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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế tỉnh Điện Biên. 

 

Thực hiện Công văn số 319/UBND-KTN ngày 06/02/2023 của UBND 

tỉnh Điện Biên, về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 

Hồ” và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh. Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các phòng chức năng Sở Y tế, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện những nội dung sau:  

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13-CT/TW 

ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 

02/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp, các văn bản quy định, 

hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp, bảo đảm các quy định của pháp luật về 

lâm nghiệp được thực thi đồng bộ, thống nhất, phát huy hiệu quả trong thực tiễn 

của từng cơ quan, đơn vị.  

2. Quan tâm đẩy mạnh việc trồng cây xanh ở cả trong khuôn viên và 

ngoài khuôn viên cơ quan, tạo môi trường cảnh quan, góp phần xây dựng cơ 

quan xanh, sạch, đẹp. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của cán bộ CCVC, người lao động về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý 

nghĩa của việc trồng cây xanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi 

trường sinh thái, giảm nhẹ ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu để từ đó 

động viên, khuyến khích người dân tích cực tham gia quản lý, bảo vệ rừng, 

trồng rừng, trồng cây phân tán, nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh. 

4. Chủ động ưu tiên cân đối, bố trí một phần ngân sách được giao, kết hợp 

lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án, kế hoạch đã được phê duyệt hoặc 

huy động các nguồn kinh phí hợp pháp khác để xây dựng và tổ chức thực hiện 

kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2023 tại cơ quan, đơn vị 

với chỉ tiêu trồng cây xanh ít nhất bằng khối lượng đã được UBND tỉnh giao tại 

Kế hoạch số 1842/KH-UBND ngày 18/6/2021. Việc tổ chức trồng cây năm 2023 

của các cơ quan, đơn vị phải thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức, 

lãng phí. Đồng thời, để đảm bảo cây sau trồng đạt tỷ lệ sống cao, các cơ quan, 

đơn vị lựa chọn thời điểm tổ chức Tết trồng cây trong mùa vụ trồng rừng của 

tỉnh (ngoại trừ các khu vực, địa điểm có thể thực hiện chăm sóc thường xuyên) 
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và khuyến khích tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây vào dịp đầu xuân mới Quý 

Mão - năm 2023, kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ (ngày 19 tháng 5); lựa chọn các loài 

cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu tại địa phương, sử dụng 

cây giống có nguồn gốc rõ ràng và đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng.  

5. Tiếp tục tổ chức thực hiện bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa 

Anh đào theo Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Kế hoạch số 3768/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh, Quyết 

định số 894/ỌĐ-UBND ngày 20/9/2019 của UBND tỉnh, Quyết định số 

318/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh. 

6. Tập trung bảo vệ tốt số cây hiện có và số cây tăng thêm hàng năm, tăng 

cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn 

cơ quan đóng trân;  

7. Sau khi thực hiện, các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra đánh giá, rút 

kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình 

làm tốt; báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế (Văn phòng Sở) để tổng hợp báo 

cáo Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn theo dõi, tổng hợp báo cáo Bộ 

Nông nghiệp và Phát triến nông thôn và UBND tỉnh. 

Nhận được công văn này, Lãnh đạo các đơn chỉ đạo triển khai thực hiện 

đảm bảo đúng theo yêu cầu và báo cáo kết quả về Sở Y tế theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang website của sở; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chức năng -SYT; 
 - Lưu: VT, VP. .  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vừ A Sử 
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