UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HOÁ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 257 /SNN&PTNT-CCKL

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 01 năm 2021

V/v thực hiện Kế hoạch số 08/KHUBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh
về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn
Bác Hồ” xuân Tân Sửu năm 2021.

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng, đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân
Tân Sửu năm 2021. Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, các
đơn vị trực thuộc Sở thực hiện các nội dung sau:
1. Kế hoạch tham dự lễ phát động tại các địa phương
Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập 04 đoàn công tác do đồng chí Giám đốc
Sở và 03 đồng chí Phó Giám đốc Sở làm trưởng đoàn tham dự cùng các đồng chí
Thường trực Tỉnh ủy vào ngày 18/02/2021 (tức ngày 07 tháng Giêng năm Tân Sửu)
tại các địa phương: Thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, huyện Thọ Xuân và
huyện Thiệu Hóa (Chi tiết có Phụ biểu I kèm theo).
Đối với các địa phương còn lại, tùy điều kiện cụ thể Giám đốc Sở Nông
nghiệp và PTNT sẽ trực tiếp phân công cho Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc tham
dự khi có giấy mời.
2. Văn phòng Sở
Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, huyện
Ngọc Lặc và huyện Thiệu Hóa để UBND các huyện, thị xã nêu trên ban hành Giấy
mời, mời các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các Sở, ngành theo đúng
thành phần quy định.
3. Chi cục Kiểm lâm
- Chủ trì, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT đôn đốc, theo dõi, kiểm tra,
hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố về kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây
trồng để thực hiện hiệu quả kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021 tại
các địa phương; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao:“trong dịp tổ chức
“Tết trồng cây” toàn tỉnh phấn đấu trồng khoảng 1,5 triệu cây trở lên”.

- Chủ trì, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp, kiểm tra, hướng
dẫn UBND thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, huyện Ngọc Lặc và huyện Thiệu
Hóa để thống nhất, xác định cụ thể vị trí, chủng loại, kích thước cây trồng để các
đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo
Lễ phát động.
- Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương về
xây dựng chương trình và dự thảo bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự,
chỉ đạo tại Lễ phát động tại 4 huyện, thị xã, thành phố nêu trên; gửi về văn phòng
Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/01/2021.
- Tổng hợp kết quả thực hiện “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu năm 2021 trên
địa bàn toàn tỉnh, tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo UBND tỉnh
trước ngày 28/02/2021./.
Nơi nhận:
- Các Phó Giám đốc Sở (để thực hiện);
- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (để thực hiện);
- Lưu: VT, CCKL.

GIÁM ĐỐC

Cao Văn Cường

Phụ biểu số I: DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VÀ THÀNH PHẦN
04 đoàn công tác của Sở Nông nghiệp và PTNT tham dự Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu vào ngày
18/02/2021 (tức ngày mùng 07 tháng Giêng năm Tân Sửu)
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Tên địa
phương

1

Thành phố
Thanh Hóa

Huyện
Ngọc Lặc

Địa điểm tổ chức lễ
phát động “Tết
trồng cây”

3

Giao Chi cục Kiểm
lâm phối hợp với
UBND thành phố
Thanh Hóa, thị xã
Nghi Sơn, huyện Ngọc
Lặc, huyện Thiệu Hóa
Thị xã Nghi để xác định
Sơn

4

Huyện
Thiệu Hóa

2

Dự kiến lãnh đạo tỉnh
tham dự và chỉ đạo
Phân công lãnh đạo
Thành phần tham dự cùng
theo Kế hoạch của
Sở tham dự
Lãnh đạo Sở
UBND tỉnh
Đ/c Đỗ Trọng Hưng, Bí
Phó Chủ tịch UBND thư Tỉnh ủy, Chủ tịch
- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.
Đ/c Cao Văn Cường, tỉnh
tỉnh Đầu Thanh Tùng
HĐND tỉnh, Trưởng
- Văn phòng Sở.
ủy viên, Giám đốc Sở
Đoàn đại biểu Quốc hội
- Lãnh đạo Quỹ BVPTR&PCTT
tỉnh.
- Văn phòng Sở.
- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.
Phó Chủ tịch UBND Đ/c Lại Thế Nguyên,
Đ/c Hoàng Thị Yến, Phó - Lãnh đạo phòng Kế hoạch, tài
tỉnh Lê Đức Giang
Phó Bí thư Thường trực
Giám đốc Sở
chính.
Tỉnh ủy
- Lãnh đạo Chi cục Phát triển
nông thôn.
- Văn phòng Sở.
Đ/c Đỗ Minh Tuấn - Phó
- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Đ/c Nguyễn Hoài Nam, - Lãnh đạo phòng Kế hoạch, tài
UBND tỉnh
Phó Giám đốc Sở
chính.
- Lãnh đạo Ban QLRPH Nghi
Sơn
- Văn phòng Sở.
Phó Chủ tịch UBND Đ/c Trịnh Tuấn Sinh,
Đ/c Hoàng Viết Chọn, - Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm.
tỉnh Mai Xuân Liêm
Phó Bí thư Tỉnh ủy
Phó Giám đốc Sở
- Lãnh đạo phòng Kế hoạch, tài
chính.
Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo
theo Kế hoạch của
UBDN tỉnh

