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Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Theo Kế hoạch số 3238/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về 

thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025” trên địa bàn 

tỉnh Bình Thuận. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp 

với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng hướng dẫn các địa 

phương rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phù hợp cho phát triển rừng và 

cây xanh, đặc biệt là các vùng chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu để xác định 

các khu vực ưu tiên trồng cây. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố tổ chức rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó xác định 

quỹ đất trống được quy hoạch trồng mới rừng sản xuất; đất quy hoạch trồng cây 

xanh đô thị, khu dân cư, công sở, trường học, đường giao thông; đất trồng cây 

xanh nông thôn, khu công nghiệp và các khu vực xung yếu khác,…; rà soát bố 

trí đất để xây dựng kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh phân tán theo Kế hoạch 

số 3238/KH-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- GĐ, PGĐ Sở (A Tân, A Thái); 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện); 

- Công đoàn, Đoàn Thanh niên (thực hiện); 

- Lưu: VT, CCQLĐĐ (Khanh). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Ngọc tân 
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