
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 
CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                  

Số:     /UBND-NN Tủa Chùa, ngày     tháng      năm 2022 

Về việc tăng cường công tác 

quản lý bảo vệ, phát triển cây 

đào và thực hiện truy xuất nguồn 

gốc cây đào trên địa bàn huyện. 

 

 
Kính gửi:   

 - Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường công tác bảo vệ, phát 

triển rừng; Công văn số 529/VPCP-NN ngày 21/01/2021 của Văn phòng Chính 

phủ về thực hiện truy xuất nguồn gốc cây Đào. Chỉ thị số 20-CT/HU ngày 

02/12/2022 của Huyện ủy Tủa Chùa về việc tổ chức tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, đơn vị huyện và 

UBND các xã, thị trấn và Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện nghiên cứu, quán 

triệt, tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện đồng thời tập trung triển khai thực hiện 

ngay một số nội dung sau:  

1. UBND các xã, thị trấn 

- Tuyên tuyền, phổ biến, triển khai nội dung Công văn này đến mọi người 

dân trên địa bàn, đặc biệt là chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc “Nghiêm cấm chặt phá, vận chuyển, kinh 

doanh, sử dụng trái pháp luật cây và cành Đào từ rừng tự nhiên, rừng phòng hộ; 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật”, trong dịp tết 

Nguyên đán, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong thực hiện 

các quy định về quản lý và bảo vệ rừng, quản lý lâm sản đồng thời giữ lại nét 

đẹp đặc trưng của núi rừng Tây Bắc; 

- Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể, tổ trưởng, trưởng bản, bí thư chi bộ, 

Kiểm lâm địa bàn vận động các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn ký cam kết 

không khai thác, chặt cành, đào gốc thân cây đào có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, 

rừng phòng hộ đem bán và sử dụng chơi trong dịp tết Nguyên đán; 

- Phối hợp chặt chẽ với Hạt kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra, kiểm 

tra và quản lý các khu vực có diện tích cây Đào rừng tập trung thuộc rừng tự 

nhiên, rừng phòng hộ trên địa bàn; 

- Kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật đối với các tổ 

chức, cá nhân vi phạm quy định các hành vi vận chuyển khai thác trái phép cây 



Đào rừng nhiều năm tuổi thuộc rừng tự nhiên, rừng phòng hộ đặc biệt là trong 

thời gian cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán. Đặc biệt tập trung vào 

các phương tiện vận chuyển đào rừng, các loài khác từ rừng để xử lý theo quy 

định pháp luật; 

- Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn khẩn trương rà soát, thống kê cây 

Đào do người dân tự trồng, chăm sóc ở đất nương, vườn nhà để đăng ký nhu cầu sử 

dụng tem truy xuất nguồn gốc bán sản phẩm đối với cây Đào trên địa bàn; 

- Đối với diện tích cây Đào địa phương mới trồng tập trung trên địa bàn 

các xã Tả Phìn, Trung Thu, Xá Nhè, Mường Báng. Đề nghị UBND các xã tăng 

cường công tác tuyên truyền, đôn đốc các hộ dân tham gia trồng cây Đào tập 

trung chăm sóc, bảo vệ không để gia súc phá hoại và thực hiện mua cây trồng 

dặm đảm bảo mật độ theo quy định ngay trong quý I/2023; 

- Tiếp tục đẩy mạnh kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân 

trên địa bàn tham gia xã hội hóa trong việc trồng cây hoa đào, phát động mỗi gia 

đình trồng ít nhất môt (01) cây Đào trong sân, vườn hoặc dọc trục đường giao 

thông, khu di tích danh lam thắng cảnh, khuyến khích trồng theo hàng đảm bảo 

khoảng cách, tạo cảnh quan theo chỉ đạo của UBND huyện tại Công văn số 

566/UBND-NN ngày 04/7/2022 về khuyến khích việc xã hội hóa trong trồng và 

phát triển cây hoa Đào trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện: Đối với cây Đào do người dân tự 

trồng, chăm sóc không trong rừng nhiên. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

chủ trì, phối với với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan khẩn trương 

thực hiện rà soát, thống kê, đăng ký sớm nhu cầu sử dụng, dán tem truy xuất 

nguồn gốc đối với cây đào trên địa bàn theo hướng dẫn và yêu cầu của Bộ Khoa 

học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh hàng năm kịp thời, đáp ứng 

được nhu cầu thị trường và việc mua bán sản phẩm cây, cành đào của người dân 

đúng quy định.  

3. Hạt Kiểm lâm huyện 

- Thường xuyên bám, nắm địa bàn, chủ động phối hợp với UBND xã, thị 

trấn tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm có nguy cơ 

cao xảy ra tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép cây Đào rừng 

nhiều năm tuổi thuộc rừng tự nhiên, rừng phòng hộ trên địa bàn; phát hiện, xử lý 

theo đúng quy định pháp luật; 

- Đối với cành, cây Đào do người dân tự trồng, chăm sóc: Hướng dẫn, 

tuyên truyền, phổ biến, không làm phát sinh thủ tục hành chính, tạo điều kiện 

thuận lợi để người dân được tự do khai thác, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng 

cây và cành đào trồng có truy xuất nguồn gốc. 

4. Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, đoàn thể huyện, 

các tổ chức trính trị xã hội, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

- Quán triệt và triển khai nội dung Công văn này đến toàn thể cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tuyên 

http://hscvhtc.dienbien.gov.vn/tuachua/vbden.nsf/str/77EBBFA7FFB53C90472588760007E845?OpenDocument


truyền và vận động các hộ gia đình, cá nhân và người thân về chủ trương 

“Nghiêm cấm chặt phá, vận chuyển, kinh doanh, sử dụng trái pháp luật cây và 

cành đào từ rừng tự nhiên, rừng phòng hộ chơi Tết” của Thủ tướng Chính phủ 

và tuyên truyền triển khai thực hiện Kế hoạch số 1842/KH-UBND ngày 

18/6/2021 của UBND tỉnh về thực hiện đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 

2021-2025” của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên;  

- Tiếp tục đẩy mạnh việc xã hội hóa trong việc trồng cây hoa Đào tại cơ 

quan, đơn vị trường học theo chỉ đạo tại Công văn số 566/UBND-NN ngày 

04/7/2022 của UBND huyện về việc khuyến khích việc xã hội hóa trong trồng 

và phát triển cây hoa Đào trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025. Theo báo cáo 

của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện, năm 2022 trên địa bàn 

huyện chưa tổ chức được việc xã hội hóa phong trào trồng đào, do vậy để chuẩn 

bị cho vụ trồng năm 2023, đề nghị các cơ quan ban ngành đoàn thể, các đơn vị 

trường học xây dựng phong trào, chuẩn bị cây giống để triển khai trong năm 

2023. 

Nhận được Công văn này, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, 

các tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị doanh nghiệp và người dân trên địa bàn 

huyện triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn này để Chủ trương, Chính sách, 

pháp luật đi vào thực tiễn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- TT. Đảng ủy, TT. HĐND các xã, thị trấn; 

- Hạt Kiểm lâm; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuân 
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