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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023  
 

Thực hiện Kế hoạch số 410/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tinh Lào 
Cai về việc Tổ chức phát động tết trồng cây, trồng rừng Xuân Quý Mão năm 2023. 

Đồng thời nhằm hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và 
gắn với việc thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2023. UBND thành 

phố Lào Cai xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 cụ 
thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU: 

1. Mục đích: Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mỗi 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nhân dân về ý nghĩa, lợi ích từ việc 
trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, góp phần 

quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, giữ gìn nguồn nước, gắn với bảo vệ môi trường 
sinh thái, giảm nhẹ thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đưa phong trào trồng 

cây xanh, trồng rừng dần trở thành thói quen, nét đẹp truyền thống của Nhân dân 
thành phố; tạo động lực thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, trồng 

và phát triển rừng năm 2023.  

2. Yêu cầu: 

- Các ban, ngành, đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường; các đơn vị vũ 
trang; các tổ chức, đơn vị, trường học; các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn thành 

phố (gọi tắt là các cơ quan, đơn vị)… chủ động xây dựng Kế hoạch và tổ chức phát 
động Tết trồng cây, trồng rừng, xuân Quỹ Mão năm 2023, để tất cả các cán bộ, công 

chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và mọi người dân được tham gia thực hiện.  

- Việc tổ chức Tết trồng cây, trồng rừng, xuân Quý Mão năm 2023 đảm bảo 
thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức; sau khi trồng phải tiến 

hành chăm sóc, bảo vệ, cây sống đạt 100%, cây sinh trưởng, phát triển tốt.  

- Tổ chức Tết trồng cây, trồng rừng, gắn với việc tuyên truyền, phổ biến luật về 
quản lý, bảo vệ, trồng và phát triển rừng năm 2023. 

 II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

1. Thời gian- Địa điểm tổ Lễ phát động quy mô cấp tỉnh: Thực hiện theo 
Phương án 01/PA-UBND ngày 6/01/2023 của UBDN thành phố Lào Cai và Văn bản 

số 38/UBND-KT ngày 11/01/2023 của UBND thành phố Lào Cai. 

2. UBND các xã, phường (Trừ phường Bình Minh): 

- Thời gian thực hiện trồng cây: Từ ngày 28/01/2023 (ngày 7/01 âm lịch) đến 
ngày 10/02/2023 (tức ngày 20/01 âm lịch). 



- Căn cứ chỉ tiêu trồng rừng năm 2023: Rà soát, xây dựng kế hoạch phát động 
tết trồng cây phải gắn với việc tuyên truyền phổ biến Luật lâm nghiệp đến 100% khu 

dân cư, thôn, tổ dân phố và các trường học. 

* Lưu ý: 

- Đối với các xã Tả Phời; Hợp Thành; Cam Đường; Cốc San; Thống Nhất; Vạn 
Hòa; Đồng Tuyển: Triển khai Tết trồng cây phải đạt diện tích tối thiểu 2ha. 

- Các phường: Triển khai Tết trồng cây, trồng, chăm sóc cây xanh trong các 

khuân viên, ven đường và trụ sở các cơ quan, đơn vị, trường học theo hình thức phù 
hợp (diện tích tối thiểu 01 ha). 

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

3.1. Phòng Kinh tế: 

- Tham mưu chỉ đạo thực hiện theo Phương án 01/PA-UBND ngày 6/01/2023 
của UBDN thành phố Lào Cai và Văn bản số 38/UBND-KT ngày 11/01/2023 của 

UBND thành phố Lào Cai. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 
trước ngày 20/2/2023 theo quy định, tham mưu báo cáo UBND tỉnh và các sở ngành 

có liên quan.  

3.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Tham mưu các nội dung theo Phương án số 01/PA-UBND ngày 6/01/2023 của 
UBDN thành phố Lào Cai và Văn bản số 38/UBND-KT ngày 11/01/2023 của UBND 

thành phố Lào Cai. 

 3.3. Hạt Kiểm lâm thành phố: 

- Phối hợp UBND các xã, phường rà soát, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực 

hiện thiết kế, đào hố tổ chức tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 đảm bảo thời 
gian quy định.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả phát động tết trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 

trước ngày 18/2/2023 gửi UBND thành phố qua (Phòng Kinh tế) tổng hợp. 

UBND thành phố xây dựng phương án và xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để 
làm căn cứ triển khai, thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- TT: TU, HĐND TP; 
- Lãnh đạo UBND TP; 
- Các phòng, ban, đơn vị TP; 
- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, KT./. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
Nguyễn Trường Giang 
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