
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TH             Ia H’Drai, ngày      tháng 5 năm 2021   

Về việc trồng cây phân tán và 

hưởng ứng ngày môi trường 

thế giới năm 2021 

 

   
 

            Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- Các tổ chức, đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện. 
 

 

Thực hiện Công văn số 1554/UBND-NNTN ngày 14/5/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc trồng cây phân tán và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới, 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến hết sức phức tạp. Do 

đó, thống nhất dừng tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và 

hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2021 như chỉ đạo của Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại Văn bản trên. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ động liên hệ với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nhận cây giống và có phương án tiếp nhận 

và cấp phát cho các tổ chức, cá nhân tự trồng. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương 

nhận cây giống thực hiện việc trồng cây phân tán đảm bảo đúng thời vụ, cây sinh 

trưởng phát triển tốt. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Có giải pháp tổ chức tuyên truyền, cổ động 

hưởng ứng ngày môi trường thế giới ngày 05 tháng 6 năm 2021 trên địa bàn huyện 

phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của cấp có 

thẩm quyền. 

4. Các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện, các tổ chức, đoàn thể huyện, 

Ủy ban nhân dân các xã, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn huyện: Tiếp nhận cây 

giống từ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp phát và hướng dẫn các tổ 

chức, cá nhân tự trồng cây phân tán, thực hiện việc chăm sóc cây trồng đảm bảo 

sinh trưởng tốt; báo cáo kết quả về Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

trong tháng 6 năm 2021 để tổng hợp. 

5. Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp kết quả thực 

hiện trên địa bàn, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn trước 10/7/2021. 
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Ủy ban nhân dân huyện báo để các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân 

dân các xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HU-HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT-LT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 
Nguyễn Tiến Dũng 
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