ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĂN QUAN
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/TB

Độc lập Tự do Hạnh phúc

Văn Quan, ngày

Về việc tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây
năm 202 huyện Văn Quan
ự
ệ
ế ạ
ố
Văn Quan ề ế ạ ổ ức “Tế ồng cây đời đờ
ủ ợi, nướ
ạ ệ sinh môi trường, đườ
ầ năm 202 trên đị
ện Văn Quan.

tháng 0 năm 202

Nhâm Dần
ủ
ệ
ớ ơn Bác Hồ” và ra quân

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan thông báo tổ chức Lễ phát động Tết trồng
Nhâm Dần năm 202 huyện Văn Quan, như sau:
1. Thời gian: từ 8 giờ 30 phút ngày 7 tháng 02 năm 202 (tức ngày 0
tháng Giêng âm lịch).
2. Địa điểm: tại sân vận động huyện Văn Quan.
3. Thành phần:
a) Cấp tỉnh:
Lãnh đạo UBND tỉnh;
Sở ông nghiệp và PTNT;
Chi cục iểm lâm tỉnh.
b) Cấp huyện:
Thường trực Huyện ủy;
Thường trực HĐND huyện;
Lãnh đạo UBND huyện;
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
ãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; Ban Tổ chức Huyện ủy; Ban Tuyên giáo
uyện ủy; Ban Dân vận Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và các tổ chức
Đoàn thể huyện;
Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện;
Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn huyện.

4. Phân công thực hiện
Văn Phòng HĐND và UBND huyện thực hiện công tác tổ chức lễ phát động
Phòng Nông nghiệp và PTNT: phối hợp với UBND xã Liên Hội,
UBND thị trấn Văn Quan chị trách nhiệm chuẩn bị cây giống đảm bảo số
lượng, tiêu chuẩn và chất lượng.
ịch vụ nông nghiệp: hướng dẫn về kỹ thuật trồng các loại
cây trong buổi lễ phát động, phối hợp với hòng Nông nghiệp và hát triển
, UBND xã Liên Hội
u, cắm biển tại địa điểm dốc Cẩu Tập
Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: chuẩn bị maket,
trang trí khánh tiết cho “Lễ phát động Tết trồng cây”
02 năm 202 (tức ngày 0 tháng Giêng âm lịch), cử phóng viên ghi hình, đưa
in về buổi “Lễ phát động”.
Phòng Tài nguyên và Môi trường: hỉ đạo ông ty cổ phần Thương mại
Dịch vụ Tân Minh dọn vệ sinh khu tượng đài đồng chí Lương Văn Tri, đường
và sân vận động huyện Văn Quan
tức ngày mù
tháng giêng âm lịch).
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: cử người tham gia “Lễ phát
động ” và đem theo dụng cụ theo danh sách đã phân công.
UBND thị trấn: huẩn bị địa điểm nhận
Muồng Hoàng Yến để trồng
tại đường Phùng Chí Kiên như đã ph
(ngày nhận mùng 05 tháng 02/2022,
tức ngày mùng 5 tháng giêng âm lịch)
UBND xã Liên Hội:
nhận

Chuẩn bị địa điểm nhận giống cây Muồng Hoàng Yến và cây Đào
mùng 05 tháng 02/2022, tức ngày mùng 5 tháng giêng âm lịch)
+ Chuẩn bị 4.000 hom hoa Dã Quỳ để trồng tại dốc Cẩu Tập
có đường kính gốc từ 2

u chuẩn

Phân công khu vực và địa điểm trồng:
+ Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện, sau khi tham gia “Lễ phát động Tết trồng
cây” xong sẽ tổ chức trồng cây tại tuyến đường Phùng Chí Kiên, thị trấn Văn Quan
+ UBND thị trấn Văn Quan, trồng tại đường rẽ vào trường tiểu học 2 thị trấn
Văn Quan
+ Các cơ quan đơn vị còn lại: sau khi tham gia “Lễ phát động Tết trồng cây” tại
sân vận động huyện Văn Quan xong sẽ di chuyển đến dốc Cẩu Tập để trồng cây

Chú ý: Các cơ quan, đơn vị ngoài dụng cụ được phân công theo Kế
hoạch mỗi cán bộ, công chức, nhân viên lấy thêm
nước để tưới cây sau khi
trồng xong.
ác đồng chí tham gia Lễ phát động “Tết trồng cây” đeo khẩu tr
giữ khoảng cách theo quy định của Bộ tế.
Trên đây là Thông báo tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây
Nhâm Dần
năm 202 huyện Văn Quan. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện
Nơi nhận:

UBND tỉnh;
Sở Nông nghiệp và PTNT;
Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
TT Huyện ủy, TT HĐND huyện
MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện
CT, các PCT UBND huyện;
CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện;
Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
iên Hội
TT Văn Quan;
Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hứa Phong Lan

CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG

NỘI DUNG

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ổn định tổ chức

Văn phòng HĐND&UBND

Khai mạc

Lãnh đạo UBND huyện

Lãnh đạo tỉnh phát biểu chỉ đạo

Đại diện Lãnh đạo tỉnh

Hướng dẫn kỹ thuật trồng

Đ/C Dương Ái Nhân Phó Giám
đốc Trung tâm Dịch vụ nông
nghiệp

Thực hiện trồng cây

Lãnh đạo tỉnh, huyện và các thành
phần tham dự Lễ phát động

BIỂU HUY ĐỘNG NHÂN LỰC
ễ phát động phong trào ết trồng cây năm 202
của UBND huyện Văn Quan)

Tên cơ quan đơn vị

Số người
huy động

Văn phòng Huyện uỷ
ổ chức uyện ủy
uyện ủy
Ban Dân vận uyện ủy
Ủy ban Kiểm tra uyện ủy
VP HĐND và UBND huyện
Thanh tra huyện
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Phòng Nội Vụ
Phòng Văn hoá và Thông tin
Kế hoạch
Chuẩn 04 cờ Tổ
quốc (có cán),

Phòng Nông Nghiệp
Môi trường
Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện
Huyện đoàn

Chuẩn bị 2 cờ
Tổ quốc (có

Hội Nông dân
Hội Phụ nữ
Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi
Hội Chữ thập đỏ
Hội Đông y huyện
GDTX huyện
âm Y tế huyện
Phòng Giáo dục và Đào tạo
Trung tâm Dịch vụ ông nghiệp

Chuẩn bị 04 cờ
Tổ quốc (có

Hạt Kiểm lâm
Chi cục Thống kê khu vực Văn Quan
Cao Lộc
Liên đoàn Lao động huyện
Hội Cựu chiến binh huyện
Ngân hàng NN&PTNT huyện
Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền

Ghi hình đư

hính sách xã hội huyện
Bảo hiểm xã hội huyện
ện
hỉ huy uân sự huyện
Kho bạc nhà nước huyện
Chi cục thuế khu vực IV huyện Văn Quan
Viện kiểm sát
Chi cục Thi hành án
Phòng Tư
Đội Quản lý thị trường số 5
Phòng LĐ,TB,XH Dân Tộc
Văn phòng Đăng ký đất đai huyện
Trung tâm Phát triển uỹ đất
Bưu điện huyện Văn Quan
iễn thông huyện
Trạm uản lý nước sinh hoạt huyện
Điện lực huyện Văn Quan
Hạt 7 giao thông huyện
Ban QLDA ĐTXD huyện
UBND thị trấn Văn Quan
UBND xã Liên Hội
Tổng cộng
Mọi người tham gia lao động tự túc phương tiện, tự mang theo cuốc, xẻng.
UBND thị trấn Văn Quan chuẩn bị thêm 10 thùng ô doa và nước tưới
cây sau khi trồng.

