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Phát dọn hiện trường chuẩn bị tổ chức ễ phát động ết trồng cây
m Dần năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 0
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
Nhâm Dần năm 202
Để buổ ễ phát động “Tết trồng cây”
quả Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan

Nhâm Dần ă
ộ

đạt hiệu

ội
Địa điểm phát dọn
Tổ chức phát dọn, cuốc hố trồng hoa tại địa điểm đã được chọn để phát
động ết trồng cây chung cho toàn huyện tại dốc Cẩu Tập
ội
Tổ chức cuốc hố trồng cây Muồng Hoàng Yến tại khu vực đường Phùng
thị trấn Văn Quan.
Đối tượng tham gia
Đối với địa điểm tại dốc Cẩu Tập
chức, viên chức, lực lượng vũ trang, Đoàn

hát động cán bộ, Đảng viên, công
trên địa bàn huyện

Đối với địa điểm tại khu vực đường Phùng Chí Kiên thị trấn Văn Quan
iao cho UBND thị trấn chủ trì huy động ực lượng ển
thực hiện
Thời gian thực hiện
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Tổ chức giao nhận vị trí cuốc hố cho UBND thị trấn (đại diện lãnh đạo,
ồi 9 giờ 00 phút ngày 21/01/2022; tổ chức cuốc hố vào ngày
uổi sáng 8 giờ 00 phút)
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Chủ trì, phối hợp với các phòng ban chuyên môn của huyện chuẩn bị công
tác phát dọn hiện trường chuẩn bị Tết trồng cây năm 2022. Trực tiếp kiểm tra
nghiệm thu các tổ theo phân công ại ốc ẩu ập
ểm
ện trường
ẩn
ị ồng
ại đường
, báo cáo UBND huyện về kết quả thực hiện

theo quy định
ây dựng

ươ
, huy động lực lượng tham gia phát dọn, cuốc hố phối
hợp với
ịch vụ nông nghiệp UBND xã Liên Hội cắm biển chia lô cụ
thể cho từng vị trí ứng với từng đơn vị cơ quan tham gia phát dọn, cuốc hố trồng
Thống kê danh sách các đơn vị tham gia và thông báo kết quả cuộc phát động.

vị

. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp: hối hợp với Phòng Nông nghiệp và
hướng dẫn, cắm biển chia lô cụ thể cho từng vị trí ứng với từng cơ quan đơn
chịu trách nhiệm về hướng dẫn kỹ thuật cuốc hố trồng hoa
Huyện Đoàn
Huy động lực lượng đoàn
dọn thực bì và cuốc hố trồng cây

tổ chức chuẩn bị hiện trường như:
động học sinh

ăn hóa, hể thao và ruyền thông huyện
Chuẩn bị tăng âm, loa đài.
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UBND xã Liên Hội
Chủ động phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTN
ịch vụ
nông nghiệp huy động
n lực phát dọn hiện trường hướng dẫn, cắm biển chia lô
cụ thể cho từng vị trí
. Quy định về thời gian
Yêu cầu Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với
ịch
vụ nông nghiệp
ơ
đơ ị
n Hội, UBND thị trấn
Văn Quan
triển khai thực hiện Hoàn thành xong trước ngày
. Phương tiện đi lại, dụng cụ phát dọn; sinh hoạt đồ ăn, nước uống:
các đơn vị
hát dọn tự chuẩn bị
Trên đây là hông báo của
huyện Văn Quan ề ệc hát dọn hiện
trường chuẩn bị tổ chức ễ phát động Tết trồng cây xuân Nhâm Dần năm 2022
êu cầu các cơ quan, đơn vị
UBND thị trấn Văn Quan
triển
thực hiệ
Nơi nhận:

TT Huyện ủy, HĐND huyện;
, các PCT UBND huyện;
UBMTTQ, các đoàn thể
huyện;
Các cơ quan, đơn vị
địa
huyện;
Liên Hội, thị ấn ăn Quan
Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Ủ ỊCH

Hứa Phong Lan

HUY ĐỘNG NHÂN LỰC
dọn hiện trường Tết trồng
uân Nhâm Dần năm 202
tại dốc Cẩu Tập
số: ...
của UBND huyện Vă

Tên cơ quan đơn vị
Văn phòng Huyện uỷ
Ủy ban MTTQ huyện
Huyện đoàn
Hội Nông
Hội Phụ nữ
Hội Chữ thập đỏ
Hội Đông y huyện
Liên đoàn ao động huyện
ồi dưỡng
chính trị huyện
Hội Cựu chiến binh huyện
Phòng Giáo dục Đào tạo
ịch vụ nông
nghiệp

Số người
huy động

Dụng cụ

Cuốc

Cuốc
ưởng

VP HĐND và UBND
huyện
Thanh tra huyện
Phòng Kinh tế Hạ tầng
Phòng Nội Vụ
Phòng Văn hoá
Kế
hoạch
Phòng Nông Nghiệp

5 cuốc

cuốc chim
Cuốc

ưởng
Phòng Tư
Xí nghiệp

Trung tâm Y tế huyện
ăn hoá
Truyền
Phòng LĐ
ộc
Đ
huyện
Hạt Kiểm lâm
Chi cục Thống kê
ực
ă
ộc
Viện kiểm sát
Chi cục Thi hành án
Văn phòng đă
đất đ

TT Phát triển uỹ đất
Hạt 7 giao thông huyện
Trườn

uốc chim
Cuốc
Cuốc chim
Cuốc chim
Cuốc
Cuốc
Cuốc
Cuốc
Cuốc
Cuốc
Cuốc
Cuốc
Cuốc
Cuốc
Cuốc chim

Tự phân công
dụng cụ
UBND xã Liên Hội
Tổng cộng

Trưởng nhóm có trách nhiệm báo cáo quân số của tổ mình phụ trách
với hòng Nông nghiệp và PTNT huyện để tổng hợp.

