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/UBND-NLN

V/v triển khai thực hiện Đề án ”Trồng
01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025“

Kính gửi:
- UB.MTTQ Việt Nam và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Các sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát
triển rừng đầu năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, cụ thể như sau:
1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các
sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các
huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh:
- Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày
31/12/2020 của UBND tỉnh về tổ chức phát động Tết trồng cây, trồng rừng Xuân
Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh thiết thực, hiệu quả, không hình thức.
- Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Trồng 01 tỷ cây xanh” của Chính
phủ trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025. Hoàn thành
báo cáo UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 25/01/2021.
- Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy rừng,
chống chặt, phá rừng trái pháp luật, nhất là trong mùa khô đầu năm 2021; tiếp tục
thực hiện tốt Công điện số 776/CĐ-TTg ngày 29/6/2019 của Thủ tướng Chính
phủ về tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; kiểm
soát chặt chẽ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; kịp thời phát
hiện, phòng ngừa, xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ
chức, cá nhân vi phạm.
2. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 347/KH-UBND ngày
31/12/2020 của UBND tỉnh về tổ chức phát động Tết trồng cây, trồng rừng Xuân
Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn quản lý, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô
trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực
lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng;
cây sau khi trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng và phát triển tốt; tổ chức kiểm tra
đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá
nhân điển hình tốt.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng
rừng, thực hiện Đề án “Trồng 01 tỷ cây xanh” gắn với triển khai thực hiện các chỉ
tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021 và cả giai đoạn 20212025; tổng hợp, báo cáo kế hoạch tổ chức thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát
triển nong thôn để theo dõi, phối hợp chỉ đạo.
- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch
thực hiện Đề án “Trồng 01 tỷ cây xanh” của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, thực
hiện năm 2021 và cả giai đoạn 2021-2025.
3. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai và các cơ quan liên quan tăng cường thời lượng,
bài viết và đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, phổ biến các mô hình tốt, kinh
nghiệm hay trong việc thực hiện phong trào “Tết trồng cây”, công tác quản lý bảo
vệ và phát triển rừng.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã
hội tỉnh phổ biến, vận động các thành viên tham gia tích cực phong trào “Tết
trồng cây”, quản lý bảo vệ và phát triển rừng, giám sát quá trình thực hiện.
Căn cứ văn bản, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;
- CT, PCT1,2,3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Như kính gửi;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- BBT Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1,3, NLN1,2,3.
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