực hiện một số nội dung sau:

1. Năm 2022, phấn đấu toàn huyện trồng cây phân tán các loại 60.000  cây 
và phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" vào đầu xuân Nhâm Dần, thời 
gian thực hiện từ ngày mồng 08 tháng Giêng đến ngày 08 tháng Hai năm Nhâm 
Dần (tức từ ngày 08/2/2022 đến ngày 10/3/2022). Tùy điều kiện cụ thể của từng 
địa phương và tình hình dịch Covid-19 chọn ngày tổ chức, hình thức phát động 
phong trào cho phù hợp.

2. Tuyên truyền rộng rãi về mục đích và ý nghĩa của Tết trồng cây đời đời 
nhớ ơn Bác Hồ. Chỉ đạo, hướng dẫn và vận động mọi tầng lớp nhân dân, các tổ 
chức đoàn thể, các trường học, các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia. Chọn những 
giống cây trồng đảm bảo chất lượng cao và phù hợp để trồng cây trong dịp phát 
động. Các xã, thị trấn phấn đấu tổ chức thực hiện theo kế hoạch giao (Có phụ lục 
kèm theo).

3. Sau khi trồng phân công trách nhiệm quản lý cụ thể: chăm sóc, bảo vệ cây 
đã trồng, chú ý phòng trừ sâu hại để cây trồng phát triển tốt. Tổ chức tốt kiểm tra, 



giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình 
những tổ chức, cá nhân làm tốt.

4. Tăng cường tuyên truyền và ngăn chặn các hoạt động “bẻ cành, hái lộc” 
đầu xuân và xử lý nghiêm các hành vi phá hoại cây xanh nơi công cộng. 

5. Phòng Nông nghiệp & PTNT hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa 
phương thực hiện trồng cây phân tán năm 2022 và phong trào “Tết trồng cây đời 
đời nhớ ơn Bác Hồ” mùa Xuân Nhâm Dần 2022, báo cáo kết quả thực hiện về 
UBND huyện và Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hải Dương./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT; NN & PTNT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Hữu Tiếp
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