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KẾ HOẠCH 

Tổ chức trồng cây Xuân Nhâm Dần và trồng cây năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc trồng cây, trồng rừng và phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần năm 

2022, UBND huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần và 

trồng cây năm 2022 với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phát động, thực hiện có hiệu quả Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần và trồng cây 

năm 2022 trên địa bàn huyện nhằm phát huy nét đẹp truyền thống của dân tộc, nâng 

cao nhận thức, ý thức của cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân về việc trồng 

cây xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần thực hiện có hiệu quả 

Đề án trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ để bảo vệ môi 

trường, ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ thiên tai. 

2. Yêu cầu 

- Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần và trồng cây năm 2022 phải được phát động và 

tổ chức triển khai thực hiện ở tất cả các xã, thị trấn trong huyện. Việc phát động tết trồng 

cây phải được tổ chức đảm bảo trang trọng, hiệu quả, tránh phô chương hình thức và 

phải thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn để phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

- Các xã, thị trấn căn cứ kế hoạch và chỉ tiêu trồng cây đầu xuân, cây phân tán 

UBND huyện giao để xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, trong đó, tập trung 

vào một số nhiệm vụ sau: 

 + Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên các cấp các ngành và nhân dân 

tích cực tham gia trồng cây dưới nhiều hình thức (lồng ghép trong các hội nghị, phát 

trên hệ thống truyền thanh, treo khẩu hiệu, panô, ...) ở tất cả các địa phương, nhất là 

các nơi công cộng, nơi tập trung đông dân cư. 

+ Lựa chọn loại cây trồng phù hợp để trồng theo từng vị trí và đảm bảo không 

ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của nhân dân và địa phương. 

+ Sau khi trồng cây phải có kế hoạch quản lý, bảo vệ và chăm sóc để cây 

trồng đạt tỷ lệ sống cao, sinh trưởng, phát triển tốt. 

- Toàn huyện phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng cây phân tán năm 2022 với 

số lượng 145 nghìn cây. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 

- Tại huyện: Phát động và tổ chức Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần vào ngày 

06/02/2022 (tức ngày 06 tháng Giêng năm Nhâm Dần) cùng với Hội nghị khai xuân 

đầu năm. 
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+ Địa điểm: tuyến đường nội thị đoạn từ cống Trung Linh đến Nhà hàng Tân Mỹ. 

+ Loại cây: Cây bằng lăng 

- Tại các xã, thị trấn: Chủ động tổ chức Hội nghị khai xuân, phát động Tết 

trồng cây và trồng cây phân tán năm 2022 ngay sau Hội nghị của huyện, bố trí địa 

điểm trồng cây, số lượng, loại cây phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương. 

2. Trồng cây phân tán 

a. Số lượng 

Giao UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện xây dựng 

Kế hoạch trồng cây phân tán năm 2022 với số lượng 145 nghìn cây (theo biểu giao 

chỉ tiêu đính kèm). 

b. Địa điểm, thời gian trồng cây 

- Trồng cây trên các tuyến đường hành lang giao thông, trong khuôn viên trụ 

sở làm việc, trường học, bệnh viện, trạm y tế, công trình tín ngưỡng, tôn giáo, khu xử 

lý rác thải tập trung, khu trang trại, khu dân cư, vườn gia đình ... Trong đó, tập trung 

ưu tiên trồng mới, trồng dặm bổ sung các loại cây phù hợp ở các tuyến đường trục 

chính để hình thành các tuyến đường cây, tuyến đường hoa tạo cảnh quan môi trường 

xanh - sạch - đẹp ở địa phương - nhất là các xóm, đội (TDP) đã được công nhận khu 

dân cư NTM kiểu mẫu và đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2022 và 

các năm tiếp theo.  

- Thời gian trồng cây vụ Xuân kết thúc trước ngày 15/3/2022. 

c. Tiêu chuẩn, loại cây trồng 

- Tiêu chuẩn: Cây khỏe, không sâu bệnh, chiều cao từ 1,5 - 2,5 m; đường 

kính cây từ 2,0 - 3,0 cm. 

- Chủng loại cây: 

+ Trụ sở, trường học... nên bố trí hợp lý giữa việc trồng hoa, cây cảnh với cây 

bóng mát. 

+ Các tuyến đường dọc theo các kênh sông đã được kiên cố hóa trồng cây 

Liễu (lá nhỏ), Tùng, Ngâu, Cau, Bằng lăng … 

+ Các tuyến đường còn lại: 

* Nếu nền đường ≥ 6m: Trồng cây ăn quả, cây bóng mát như Nhãn lồng, Vải 

thiều, Sấu, Bằng lăng… 

* Nếu nền đường < 6m: Trồng cây Phi lao, Tùng, Ngâu, Cau... 

+ Vườn của gia đình trong khu dân cư, khu trang trại: Trồng xoài, bưởi, 

nhãn lồng, vải thiều... 

3. Nguồn kinh phí 

a) Kinh phí phục vụ Lễ phát động Tết trồng cây tại huyện trích từ nguồn sự 

nghiệp Nông nghiệp.  

b) Đối với các xã, thị trấn 

- Trích kinh phí sự nghiệp môi trường, quản lý đô thị, sự nghiệp nông nghiệp 

được giao hàng năm. 
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- Huy động đóng góp của cộng đồng và  các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

- Chuẩn bị các điều kiện (khẩu hiệu, cây giống, dụng cụ, vật tư, băng rôn …) 

để phục vụ Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần tại huyện đảm bảo trang trọng, ý nghĩa, 

thiết thực và hiệu quả. 

- Kiểm tra, đôn đốc và tổ chức hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ 

cây công tác trồng cây ở các địa phương, đơn vị. 

2. Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT&TT, phòng Tài nguyên - MT huyện theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao: 

Chủ động phối hợp với Phòng NN&PTNT huyện tăng cường tuyên truyền sâu 

rộng về mục đích, yêu cầu và ý nghĩa “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - nhất 

là về các nội dung Kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của các cấp, hướng dẫn của các 

ngành chức năng trong việc tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây trên hệ thống phát, 

truyền thanh toàn huyện; đồng thời, tổ chức vệ sinh môi trường để phục vụ tốt cho 

Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần. 

* Khẩu hiệu tuyên truyền: 

+ Tại Lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần (giao phòng NN&PTNT 

huyện chuẩn bị). 

Mặt thứ nhất: “Nhân dân, cán bộ huyện Xuân Trường nhiệt liệt hưởng 

ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

Mặt thứ hai: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm 

thì phải trồng người”. 

+ Tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn: chuẩn bị và thực hiện từ ngày 05/02 

- 15/3/2022 bằng các khẩu hiệu: 

“Trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền 

lợi của mỗi công dân”. 

“Toàn dân tích cực tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh vì cảnh 

quan môi trường xanh, sạch, đẹp”. 

“Mùa xuân là tết trồng cây - Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. 

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải 

trồng người”. 

3. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch, phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần, trồng cây 

mùa Xuân và cả năm 2022 tại địa phương, trong đó, tập trung ở các trụ sở, trường 

học, trạm y tế, các tuyến đường giao thông, trang trại chăn nuôi, vườn gia đình, khu 

xử lý rác tập trung,... 

- Tăng cường chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền 

trồng cây trước, trong và sau tết Nguyên đán để các tầng lớp nhân dân tích cực 

hưởng ứng. 
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- Thực hiện việc hỗ trợ, huy động kinh phí các nguồn cho việc trồng cây. 

- Tổ chức thực hiện tốt việc quản lý trồng, chăm sóc và bảo vệ an toàn cây trồng. 

- Báo cáo kết quả Tết trồng cây và trồng cây năm 2022 về UBND huyện (qua 

phòng NN&PTNT huyện tổng hợp) để chỉ đạo kịp thời. 

4. Đề nghị các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách cụm, Huyện ủy viên 

phụ trách xã, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, 

hướng dẫn các địa phương, đơn vị; vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích 

cực có hiệu quả Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần và trồng cây năm 2022./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT HU, HĐND - UBND huyện; 

- Các đ/c UV BTV HU; 

- Các đ/c HUV, Thủ trưởng các cơ quan,  

ban ngành đoàn thể; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, NN&PTNT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

                  Vũ Tuấn Dương 
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