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Kính gửi: UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

 

Để tổ chức phát động ra quân đầu xuân tạo không khí phấn khởi mừng 
Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019 đạt hiệu quả cao, có sức lan tỏa rộng khắp đến 
cán bộ, công chức, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Ủy 
ban nhân dân huyện Chi Lăng yêu cầu UBND các xã, thị trấn tập trung xây dựng 
kế hoạch tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra quân 
đầu xuân năm 2019 với những nội dung như sau: 

1. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền 

Tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, đảng viên và các 
tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức ra quân đầu xuân làm 
thuỷ lợi, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn và thực hiện phong 
trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019 bằng nhiều hình 
thức đa dạng, phong phú trên các phương tiện thông tin của địa phương. 

2. Xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân đầu xuân 

a) Ra quân làm thuỷ lợi 

Các xã, thị trấn căn cứ vào điều kiện thực tế, hiện trạng hệ thống các công 
trình thủy lợi trên địa bàn cần ưu tiên tập trung sửa chữa, khắc phục trong đợt ra 
quân như: Sửa chữa, xây lát, kiên cố các công trình đầu mối có quy mô nhỏ (các 
đập dâng, phai, tạm…).  

Tổ chức nạo vét, phát quang toàn bộ hệ thống kênh mương. Sửa chữa, xây 
lát, kiên cố các đoạn mương hư hỏng để đảm bảo nước tưới cho vụ sản xuất 
Đông - Xuân năm 2018-2019. 

Yêu cầu các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, có danh mục cụ thể các công 
trình, tuyến mương sẽ thực hiện kiên cố hóa, nạo vét, thực hiện phát quang trong 
đợt ra quân đầu xuân năm 2019.  

b) Ra quân làm đường giao thông nông thôn 

Xây dựng kế hoạch tổ chức phát quang hành lang đường giao thông để tạo 
tầm nhìn đảm bảo An toàn giao thông; đào, san lấp đất đá, hót đất tại các điểm 
trượt, sạt taluy; vá ổ gà mặt đường, đắp lề đường đã đổ bê tông; làm đường bê 
tông xi măng; dọn dẹp hè phố thông thoáng; đường phố, đường thôn, ngõ xóm.  

Xây dựng kế hoạch cụ thể các công trình, tuyến đường giao thông sẽ thực 
hiện bê tông hóa trong đợt ra quân (nêu rõ địa điểm, khối lượng thực hiện và 
thời gian tổ chức). 



 2 

c) Ra quân tổ chức vệ sinh môi trường 

Tổ chức phát động ra quân làm vệ sinh môi trường như: quét dọn vệ sinh 
đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm; xây dựng thêm các hố xử lý rác thải, 
tổ chức thu gom, dọn dẹp rác thải bị vứt bừa bãi, khai thông cống thoát nước, xử 
lý nước thải ô nhiễm, bảo vệ cây xanh và cảnh quan môi trường thông thoáng. 
Nhất là tại các khu đông dân cư, cơ quan, công ty, các khu họp chợ, trường học, 
trạm y tế…       

d) Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Kỷ Hợi 2019 

Tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 
năm 2019 tại các địa điểm như: Khu di tích lịch sử, khu du lịch, nghĩa trang, Trụ 
sở UBND, Trường học, đất của cộng đồng dân cư thôn, các trục đường giao 
thông, đường phố...ưu tiên trồng cây hoa đào để tạo cảnh quan. 

Xác định nhu cầu về số lượng cây trồng (cây lát hoa, cây hoa đào), tổng 
hợp, đăng ký với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trước ngày 12/01/2019 
để xem xét, phân bổ, cấp cây giống.  

Thực hiện bàn giao và phân công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cộng 
đồng dân cư quản lý, chăm sóc, bảo vệ. 

3. Tổ chức huy động lực lượng tham gia 

Chỉ đạo các thôn, khu phố, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trên địa 
bàn; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện, các cơ quan Trung ương, 
địa phương, trường học trên địa bàn vận động, huy động cán bộ, công chức, viên 
chức, chiến sĩ... và nhân dân trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt đợt ra quân đầu 
Xuân Kỷ Hợi năm 2019. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch lựa chọn địa điểm, 
việc làm cụ thể triển khai thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra 
quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông 
nông thôn nhân dịp Xuân Kỷ Hợi năm 2019 thiết thực, tiết kiệm, ý nghĩa không 
phô trương. Thời gian thực hiện Lễ phát động của các xã, thị trấn thống nhất tổ 
chức vào ngày 12/02/2019 (tức ngày mùng 8 tháng giêng năm Kỷ Hợi 2019). 
Kế hoạch gửi về UBND huyện thông qua Phòng Nông nghiệp và PTNT trước 
ngày 12/01/2019 để tổng hợp và phân công thành viên Ban Chỉ đạo sản xuất 
nông lâm huyện cùng tham gia ngày ra quân tại các xã, thị trấn./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên (TH); 
- TT Huyện ủy (BC);  
- TT HĐND huyện (BC); 
- CT, các PCT UBND huyện (CĐ); 
- Phòng Nông nghiệp và PTNT (TH); 
- Lưu: VT, NN (30b). 
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