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  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày       tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, cơ quan, Đoàn thể của huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 309/UBND-NN2 ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phòng trào “Tết trồng cây” 

và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021, Kế hoạch số 

09/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND huyện Tam Dương về việc tổ chức “Tết 

trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu và Kế hoạch trồng cây phân tán, 

PCCCR và bảo vệ rừng năm 2021, UBND huyện chỉ đạo như sau: 

 1. Tổ chức “Tết trồng cây” xuân Tân Sửu năm 2021 

 Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính 

quyền, tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư và người dân đối với công tác phát 

triển rừng và trồng cây xanh; qua đó thấy rõ vai trò 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. 

 UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch, chuẩn bị hiện trường 

trồng cây, trồng rừng năm 2021 của đơn vị mình. Thời gian tổ chức phát động, 

thực hiện “Tết trồng cây” theo kế hoạch của huyện. 

 Loài cây trồng thuộc Danh mục các loài cây chủ yếu trồng rừng theo các 

vùng sinh thái lâm nghiệp (tại Quyết định số 4961/QĐ-BNN-TCLN ngày 

17/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và các loài 

cây bản địa khác phù hợp với điều kiện sinh thái tại địa phương. 

 Chuẩn bị cây giống đủ số lượng, bảo đảm chất lượng; ưu tiên sản xuất các 

giống cây bản địa, các loài cây có năng suất, chất lượng cao, phù hợp với điều kiện 

lập địa, thời tiết khí hậu…của địa phương để phục vụ trồng rừng. Ưu tiên sử dụng 

những loài cây đã sản xuất được bằng phương pháp nuôi cấy mô để trồng rừng. 

 Tiêu chuẩn cây giống trồng rừng, thực hiện đầy đủ các quy định về chất 

lượng tại Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn ban hành Danh mục loài cây trồng lâm nghiệp 
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chính; công nhận giống và nguồn giống; quan lý vật liệu giống cây trồng lâm 

nghiệp chính. 

 Đẩy mạnh công tác trồng rừng thâm canh nhằm nâng cao năng suất, chất 

lượng rừng. Tranh thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi, những ngày thời tiết ấm có 

mưa ẩm để trồng cây, trồng rừng, đảm bảo đạt tỷ lệ cây sống cao; không trồng 

rừng vào những đợt giá rét, sương muối hoặc những đợt khô hạn kéo dài. 

 Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung. 

Sau khi trồng, thực hiện chăm sóc, bảo vệ rừng và cây trồng phân tán, chú ý phòng 

trừ sâu bệnh hại đối với cây trồng, phân công trách nhiệm quản lý cụ thể để cây 

trồng, rừng trồng phát triển tốt. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút kinh 

nghiệm, biểu dương và nhân rộng điển hình những tổ chức, cá nhân làm tốt. 

 2. Triển khai kế hoạch trồng cây phân tán năm 2021 

 Căn cứ Kế hoạch số Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 21/01/2021 của 

UBND huyện Tam Dương về trồng cây phân tán năm 2021. UBND các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện các nội dung sau: 

 Rà soát các địa điểm, diện tích trồng cây phân tán, bao gồm: Các khu đô thị, 

khu công nghiệp, khu dân cư, khu di tích lịch sử, khu tưởng niệm, trụ sở cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp, trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa xã, nhà văn 

hóa thôn, các tuyến đường có hành lang giao thông, trang trại, vườn hộ gia 

đình,…Từ đó, xây dựng kế hoạch thực hiện trồng cây phân tán trên địa bàn xã, thị 

trấn và triển khai các nhiệm vụ UBND huyện giao tại Kế hoạch số 09/KH-UBND 

ngày 21/01/2021, đảm bảo cây trồng có địa chỉ cụ thể, được giao cho tổ chức, cá 

nhân quản lý, chăm sóc, bảo vệ. Việc trồng cây phân tán phải gắn với thực hiện 

tiêu chí nông thôn mới có liên quan trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu. 

 Rà soát xây dựng vườn hoa công cộng (trong đó kết hợp trồng cây phân tán) 

theo hướng xã hội hóa. 

 Huy động, kêu gọi, vận động các lực lượng tham gia, tạo nên phong trào trồng 

cây trong toàn xã hội. Đồng thời phát động phong trào thi đua như: “Ngày Chủ nhật 

xanh”, “Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động vì môi trường”, “Màu 

xanh cho tương lai”; “Đường hoa, vườn hoa công cộng ” tại địa phương. 

 3. Tăng cường công tác bảo vệ rừng 

 Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban bí thư 

Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, 

bảo vệ rừng và phát triển rừng; các văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp; các 

Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Nông nghiệp và PTNT, của 

UBND tỉnh, UBND huyện về lâm nghiệp.  

 Công tác PCCCR thực hiện theo Quyết định số 2489/QĐ-UBND ngày 

06/10/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc Ban hành kê shoachj PCCCR thực 

hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về kế 

hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, 
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hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. Chỉ đạo 

thanh tra, kiểm tra, truy quét các tụ điểm phá rừng, khai thác rừng trái phép trên địa 

bàn, kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo 

quy định của pháp luật; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm 

pháp luật, đặc biệt là người có thẩm quyền nhưng thiếu trách nhiệm, để xảy ra tình 

trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép, kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục 

đích sử dụng rừng, tuyên truyền, ngăn chặn và xử lý các hành vi “bẻ cành, hái lộc” 

đầu xuân, hành vi chặt cành, đào cây trong rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự 

nhiên nhất là để chơi dịp Tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các hành vi phá hại rừng, 

cây xanh. 

 Kiểm tra, rà soát việc thực hiện phương án PCCCR của các chủ rừng, đảm 

bảo chủ động lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ; tổ chức thực 

hiện công tác vệ sinh rừng, tu sửa hoặc làm mới đường băng cản lửa và có phương 

án chữa cháy rừng cụ thể phù hợp với từng khu vực có nguy cơ xảy ra cháy rừng, 

kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng, không để xảy ra cháy 

lớn. Đảm bảo lực lượng ứng trực 24/24 giờ, bố trí lực lượng canh phòng, kiểm soát 

chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao, tạm dừng các hoạt 

động xử lý thực bì bằng phương pháp dùng lửa trong suốt thời kỳ cao điểm cháy 

rừng; phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí, tăng cường các hoạt động tuyên 

truyền, giáo dục, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện các quy định của 

pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. 

 Thực hiện quy chế phối hợp giữa các lực lượng (Kiểm lâm, công an, quân đội) 

trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; có các phương án chủ động 

lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực, sẵn sàng phối hợp ứng phó, 

xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và chữa cháy rừng; thường xuyên 

kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vị phạm. 

 Điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý đối tượng gây cháy rừng, phá rừng và 

khai thức rừng trái pháp luật, xử lý trách nhiệm quản lý của người đứng đầu khi để 

xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật nêu trên. 

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; 

- Như trên; 

- CT&các PCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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