
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  ABCD /STTTT-TTBCXB 
V/v tuyên truyền Lễ phát động “Tết trồng cây 

đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập 

trung, trồng cây phân tán năm 2022 

Đắk Nông, ngày      tháng 5  năm 2022 

           

          Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Cổng/trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị; 

- Phòng VHTT các huyện, thành phố;  

- Trung tâm VHTT và TT các huyện, thành phố; 

- Cơ quan đại diện, phóng viên thường trú các CQBC hoạt 

động trên địa bàn tỉnh. 

 

Nhằm phát động và kêu gọi toàn thể các đơn vị chủ rừng, tổ chức, cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động; đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, thanh thiếu 

nhi và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười 

năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, UBND tỉnh Đắk Nông dự kiến tổ 

chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và phát động các hoạt 

động trồng rừng, trồng cây phân tán với chủ đề “Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông 

xanh”. Lễ phát động cấp tỉnh dự kiến diễn ra tại khu vực tượng đài N’Trang Long, 

phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, vào lúc 08h00 sáng 

19/5/2022. 

Căn cứ Kế hoạch số 222/KH – UBND 05/5/2022 của UBND tỉnh về tổ chức 

Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng 

cây phân tán năm 2022, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí, các trang thông tin 

điện tử của các Sở, ban, ngành, đơn vị và hệ thống truyền thanh cơ sở trên địa bàn 

tỉnh tập trung thông tin tuyên truyền sâu rộng về Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời 

nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022 trước, trong và 

sau Lễ phát động với một số nội dung như sau: 

- Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, chủ đề của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ”, tạo phong trào sâu rộng, khí thế “Nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, 

toàn dân tham gia trồng cây, gây rừng” gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, 

giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, làm cho cảnh quan, môi trường sống ở Đắk 

Nông ngày một xanh hơn, tốt hơn. 

- Tập trung đưa tin và tuyên truyền quảng bá sự kiện Lễ phát động “Tết trồng 

cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” dự kiến diễn ra tại khu vực tượng đài N’Trang Long, 
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phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, vào lúc 08h00 sáng 

19/5/2022 trong các chương trình thời sự, số báo ra hằng ngày. 

- Theo dõi các hoạt động tổng thể, kịp thời đưa tin, bài phản ánh các hoạt động 

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán 

năm 2022 của các địa phương, đơn vị, trường học, người dân …trên địa bàn tỉnh. 

Nhận được công văn, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị triển 

khai thực hiện; báo cáo số liệu tuyên truyền về Sở Thông tin và Truyền thông (qua 

Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản), đồng thời file mềm Báo cáo gửi về địa chỉ 

email:  bcxb.stttt@daknong.gov.vn trước ngày ngày 23/8/2022 để tổng hợp, báo cáo 

UBND tỉnh Đắk Nông theo yêu cầu. 

 

Nơi nhận:     

- - Như trên (t/h);  

- - UBND tỉnh (b/c); 

- - Sở NN&PTNT (p/h); 

- - Ban Giám đốc; 

- - Trang TTĐT của Sở TTTT; 

- Lưu VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Đoàn Ngọc Vinh 
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