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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 

 

Số: 21/KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                     Văn Lãng, ngày 20 tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ phát động ra quân đầu xuân Nhâm Dần 2022 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2012,  để phát động rộng rãi phong trào 

trồng cây, gây rừng bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển kinh tế vườn rừng. 

UBND huyện Văn Lãng xây dựng kế hoạch tổ chức lễ phát động ra quân đầu 

Xuân năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Nhằm tạo ra phong trào thường xuyên, sâu rộng trên địa bàn toàn huyện ra 

quân tham gia  làm thủy lợi, đường giao thông nông thôn, trồng cây, trồng rừng và 

bảo vệ rừng, phát triển diện tích trồng hoa đào tạo cảnh quan. Góp phần tích cực 

trong việc nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác thủy lợi, làm đường giao 

thông nông thôn trồng rừng bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế rừng. 

2. Yêu cầu: 

- Phát động rộng rãi phong trào ra quân đầu xuân đến các cấp, các ngành từ 

huyện đến cơ sở xã, thôn và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện. 

- Tổ chức điểm trồng cây tạo khí thế đầu xuân đảm bảo gọn nhẹ, ý nghĩa. Các 

điểm trồng cây sau lễ ra quân cần giao cho các đơn vị chăm sóc, quản lý đảm bảo 

hiệu quả. 

II. NỘI DUNG: 

1. Thời gian thực hiện: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 07/02/2022 

 tức ngày 07 tháng Giêng năm Nhâm Dần). 

2. Địa điểm: Tổ chức lễ phát động tại thôn Bó Mịn, xã Bắc Hùng, huyện Văn 

Lãng. 

3. Thành phần: 

* Cấp tỉnh:  

- Lãnh đạo tỉnh.  

- Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT và các phòng chuyên môn thuộc Sở, 

Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm khuyến 

nông, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới. 

* Cấp huyện: 

- Thường trực Huyện ủy. 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 
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- Lãnh đạo UBND huyện. 

- Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện 

- Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn 

huyện. 

- Toàn thể lãnh đạo, cán bộ công chức UBND xã Bắc Hùng và các đơn vị 

trường học, Trạm y tế. 

- Đại diện cán bộ và nhân dân thôn Bó Mịn, Còn Búm. 

4. Nội dung: 

- Ổn định tổ chức, tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu  Văn phòng HĐND và 

UBND huyện) 

- Diễn văn phát động “Tết trồng cây”  Lãnh đạo UBND huyện) 

- Tuyên truyền về trồng cây, bảo vệ và phát triển rừng  Phòng Nông nghiệp 

và PTNT) 

- Tổ chức ra quân trồng cây tại thôn Bó Mịn, xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng. 

 các đồng chí lãnh đạo, cán bộ tham gia buổi lễ) 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT 

Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND, Trung tâm văn hóa, thể 

thao và Truyền thông huyện và UBND xã Bắc Hùng, các đơn vị có liên quan thực 

hiện công tác chuẩn bị và tổ chức buổi lễ với.  

Chuẩn bị cây giống, hố đào, nội dung hướng dẫn kỹ thuật tại buổi lễ. 

2. Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện 

Chủ trì, phối hợp với UBND xã Bắc Hùng chuẩn bị tăng âm loa đài, sân 

khấu, cờ, băng rôn tuyên truyền, trang trí khánh tiết tại địa điểm tổ chức buổi lễ. 

Xây dựng tin bài cổ động, tuyên truyền rộng rãi nội dung phát động đến 

đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện. 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Kiểm tra, đôn đốc triển khai thực 

hiện kế hoạch. Chuẩn bị nội dung chương trình cụ thể của buổi lễ, bố trí đón tiếp 

đại biểu cấp trên. 

4. UBND xã Bắc Hùng, huyện Văn Lãng. 

Tổ chức vệ sinh địa điểm tổ chức buổi lễ, vị trí trồng cây; phát dọn xung 

quanh các hố trồng cây theo hướng dẫn của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. 

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện thực hiện 

công tác chuẩn bị sân khấu, trang trí địa điểm tổ chức buổi lễ. Thu dọn sau khi kết 

thúc buổi lễ. 

5. Thủ trưởng các cơ quan có thành phần tham gia buổi lễ có trách nhiệm 

quán triệt toàn thể cán bộ của đơn vị mình tham gia buổi lễ đầy đủ, đúng giờ.  
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UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công tổ chức thực hiện 

nghiêm túc kế hoạch này./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C,PVP; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lê Tuấn Minh 
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