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V/v tuyên truyền về Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021 
  

 

 

 

          Kính gửi:  

 - Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;  

 - Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị 

xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 129-CV/BTGTU ngày 15/01/2021 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết trồng cây Xuân Tân Sửu 2021, Sở Thông tin và 

Truyền thông hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây theo Chỉ thị số 45/CT-

TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết 

trồng cây”. Xem nội dung văn bản tại địa chỉ: 

http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?clas

s_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=202210 

- Tuyên truyền vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích và giá trị nhân văn của việc 

trồng cây, trồng rừng gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường 

sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

- Thông tin về thời gian tổ chức lễ phát động ra quân sản xuất đầu năm và 

hưởng ứng Tết trồng cây trên địa bàn tỉnh: Ngày 17/02/2021 (nhằm ngày mùng 

6 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

- Đưa tin phản ánh lễ phát động ra quân sản xuất đầu năm và hưởng ứng 

Tết trồng cây; các mô hình hiệu quả, kinh nghiệm hay trong việc thực hiện 

phong trào Tết trồng cây và bảo vệ, phát triển rừng tại địa phương và trên địa 

bàn tỉnh. 

2. 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. 

- Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. 

3. Tổ chức thực hiện 
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- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên. 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở NN&PTNT (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (H, 02). 

  

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
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