
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH THÀNH 
 

Số:           /UBND-VHTT 

V/v hướng dẫn trang trí, tuyên truyền 

phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ 

ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Thạch Thành, ngày         tháng 02 năm 2021 

 

        Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 26/01/2021 của UBND huyện về việc 

tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021; 

UBND huyện Thạch Thành hướng dẫn công tác trang trí, tuyên truyền phát động tết 

trồng cây Xuân Tân Sửu năm 2021, nội dung như sau: 

I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền: 

- Tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo quần chúng nhân dân, cấp uỷ, chính 

quyền các cấp về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân 

Tân Sửu năm 2021 nhằm cụ thể hóa sáng kiến “trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm 

tới” của Thủ tướng Chính phủ phát động tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV và Kế 

hoạch số 08/KH-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa; tạo không khí thi đua để các 

cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong huyện tích cực, chủ động, hưởng ứng tham 

gia, tạo phong trào “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây, toàn dân trồng cây, 

trồng rừng”.  

- Tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, giá trị sinh thái, nhân văn của việc trồng 

cây, trồng rừng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường 

sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu; hoàn thành thắng lợi kế hoạch trồng cây, 

trồng rừng gắn với chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2021 và 

giai đoạn 2021-2025. 

2. Hình thức tuyên truyền: 

Tuyên truyền bằng hình thức cổ động trực quan như: treo băng rôn, khẩu hiệu, 

panô, áp phích, bảng tin, bảng tường; tuyên truyền qua hệ thống đài truyền thanh và 

loa công cộng ở khu dân cư về ý nghĩa của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. 

3. Thời gian tuyên truyền: 

Tập trung tuyên truyền từ ngày 03/02/2021 - 19/02/2021. 

II. KHẨU HIỆU, MAKET TRANG TRÍ, TUYÊN TRUYỀN LỄ PHÁT 

ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY 

1. Khẩu hiệu: 

- Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người! 

- Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân! 
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- Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây! 

- Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống! 

- Trước khi chặt một cây, hãy trồng một rừng cây! 

- Xanh biển, xanh rừng, xanh đất nước; Sạch nhà, sạch xóm, sạch phố phường! 

- Toàn dân hưởng ứng tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ! 

2. Maket trang trí: 

* Phông chính: ( Nhìn từ dưới lên) 

 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM 

 

 

 

 

 

 
 

 

* Khẩu hiệu 2 bên cánh gà: (Nội dung do đơn vị chọn trong các khẩu hiệu trên). 

* Cắm cờ, phướn, treo băng rôn khu vực tổ chức lễ phát động. 

III. CHƯƠNG TRÌNH LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY 

1. Ổn định tổ chức 

2. Chào cờ 

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

4. Lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị phát động tết trồng cây 

5. Lãnh đạo cấp trên phát biểu chỉ đạo (nếu có) 

6. Đoàn thanh niên phát biểu hưởng ứng tết trồng cây 

7. Tổ chức trồng cây 

8. Kết thúc. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, thể thao và Du lịch huyện:  

- Tập trung tuyên truyền truyền về “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

Xuân Tân Sửu và triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2021 trên hệ thống đài phát 

thanh và các hình thức cổ động trực quan như: treo băng rôn, khẩu hiệu, panô, áp 

phích; kịp thời đưa tin biểu dương các mô hình, các điển hình tiên tiến của cá nhân, 

địa phương, đơn vị trong công tác trồng cây, trồng rừng; đưa tin trong ngày ra quân 

trồng cây đầu xuân 2021. 

 - Hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện công 

tác tuyên truyền và trang trí, khánh tiết tổ chức Lễ phát động.  

- Phối hợp, hướng dẫn UBND các xã Thạch Sơn, Thành Công  chuẩn bị sân lễ, 

trang trí khánh tiết, băng rôn, khẩu hiệu, cờ phướn, âm thanh loa đài…và các điều 

kiện cần thiết khác để tổ chức buổi Lễ phát động đạt kết quả tốt. 

UBND XÃ/TT/CQ 

........................ 
Cờ Tổ quốc, 

Tượng Bác Hồ 

 

LỄ PHÁT ĐỘNG 

TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ 

Xuân Tân Sửu – 2021 

 

Ngày .........tháng........năm 2021 
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2. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể chính trị - xã 

hội huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: 

Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực 

tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu năm 2021 trên địa 

bàn toàn huyện. 

3. UBND các xã, thị trấn:  

- Tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn bằng hệ thống băng rôn khẩu hiệu, 

bảng tin, bảng tường trên các tuyến đường chính, khu dân cư, trước trụ sở cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, trường học, nơi tập trung đông người qua lại. Chỉ đạo Đài 

truyền thanh xã, thị trấn tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về ý nghĩa “Tết trồng 

cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. 

- Đối với các địa phương, cơ quan, đơn vị huyện đã chỉ đạo lựa chọn tổ chức 

Lễ phát động tết trồng cây cần xây dựng kế hoạch, kịch bản tổ chức trang trí, tuyên 

truyền cụ thể, đảm bảo công tác tổ chức diễn ra trang trọng, thiết thực, hiệu quả.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phòng NN&PTNT; 

- Lưu: VT, VHTT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Đình Tam 
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