
 

 

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:              /BNN-TCLN 

V/v góp ý dự thảo Đề án “Trồng một tỷ 

cây xanh góp phần phát triển bền vững   

đất nước, giai đoạn 2021 - 2025” 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 2020 

 

Kính gửi: - Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông,  

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; 

      - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 

12/12/2020 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2020, trong đó giao 

Bộ Nông nghiệp và PTNT chỉ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương xây 

dựng chương trình, đề án cụ thể triển khai chủ trương trồng 01 tỷ cây xanh trong 

5 năm tới, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.  

Bộ Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Đề án "Trồng một tỷ cây xanh góp 

phần phát triển bền vững đất nước, giai đoạn 2021 - 2025”. Để tổng hợp, hoàn 

thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt và triển khai thực hiện 

ngay trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đề nghị các bộ, ngành và địa 

phương tham gia đối với dự thảo Đề án (được đăng tải trên Website của Tổng cục 

Lâm nghiệp tại địa chỉ: http://tongcuclamnghiep.gov.vn). 

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về địa chỉ: số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà 

Nội và hộp thư điện tử nguyennamson020575@gmail.com trước ngày 

06/01/2021. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của 

Quý cơ quan./. 

Nơi nhận:    

- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

-  Lưu: VT, TCLN. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 
Hà Công Tuấn 
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