
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TRỰC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-UBND Trực Ninh, ngày       tháng 01 năm 2023 

 

 

KẾ HOẠCH 

Trồng cây và phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão năm 2023 

 
Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2023 của UBND tỉnh 

về trồng cây, trồng rừng và phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão năm 2023. 

UBND huyện xây dựng Kế hoạch trồng cây và phát động Tết trồng cây xuân 

Quý Mão năm 2023, như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Phát động phong trào trồng cây theo lời dạy của Bác Hồ “Mùa xuân là Tết 

trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” nhằm phát huy nét đẹp 

truyền thống của dân tộc Việt Nam; góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án 

“Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” của Chính phủ; nâng cao trách 

nhiệm của các cấp, các ngành và nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong việc 

trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, giảm nhẹ thiên tai, 

bảo vệ môi trường và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu. 

 2. Yêu cầu 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của mọi 

tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị, ý nghĩa của việc trồng cây.  

- Tết trồng cây và phong trào trồng cây xuân Quý Mão phải được phát 

động, ra quân ở tất cả các xã, thị trấn trong huyện. Khuyến khích và tạo điều 

kiện để các cơ quan, tổ chức đoàn thể, trường học, doanh nghiệp và mọi tầng lớp 

nhân dân tích cực tham gia trồng cây tạo cảnh quan, môi trường trong xây dựng 

nông thôn mới.  

- Việc tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, 

hình thức. 

II. Nội dung 

1. Tổ chức lễ phát động trồng cây 

1.1 Ở huyện 

Lễ phát động Tết trồng cây của huyện tổ chức trong ngày 27/01/2023 

(Mùng 6 tháng Giêng), tại thị trấn Cổ Lễ. 

1.2. Các xã, thị trấn 

- UBND các xã, thị trấn phối hợp Uỷ ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể tổ 

chức Tết trồng cây. 
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- Địa điểm: Là nơi trang trọng, có ý nghĩa văn hóa, truyền thống hoặc 

tuyến đường kiểu mẫu. 

- Thời gian: Sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, trong tiết Lập xuân. 

2. Kế hoạch trồng cây phân tán năm 2023 

Sau lễ phát động Tết trồng cây, UBND các xã, thị trấn phối hợp Uỷ ban 

MTTQ và các đoàn thể nhân dân tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, công 

chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp tục triển khai trồng cây phân tán. 

- Số lượng: UBND huyện xây dựng kế hoạch trồng cây phân tán năm 

2023 với số lượng 115.000 cây các loại (chi tiết theo Phụ lục I). 

- Địa điểm trồng: Trồng ven các trục đường giao thông, tuyến kênh, 

khuôn viên trụ sở, trường học, cụm công nghiệp, các công trình công cộng, khu 

dân cư tập trung, khu xử lý rác thải, … 

- Loại cây trồng: Ưu tiên trồng cây bản địa, cây đa mục đích, vừa có giá 

trị kinh tế vừa có tác dụng làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường, phù hợp với 

điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng và tập quán canh tác của địa phương như: Xà cừ, 

Sấu, Nhãn, Vải, Phượng vĩ, Lộc vừng,… 

 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT 

- Chủ trì, phối hợp với UBND thị trấn Cổ Lễ chuẩn bị tốt các điều kiện tổ 

chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão của huyện, đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả. 

 - Tham mưu UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện 

của các địa phương, đơn vị; tổng hợp kết quả, báo cáo UBND huyện, UBND 

tỉnh theo quy định. 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các xã, thị trấn vị trí 

trồng cây trên các tuyến đường giao thông, khu dân cư tập trung, cụm công 

nghiệp, ... góp phần tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường. 

3. Phòng Tài nguyên - Môi trường 

Phối hợp các xã, thị trấn rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để trồng 

cây xanh đảm bảo ổn định, lâu dài; tham mưu UBND huyện hỗ trợ cây xanh cho 

các xã, thị trấn. 

4. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

 Căn cứ tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch trồng cây xanh nhằm tạo 

cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong khuôn viên đơn vị. 

5. Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao huyện 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền nội dung kế hoạch; vai trò, tác dụng 

của cây xanh để mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây; biểu dương 

kịp thời các cơ quan, địa phương thực hiện tốt. 
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6. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch trồng cây phân tán năm 2023, giao chỉ tiêu cho các 

thôn xóm, cơ quan, đơn vị, đoàn thể; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ phát 

động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Quý Mão năm 2023 

của địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

- Tích cực tuyên truyền về vai trò, tác dụng của rừng và cây xanh nhằm 

nâng cao nhận thức và trách nhiệm các cấp, các ngành và toàn xã hội trong việc 

trồng cây xanh. Vận động nhân dân tích cực trồng, bảo vệ cây xanh để duy trì 

cảnh quan, tạo nơi thư giãn, nghỉ ngơi kết hợp với sinh hoạt cộng đồng. 

- Huy động mọi nguồn lực xã hội, đặc biệt từ nguồn vốn xã hội hóa để mở 

rộng diện tích trồng cây xanh; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân 

dân tích cực tham gia trồng cây. 

- Phân công trách nhiệm, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công 

chức, các tổ chức đoàn thể và thôn, xóm, tổ dân phố để thực hiện, phấn đấu đạt và 

vượt chỉ tiêu được giao; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch; báo cáo 

tiến độ, kết quả thực hiện hằng quý (theo Phụ lục II) về UBND huyện (qua Phòng 

Nông nghiệp và PTNT). 
 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội  

Phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực 

hưởng ứng tham gia phong trào trồng cây phân tán năm 2023 nhằm thực hiện tốt 

các nội dung của Kế hoạch. 
 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
Lưu Văn Dương 
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