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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 27 /SKHCN-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Trị, ngày 28 tháng 01 năm 2020

V/v thực hiện tổ chức phong trào
“Tết trồng cây”

Kính gửi: Các phòng, đơn vị thuộc Sở.
Để triển khai 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 ngày từ đầu năm 2021; Công văn số 201/UBND-TN ngày
18/01/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày
31/12/2020 của Thủ tướng chính phủ, Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị trực
thuộc thực hiện các nội dung sau:
1. Tổ chức “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu - 2021
- Tổ chức tuyên truyền cho toàn thể CCVC và người lao động đối với phong
trào “Tết trồng cây” và công tác phát triển rừng; qua đó nâng cao nhận thức, trách
nhiệm của việc trồng cây đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường
sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu; tham gia tích cực
trồng cây xanh, trồng rừng, phát huy truyền thống trồng cây do Bác Hồ khởi xướng
là hành động thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh. Tham mưu lãnh đạo Sở trong việc phối hợp với các huyện, thành phố,
thị xã, các cơ quan, đơn vị triển khai có hiệu quả Chương trình trồng mới 1 tỷ cây
xanh giai đoạn 2021-2025.
- Giao Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin KH&CN chủ trì, phối
hợp với các phòng, đơn vị xây dựng kế hoạch, chuẩn bị hiện trường và các điều
kiện khác để tổ chức “Tết trồng cây” năm 2021 của Sở. (thời gian cụ thể sẽ thông
báo sau).
2. Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và Thông tin KHCN tăng cường công
tác tuyên truyền sâu rộng về mục đích và ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng và
Tết trồng cây do Bác Hồ khởi xướng; kịp thời đưa tin để biểu dương các mô hình,
điển hình tiên tiến của các cá nhân, tập thể, địa phương, đơn vị trong công tác trồng
cây, trồng rừng. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng
“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh
giai đoạn 2021-2025.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.
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