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Số:
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày

tháng 01 năm 2022

V/v triển khai Tết trồng cây làm theo
lời Bác, nâng cao an toàn giao thông
Xuân Nhâm Dần 2022

Kính gửi:

- Cục Quản lý Đường bộ I, II, III và IV;
- Các Sở Giao thông Vận tải.

1. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động Tết trồng cây,
đồng thời, để nâng cao an toàn giao thông đường bộ, đầu xuân năm Kỷ Hợi 2019,
tại công văn số 384/TCĐBVN-ATGT ngày 18/01/2019, Tổng cục ĐBVN đã phát
động phong trào “Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao an toàn giao thông
đường bộ”; theo đó, trong các ngày đầu năm mới ra quân sau tết Nguyên Đán hàng
năm, các Cục Quản lý Đường bộ, các Sở GTVT tổ chức trồng cây dọc các tuyến
quốc lộ được giao quản lý, Tết Kỷ Hợi 2019 tổ chức lần đầu và sẽ duy trì thực hiện,
thành một nếp hoạt động ra quân, khai xuân đầu năm mới.
Tổng cục cũng đã hướng dẫn kỹ thuật, qui cách trồng cây; đồng thời, yêu cầu
các Cục Quản lý Đường bộ, các Sở GTVT triển khai phong trào và hướng dẫn đến
các Chi cục Quản lý Đường bộ, các Nhà thầu quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, vận
hành khai thác công trình đường quốc lộ.
2. Triển khai Tết trồng cây làm theo lời Bác, nâng cao an toàn giao thông
đường bộ Xuân Nhâm Dần 2022, Tổng cục ĐBVN yêu cầu:
- Về công tác chuẩn bị: các Cục Quản lý Đường bộ, các Sở GTVT tiếp tục phổ
biến, quán triệt thực hiện phong trào đến các đơn vị cơ sở; lựa chọn mặt bằng địa
điểm và chuẩn bị cây giống, dụng cụ; hoàn thành trước 20/12 âm lịch (tức ngày
22/01/2022 dương lịch).
- Công tác ra quân trồng cây: Sáng ngày mồng Tám tháng giêng (tức ngày
08/02/2022 dương lịch), các đơn vị đồng loạt ra quân đầu năm, tổ chức trồng cây
trên hiện trường.
- Công đoàn Tổng cục, Đoàn Thanh niên Tổng cục: chỉ đạo Tổ chức cấp dưới
duy trì hưởng ứng phong trào do Tổng cục phát động; giao Đoàn viên Thanh niên là
lực lượng xung kích, nòng cốt triển khai thực hiện. Vụ An toàn giao thông Tổng cục
tham mưu, tổng hợp, hướng dẫn công tác trồng cây để nâng cao an toàn giao thông.
- Trung tâm Truyền thông và Thông tin đường bộ phối hợp với các cơ quan
truyền thông thực hiện công tác tuyên truyền tạo không khí sôi nổi, thực chất đi vào
cuộc sống.
- Tùy mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tại các địa điểm, dự kiến
Lãnh đạo Tổng cục ĐBVN, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Chủ tịch Công
đoàn, Bí thư đoàn Thanh niên Tổng cục và các Vụ thuộc Tổng cục; Lãnh đạo Sở

GTVT và Lãnh đạo các Cục Quản lý Đường bộ sẽ tham trồng cây tại khu vực địa
bàn phụ trách.
- Công tác báo cáo: các Cục Quản lý Đường bộ báo cáo kế hoạch trồng cây
trước ngày 17/01/2022; các Cục Quản lý Đường bộ và các Sở GTVT báo cáo kết
quả thực hiện Tết trồng cây trước ngày 15/02/2022.
- Yêu cầu chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
của Bộ Y tế và các quy định của địa phương trong tổ chức trồng cây trên hiện
trường.
Căn cứ nội dung trên, các Cục Quản lý Đường bộ, Các Sở Giao thông vận
tải, các cơ quan đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ GTVT (để b/c);
- Văn phòng UBATGT QG;
- Các Phó Tổng Cục trưởng;
- Văn phòng Đảng ủy;
- Công đoàn, Đoàn TN Tổng cục ĐBVN;
- Cục QLXD ĐB, các Vụ thuộc Tổng cục;
- Trung tâm Truyền thông và Thông tin ĐB;
- Lưu: VT, ATGT (PTT.03b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Văn Huyện

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
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/PT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Ngày

tháng 01 năm 2022

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Kính trình: Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện
1. Cơ quan chủ trì trình: Vụ An toàn giao thông
2. Cơ quan phối hợp: .........................................................................................
3. Trích yếu nội dung dự thảo văn bản trình:.................................................................
4. Tóm tắt nội dung công việc trình: V/v triển khai Tết trồng cây làm theo lời Bác,
nâng cao an toàn giao thông Xuân Nhâm Dần 2022
5. Ý kiến của cơ quan chủ trì trình: ...................................................................
6. Ý kiến bảo lưu (nội dung đề nghị được bảo lưu ý kiến của mình): ...............
7. Mức độ khẩn, mật, phạm vi lưu hành:
- Mức độ khẩn: Hỏa tốc
Khẩn
Thượng khẩn
- Mức độ mật: Mật
Tối mật
Tuyệt mật
+ Căn cứ đề xuất mức độ mật của văn bản:…………………………………….
+ Được phép sao chụp
Không được phép sao, chụp
- Tài liệu hạn chế lưu hành:
8. Dự kiến số lượng bản phát hành:
9. Tài liệu kèm theo:
STT Số, ký hiệu văn bản
Ngày, tháng,
Trích yếu nội
Cơ quan
năm văn bản
dung
ban hành
văn bản
10. Chữ ký, ý kiến của bộ phận kiểm soát về thể thức văn bản:
- Họ tên:
Chữ ký: ...........................
- Ý kiến: ...................................................................................................................
11. Chữ ký của chuyên viên, lãnh đạo cơ quan chủ trì trình:
CHUYÊN VIÊN

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Phạm Thị Tuyết Thanh

Phạm Minh Tâm

Ý kiến giải quyết của Lãnh đạo Tổng cục

