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 Kính gửi:  

        - Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc trung ương; 

        - Các đơn vị trực thuộc Tổng cục Lâm nghiệp. 

 

Thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BNN-TCLN ngày 22/3/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-

21/5/2023), Tổng cục Lâm nghiệp hướng dẫn các hoạt động kỷ niệm như sau: 

1. Công tác thi đua, tuyên truyền 

a) Về công tác thi đua: 

Căn cứ Quyết định số 1110/QĐ-BNN-TCLN ngày 28/3/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thi đua lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam, Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị trực thuộc Tổng cục xây dựng kế 

hoạch chi tiết phù hợp với tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị; triển 

khai rộng rãi tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi 

quản lý để thực hiện. 

Thời gian thực hiện từ tháng 4/2022, tổng kết phong trào thi đua vào dịp kỷ 

niệm 50 năm ngày thành lập Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (Tổng cục Lâm 

nghiệp sẽ có hướng dẫn việc tổng kết phong trào thi đua sau). 

b) Về công tác tuyên truyền: 

Cục Kiểm lâm xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết về công tác tuyên 

truyền và phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện, 

bảo đảm việc tuyên tuyền đúng mục tiêu, thời điểm, hiệu quả. 

Ở địa phương, tùy theo điều kiện cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lực lượng 

Kiểm lâm cho phù hợp. Biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc, tiêu biểu trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương; 

tuyên truyền nhân rộng những tấm gương điển hình, tiên tiến nhằm nâng cao 

nhận thức và trách nhiệm của xã hội đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát 

triển rừng. 
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2. Hội thao, hội diễn, Lễ kỷ niệm toàn quốc 

a) Nội dung hội thao, hội diễn: 

- Hội thao: Cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, ten nis, chạy vũ trang, bắn 

súng, kéo co và cờ tướng. 

- Hội diễn: Ca múa tổng hợp (đơn ca, song ca, tốp ca), tiểu phẩm sân khấu 

(khuyến khích các tiết mục tự biên, tự diễn).  

b) Tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lực lượng Kiểm 

lâm Việt Nam. 

(Quy chế, điều lệ hội thao, hội diễn và kịch bản Lễ mít tinh kỷ niệm sẽ 

được Ban tổ chức xây dựng chi tiết và gửi cho các địa phương, đơn vị vào thời 

gian phù hợp). 

c) Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức vào các ngày cuối tuần trước ngày 

21/5/2023, tại Hà Nội. 

3. Tổ chức hoạt động kỷ niệm tại địa phương, đơn vị  

- Tuỳ theo điều kiện cụ thể ở từng địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố, các Chi cục Kiểm lâm 

vùng, Vườn Quốc gia thuộc Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng kế hoạch tổ chức 

các hoạt động kỷ niệm cho phù hợp yêu cầu thực tế. Tổ chức động viên thăm hỏi 

thương binh, gia đình liệt sỹ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành 

lâm nghiệp, Kiểm lâm qua các thời kỳ ở địa phương.  

- Tổ chức các hoạt động thể thao, văn nghệ; lựa chọn những vận động 

viên, tiết mục biểu diễn văn nghệ xuất sắc tiêu biểu của đơn vị để đăng ký tham 

gia hội thao, hội diễn toàn quốc (Ban Tổ chức sẽ có hướng dẫn đăng ký sau). 

Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các đơn vị trực 

thuộc Tổng cục triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn 

vướng mắc các đơn vị thông tin về Tổng cục Lâm nghiệp (Cục Kiểm lâm) để 

được hướng dẫn./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TCT Nguyễn Quốc trị (báo cáo); 

- Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, TP; 

- Lưu: VT, KL. 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Bùi Chính Nghĩa 
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