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Lào Cai, ngày 03 tháng02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v giao nhiệm vụ trồng cây xanh
phân tán trên địa bàn tỉnh năm 2021

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Để triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”
do Thủ tướng Chính phủ phát động đảm bảo hiệu quả, thiết thực, gắn với thực hiện
tốt phong trào Tết trồng cây, trồng rừng Xuân Tân Sửu năm 2021 và phong trào
trồng cây xanh phân tán trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ trồng
cây xanh phân tán1 cho các huyện, thị xã, thành phố năm 2021, cụ thể như sau:
1. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố:
a) Chỉ đạo triển khai thực hiện trồng cây xanh phân tán năm 2021 trên địa
bàn quản lý, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng, bảo vệ môi trưởng
sinh thái xanh - sạch - đẹp. Với mục tiêu trồng mới năm 2021 toàn tỉnh đạt trên 02
triệu cây xanh phân tán, trong đó tại khu vực đô thị, khu công nghiệp, trường học...
là 40 nghìn cây, khu vực nông thôn là 1.960 nghìn cây; chi tiết giao cho các huyện,
thị xã, thành phố thực hiện cụ thể như sau:
(Có Biểu chi tiết các huyện, thị xã, thành phố kèm theo).
b) Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các cơ quan chuyên môn, các
đơn vị đóng trên địa bàn:
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của các cấp,
ngành, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây,
trồng rừng; vai trò, tác dụng, giá trị của rừng trong bảo vệ môi trường sinh thái,
bảo vệ nguồn nước, phát triển kinh tế rừng.
- Lựa chọn loài cây trồng phù hợp với mục đích, cảnh quan và điều kiện sinh
thái gây trồng, tập quán canh tác của từng địa phương, từng khu vực cụ thể; ưu tiên
trồng các loài cây bản địa, các loài cây thân gỗ, cây đa mục đích.
- Phát huy sức mạnh từ các nguồn lực, nhất là tập trung vào nguồn lực xã
hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm và đóng góp của cộng đồng trong công tác bảo
vệ, phát triển rừng, trồng cây xanh.
- Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây, trồng rừng, trồng cây phân tán Xuân
Tân Sửu năm 2021, gắn với thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Tết trồng
Theo Điều 50, Luật Lâm nghiệp 2017 quy định: “Trồng cây phân tán là cây trồng ngoài diện tích rừng
để tăng diện tích cây xanh, tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường, kết hợp cung cấp gỗ củi, phục vụ du lịch”. Như vậy,
được hiểu cây phân tán là cây xanh trồng trên các loại đất có diện tích dưới 0,3 ha.
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cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Phấn đấu ngay trong dịp trồng cây đầu Xuân Tân Sửu
2021 này trồng được trên 01 triệu cây xanh phân tán.
- Tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ hàng tháng, báo cáo UBND tỉnh về
tiến độ trồng cây xanh phân tán (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) theo quy định.
2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm:
(i) Triển khai, chỉ đạo Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố chủ động chủ trì
tham mưu hướng dẫn, giám sát, đánh giá thực hiện nhiệm vụ; (ii) Chịu trách nhiệm
tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch trồng cây phân tán gửi Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn, để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.
Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn triển khai thực nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, PCT1,2,3;
- Như kính gửi;
- Các sở: KHĐT, TNMT, VHTTDL;
- Chi cục Kiểm lâm tỉnh;
- CVP, PCVP1,2,3;
- BBT Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1,2, NLN1,2.
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