
 TỈNH ỦY KHÁNH HÒA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 BAN TUYÊN GIÁO Khánh Hòa, ngày 08 tháng 01 năm 2020 

 * 

      Số 1982-CV/BTGTU 

       Tổ chức Tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020 

 

 

  Kính gửi: - Thường trực các huyện, thị, thành ủy,  

    đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

  - Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

  - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, 

  - Báo Khánh Hòa, 

  - Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, 

  - Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,  

    đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. 

                   ----- 

Thực hiện Kế hoạch số 144-KH/TU, ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh 

Hòa (24/02/1930 - 24/02/2020); theo đó, ngày 03/02/2020, các cấp ủy trực 

thuộc Tỉnh ủy sẽ tổ chức phát động lễ ra quân sản xuất đầu năm và hưởng ứng 

Tết trồng cây. Để tạo không khí thi đua đầu Xuân Canh Tý 2020, Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy đề nghị các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc triển khai 

thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến cán bộ, đảng 

viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, lợi ích và ý nghĩa Tết trồng cây; 

vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng 

rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và ứng phó 

với biến đổi khí hậu và để trở thành nét đẹp văn hóa của tỉnh Khánh Hòa. 

2- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, tùy điều kiện và đặc điểm 

cụ thể để có kế hoạch về thời gian, địa điểm, quy mô và hình thức phát động 

Tết trồng cây cho phù hợp.  

- Lễ phát động Tết trồng cây tổ chức tại công sở, trường học, các trục 

đường mới mở, đất đã quy hoạch trồng rừng, trang trại... Phải lựa chọn loại cây 

trồng phù hợp với điều kiện khí hậu, thời tiết, thổ nhưỡng ở địa phương, đảm 

bảo tiêu chuẩn cây giống chất lượng tốt, chủ yếu cho phong cảnh, bóng mát, 

cây lấy gỗ, cây ăn quả. Đồng thời, phải có kế hoạch quản lý, bảo vệ và chăm 

sóc để cây trồng đạt tỷ lệ sống cao.  
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- Chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch trồng cây trong năm 

2020 với chỉ tiêu số lượng cây và địa điểm cụ thể; chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết phục vụ tổ chức phát động Tết trồng cây trên địa bàn. Việc tổ chức hoạt 

động Tết trồng cây phải được phát động rộng khắp ở các xã, phường, thị trấn, 

để đông đảo các cấp, các ngành, các đơn vị và Nhân dân tham gia đảm bảo 

thiết thực hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. 

3- Thành phần tham dự: các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Thường trực HĐND, UBND tỉnh (theo phân công); đại diện một số sở, ban, 

ngành và đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, 

đoàn thể, đoàn viên thanh niên, người dân địa phương, đơn vị. 

4- Thời gian: Sáng ngày 03/02/2020, (tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm 

Canh Tý). 

5- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị 

- xã hội của tỉnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong 

tỉnh tích cực tham gia thiết thực, hiệu quả Tết trồng cây và ra quân đầu Xuân 

thi đua lao động, sản xuất. 

6- Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Văn phòng HĐND và 

Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công các đồng 

chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh dự Lễ 

phát động, hưởng ứng Lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh; lễ 

ra quân đầu Xuân thi đua lao động, sản xuất tại các địa phương, đơn vị vào 

sáng ngày 03/02/2020.  

7- Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, các trang 

thông tin điện tử của các sở, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền, kịp thời 

phản ánh các hoạt động ra quân sản xuất và hưởng ứng Tết trồng cây.  

8- Khẩu hiệu tuyên truyền  

- Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh 

- Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân 

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

trồng người  

Nơi nhận:                        TRƯỞNG BAN 

- Như trên, 

- Ban Tuyên giáo Trung ương, T26 (báo cáo), 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh, 

- Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.                                                         Hồ Văn Mừng 
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