
ĐÔNG GIANG TỔ CHỨC LỄ RA QUÂN 
VÀ PHÁT ĐỘNG TRỒNG CÂY XANH HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH  

“VÌ MỘT VIỆT NAM XANH” 
 

 Sáng nay (23/8/2022), tại xã Nhà văn hóa Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, 

tỉnh Bình Thuận. Đảng ủy, UBND xã, BCH công đoàn cơ sở xã, Đoàn thanh niên xã đã 

tổ chức lễ ra quân và phát động trồng cây xanh trên địa bàn xã nhằm tạo cảnh quan môi 

trường và hưởng ứng Chương trình “Vì một Việt Nam Xanh”. 

 Tham dự lễ, có đồng chí Hoàng Văn Chiến - HUV, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí 

K’ Văn Bển - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch CĐCS xã; 

đồng chí K Văn Vền - Phó Chủ tịch UBND xã, cùng các đồng chí là trưởng, phó các ban 

ngành, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, các đoàn viên và hội viên 

trong xã. 

 

 

Hình ảnh tại buổi lễ ra quần trồng cây xanh 



 Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch CĐCS xã 

đã ôn lại truyền thống “trồng cây nhớ ơn Bác” của nhân dân ta suốt thời gian qua. Lúc 

sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Hồ kính yêu đã căn dặn "Vì lợi ích mười năm 

trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người" và Người đã trực tiếp đề xướng, tổ chức 

trồng cây vào các dịp lễ, Tết. Từ đó, đã hình thành một phong trào quần chúng sâu rộng, 

một nét đẹp trong văn hóa truyền thống Việt Nam “Trồng cây nhớ ơn Bác”. 

 Đối với xã Đông Giang, thời gian qua đã đặc biệt quan tâm đến công tác trồng cây 

xanh, trồng và chăm sóc rừng trên địa bàn. Đến nay, phần lớn tuyến đường trung tâm ĐT 

714 (tuyến đường do Đoàn thanh niên quản lý), các tuyến đường trong khu dân cư, 

trường học, phòng khám đa khoa khu vực Đông Giang đã được trồng nhiều loại cây 

xanh, tạo cảnh quan, góp phần bảo vệ môi trường nông thôn. Cùng với đó, công tác quản 

lý, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh phân tán ngày càng được thực hiện tốt hơn, phục 

vụ đời sống dân sinh và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà”. 

 Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo UBND xã Đông Giang đã phát biểu hạ quyết tâm sẽ tập 

trung làm tốt việc trồng và bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng trên địa bàn xã trong thời gian 

tới. 

 Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo xã và các ban ngành, đoàn thể, đoàn viên, hội 

viên đã tiến hành trồng hơn 100 cây Bằng Lăng tím dọc theo tuyến đường ĐT 714 (đoạn 

trung tâm xã Đông Giang). Đây là hoạt động thiết thực góp phần bảo vệ rừng, giữ ổn 

định môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp 

phần phục vụ tốt cho phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn xã./. 

 

 

 

 


