
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:       /TB-UBND Trùng Khánh, ngày     tháng 01 năm 2023 

 

THÔNG BÁO  

V/v Tổ chức Tết trồng cây xuân Quý Mão năm 2023 

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

Thực hiện kế hoạch số 322 KH-UBND, ngày 14 tháng 12 năm 2022 về việc 

Tổ chức Tết trồng cây xuân Quý Mão năm 2023.  

 Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị về việc tổ chức 

Lễ phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão năm 2023, cụ thể sau: 

 1. Thời gian tập trung: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 27/01/2023 (tức 

ngày 06/01/ năm Quý Mão). 

 2. Địa điểm tập trung và nhận cây giống: Tại khu vực Đông Rỳ, xóm 

Cốc Rầy - Năm Dọi, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh (Địa điểm Diễn tập 

phòng cháy, chữa cháy rừng xã Đoài Dương năm 2022). 

3. Các nội dung khác liên quan đến Tết trồng cây xuân Quý Mão năm 

2023 thực hiện theo Kế hoạch số 322 KH-UBND, ngày 14/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện Trùng Khánh (gửi kèm theo Thông báo này).  

* Lưu ý: Các thành phần tham gia Tết trồng cây tự mang theo cuốc, xẻng 

phục vụ cho công tác trồng cây. 

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện. 

  Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh trân trọng thông báo./. 

Thông báo này thay cho Giấy mời! 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện uỷ; 

- TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban Mặt trân Tổ quốc VN huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT, HKL. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Hào 
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