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THÔNG BÁO
Phát dọn hiện trường chuẩn bị tổ chức lễ phát động
“Tết trồng cây” năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 13/01/2021 của UBND huyện
Văn Quan về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân làm thủy
lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn xuân Tân Sửu
năm 2021. Để buổi lễ phát động “Tết trồng cây” xuân Tân Sửu đạt hiệu quả, Ủy
ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo các nội dung sau:
1. Nội dung
- Địa điểm phát dọn:
+ Tổ chức phát dọn, cuốc hố trồng hoa tại địa điểm đã được chọn để phát
động Tết trồng cây chung cho toàn huyện tại đỉnh đèo Lùng Pa.
+ Tổ chức cuốc hố trồng cây đào tại khuôn viên tượng đài đồng chí Lương
Văn Tri và trồng cây Sở, cây Dã hương, cây Đào tại khu vực quanh sân vận động,
khu vực đường nội thị của thị trấn Văn Quan.
- Đối tượng tham gia:
+ Đối với địa điểm tại đỉnh Lùng Pa phát động toàn thể cán bộ, Đảng viên,
công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, Đoàn viên thanh niên trên địa bàn
huyện.
+ Đối với địa điểm tại khuôn viên tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, khu
vực quanh sân vận động, khu vực đường nội thị của thị trấn Văn Quan (giao cho
UBND thị trấn chủ trì phối hợp với trường Trung học phổ thông Lương Văn Tri và
trường Dân tộc nội trú huyện thực hiện)
- Thời gian thực hiện:
+ Tổ chức giao nhận lô cho các nhóm trưởng tại đồi đỉnh đèo Lùng Pa vào
14h30 phút chiều ngày 29/01/2021; tổ chức phát dọn, cuốc hố ngày 30/01/2021
(buổi sáng từ 8h00 phút; buổi chiều từ 14h00 phút) các nhóm tự tổ chức phát dọn.
+ Tổ chức giao nhận vị trí cuốc hố cho UBND thị trấn Văn Quan (đại diện
lãnh đạo, cán bộ nông lâm) vào 8 giờ 30 phút ngày 29/01/2021; tổ chức cuốc hố
ngày 31/01/2021 (buổi sáng từ 8h00 phút; buổi chiều từ 14h00 phút)
- Dụng cụ phát dọn, cuốc hố: các đơn vị tự chuẩn bị cuốc, xẻng để cuốc
hố. Phát dọn xong báo cho Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiệm thu đạt yêu cầu
thì nhóm đó hoàn thành nhiệm vụ.
2. Tổ chức thực hiện
2.1. Phòng Nông nghiệp và PTNT
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Chủ trì, phối hợp các phòng ban chuyên môn của huyện chuẩn bị công tác phát
dọn hiện trường chuẩn bị cho Tết trồng cây năm 2021. Trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu
các Tổ thực hiện theo phân công, báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện.
Xây dựng phương án huy động lực lượng tham gia phát dọn, cuốc hố; phối
hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, cắm biển chia lô cụ thể cho từng vị trí
ứng với từng đơn vị cơ quan tham gia phát dọn, cuốc hố trồng hoa (có danh sách
kèm theo).
Thống kê danh sách các đơn vị tham gia và thông báo kết quả cuộc phát
động.
2.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Phối hợp với phòng Nông nghiệp
và PTNT tham gia kiểm tra kết quả thực hiện của các tổ; cử thành phần tham gia
phát dọn thực bì và cuốc hố theo kế hoạch.
2.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với UBND xã Điềm He,
xã An Sơn chịu trách nhiệm chỉ đạo dọn vệ sinh môi trường, rác thải tại khu vực,
địa điểm tổ chức Tết trồng cây.
2.4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chủ trì, phối hợp với Công an huyện phân
luồng đảm bảo ATGT tại địa điểm phát dọn và trồng cây tại buổi lễ.
2.5. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và
PTNT hướng dẫn, cắm biển chia lô cụ thể cho từng vị trí ứng với từng cơ quan đơn
vị và chịu trách nhiệm về hướng dẫn kỹ thuật cuốc hố.
Chuẩn bị địa điểm để tiếp nhận chăm sóc, bảo quản hom, cành giống cây
hoa Trạng Nguyên; chuẩn bị cây Dã hương, cây Sở.
2.6. Huyện Đoàn: Huy động lực lượng đoàn viên thanh niên tổ chức chuẩn bị
hiện trường như: phát dọn thực bì và cuốc hố trồng cây (không huy động học sinh).
2.7. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Giao cho phòng chuẩn bị 2.000 (hom, cành, gốc) cây hoa Trạng Nguyên có
chiều dài 30 đến 40cm, đường kính 2cm đến 4cm.
Thời gian nộp: ngày 04/02/2021.
Địa điểm nộp: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Văn Quan.
2.8. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Chuẩn bị
tăng âm, loa đài phục vụ tại ngày tổ chức phát dọn, cuốc hố (ngày 30/01/2021).
2.9. Trung tâm Y tế huyện Văn Quan: Cử y, bác sỹ tham gia đề phòng có
tai nạn lao động xảy ra để có phương án sơ cứu chữa kịp thời.
2.10. UBND các xã, thị trấn:
- UBND các xã Điềm He, An Sơn: Chủ động huy động lực lượng phát dọn,
cuốc hố để trồng hoa Dã Quỳ và hoa Trạng Nguyên thuộc địa phận của xã mình,
dọc theo tà ly âm từ đỉnh đèo trở xuống (mỗi xã tự chuẩn bị 2.000 hom, cành giống
hoa Dã Quỳ).
- UBND các xã, thị trấn: Mỗi xã Chuẩn bị 50 gốc cây hoa Trạng Nguyên và
100 (hom, cành) có chiều dài 30 đến 40cm, đường kính 2cm đến 4cm.
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Thời gian nộp: ngày 04/02/2021.
Địa điểm nộp: Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Văn Quan.
2.11. UBND thị trấn Văn Quan:
- Chủ trì, phối hợp với Trường trung học phổ thông Lương Văn Tri, trường
PTDT Nội trú THCS huyện cuốc hố tại địa điểm tượng đài Lương Văn Tri, khu
vực Sân vận động, khu vực đường nội thị của huyện.
+ Huy động nhân lực: UBND thị trấn Văn Quan: 20 người
+ Dụng cụ: cuốc, xẻng, thuổng
- Chủ trì chỉ đạo các lực lượng giải tỏa hành lang và vệ sinh môi trường tại
các tuyến nội thị dự kiến trồng cây.
2.12. Trường trung học phổ thông Lương Văn Tri, trường Nội trú
huyện: Phối hợp với UBND thị trấn cử lực lượng tham gia cuốc hố, vệ sinh khu
vực các tuyến đường dự kiến trồng cây.
- Huy động nhân lực:
Trường THPT Lương Văn Tri: 20 người
Trường Dân tộc nội trú: 20 người
- Dụng cụ: cuốc, xẻng, thuổng
2.13. Quy định về thời gian
Yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Phòng Tài
nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Huyện Đoàn, Trung tâm Dịch
vụ nông nghiệp, UBND thị trấn…, UBND xã Điềm He và UBND xã An Sơn
nghiêm túc triển khai thực hiện. Hoàn thành xong trước ngày 01/02/2021.
2.14. Phương tiện đi lại, dụng cụ phát dọn; sinh hoạt đồ ăn, nước uống:
các đơn vị tham ra phát dọn tự chuẩn bị.
Trên đây là Thông báo của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan về việc phát
dọn hiện trường chuẩn bị tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2021. Yêu cầu
các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- UBMTTQ, các đoàn thể huyện;
- Công an huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Đức Dũng
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DANH SÁCH HUY ĐỘNG NHÂN LỰC
Tham gia phát dọn hiện trường Tết trồng cây năm 2021 tại Đèo Lùng Pa
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(ban hành kèm theo Thông báo số: ...../TB-UBND,
ngày ...../01/2021
07
của UBND huyện Văn Quan)

STT
I
1

Tên cơ quan đơn vị
NHÓM 1
VP HĐND và UBND huyện

Số người
huy động
58

04

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
II
18
19
20
21

Thanh tra huyện
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Phòng Nội Vụ
Phòng Văn hoá và Thông tin
Phòng Tài chính - Kế hoạch
Phòng Nông Nghiệp và PTNT
Phòng Tài nguyên - MT
Phòng Tư pháp
Xí nghiệp Khai thác CTTL

Trung tâm GDNN-GDTX huyện
Trung tâm Y tế huyện
Trung tâm Văn hoá, TT và Truyền
Thông
Phòng LĐ,TB,XH - Dân Tộc
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp
BQL dự án ĐTXD huyện
Phòng Giáo dục và Đào tạo
NHÓM 2
Hạt Kiểm lâm
Chi cục Thống kê khu vực Văn Quan Cao Lộc
Ngân hàng NN&PTNT huyện
Ngân hàng Chính sách xã hội

1
2
2
1
2
9
3
1
4
3
3
8
2
9
2
2
48
6
1
2
2

Ghi chú
Lãnh đạo Văn
phòng phối hợp
chỉ đạo, kiểm
tra
Nhóm trưởng

Cử 02 phóng
viên ghi hình
đưa tin

Nhóm trưởng
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22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
III
38
39
40

Bảo hiểm xã hội
Công an huyện
Ban Chỉ huy Quân sự huyện
Kho bạc
Chi cục Thuế khu vực IV
Tòa án
Viện kiểm sát
Chi cục Thi hành án
Đội Quản lý thị trường số 05
Văn phòng Đăng ký đất đai

2
6
6
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
5
4

Trung tâm Phát triển quỹ đất
Bưu điện huyện VQ
Trung tâm Viễn thông huyện
Trạm Quản lý nước sinh hoạt huyện
Điện lực huyện Văn Quan
Hạt 7 giao thông huyện
Nhóm III
Ủy ban nhân dân thị trấn
20
Trường PTTH Lương Văn Tri
20
Trường PTDT Nội trú THCS huyện
20
Tổng cộng
166
Ghi chú:
- Mọi người tham gia lao động tự túc phương tiện, tự mang theo cuốc,
xẻng, thuổng, dao phát ./.
- Trưởng nhóm có trách nhiệm báo cáo quân số của tổ mình phụ trách
với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để tổng hợp.

