
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NAM TRỰC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

  

 KẾ HOẠCH 

  Tổ chức 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 

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

UBND huyện 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 

- Triển khai tết trồng cây là việc làm mang ý nghĩa thiết thực, thực hiện 

lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh“Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước 

càng ngày càng xuân”. 

- Trồng cây nhằm tạo cảnh quan môi trường, đường làng ngõ xóm xanh, 

sạch, đẹp; góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng Nông thôn mới. 

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án trồng 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-

2025. 

2. Yêu cầu 

- Huy động cả hệ thống chính trị tham gia triển khai thực hiện, làm tốt 

công tác tuyên truyền vận động để cán bộ, đảng viên và mọi người dân có ý thức 

trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ đường hoa, hàng cây môi trường (cây bóng 

mát) nhằm bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết, giải 

pháp cụ thể để thực hiện, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực (nhân lực, vật 

tư, tài chính) triển khai thực hiện Kế hoạch. 

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

hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng 

vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây. 

II. Nội dung, thời gian thực hiện kế hoạch 

 1. Địa điểm trồng: Triển khai trồng đồng loạt 1-2 loại cây môi trường (cây 

bóng mát) trên tuyến đường giao thông nông thôn; khu trung tâm, Trụ sở, Trường 

học, bãi xử lý rác thải..... 
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 2. Chỉ tiêu trồng: 125.000 cây toàn huyện, phân bổ cho các xã, thị trấn 

cụ thể như sau: 

 

STT Xã, thị trấn Số lượng (cây) 

1 Nam Mỹ 5.000 

2 Điền Xá 7.000 

3 Tân Thịnh 7.000 

4 Nam Thắng 6.000 

5 Nam Toàn 5.000 

6 Nghĩa An 6.000 

7 Hồng Quang 7.000 

8 Nam Cường 6.000 

9 Nam Giang 6.500 

10 Nam Hùng 6.000 

11 Nam Hoa 6.000 

12 Nam Hồng 6.000 

13 Nam Dương 5.500 

14 Bình Minh 6.000 

15 Đồng Sơn 8.000 

16 Nam Thái 6.000 

17 Nam Tiến 7.000 

18 Nam Lợi 6.000 

19 Nam Thanh 7.000 

20 Nam Hải 6.000 

Tổng 125.000 

 

           3. Thời gian thực hiện: Trồng từ ngày 27/01/2023 ( tức từ ngày mùng 06 

tháng Giêng năm Quý Mão), hoàn thành xong trước ngày 15/3/2023. 

III. Giải pháp thực hiện 

1. Phát động Tết trồng cây đầu xuân Quý Mão 2023 của huyện:  

- Địa điểm tổ chức lễ phát động: Huyện ủy, HĐND, UBND huyện tổ chức 

Lễ phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023 của huyện tại 03 xã Nam Hùng, 

Đồng Sơn, Nam Thanh. 

- Thời gian trồng cây: Từ 8h30, ngày 27 tháng 01 năm 2023 (tức ngày 

mùng 06 tháng Giêng năm Quỹ Mão). 

- Giao UBND xã Nam Hùng, Đồng Sơn, Nam Thanh chuẩn bị đào hố, đất 

màu, cọc tre, dây buộc….; chỉ đạo cấp ủy chi bộ, Trưởng thôn xóm, Mặt trận và 
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các chi hội đoàn thể nơi huyện phát động; tổ chức, trồng, chăm sóc và bảo vệ 

hàng cây.  

 

- Phân công đồng chí Lưu Văn Dũng PCT TT UBND huyện trực tiếp về 

xã Nam Thanh để chỉ đạo việc tổ chức trồng cây. 

- Đề nghị các đồng chí Thường vụ huyện ủy phụ trách miền, Huyện ủy 

viên phụ trách xã trực tiếp về các xã: Nam Hùng, Đồng Sơn, Nam Thanh để chỉ 

đạo và phát động Tết trồng cây cùng với địa phương. 

2. Phát động Tết trồng cây tại các xã, thị trấn:  

2.1. Kế hoạch thực hiện 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định vị trí, địa điểm để tổ chức phát 

động Tết trồng cây đồng loạt vào ngày 27 tháng 01năm 2023 (tức ngày mùng 06 

tháng Giêng năm Quý Mão); chọn 1-2 tuyến đường giao thông nông thôn, khu xử 

lý rác thải.... trồng đồng loạt 1-2 loại cây môi trường (cây bóng mát).  

- Chủng loại cây gồm: Cây Sấu, Bằng lăng, Keo, Thông, Long não, Bạch 

đàn…có thể mua cây giống tại Trung tâm giống cây trồng tỉnh Nam Định ( phía 

sau Công ty Việt Phát đường Thanh Khê xã Nam Cường, huyện Nam Trực; liên 

hệ anh Hùng, PGĐ Trung tâm, điện thoại 0912.451.078 ) 

2.2. Kinh phí thực hiện: UBND xã trích kinh phí từ ngân sách xã và huy 

động các tổ chức, cá nhân, đơn vị tham gia đóng góp, ủng hộ để trồng cây.  

IV. Tổ chức thực hiện: 

1. Đối với các xã, thị trấn:  

- Đối với Ủy ban Nhân dân: 

+ Báo cáo Đảng ủy, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động Tết trồng cây; 

chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, cơ sở thôn đội và nhân dân thực hiện việc trồng 

cây bóng mát đảm bảo kế hoạch. 

+ Thành lập tổ công tác do đồng chí Phó chủ tịch UBND (Trưởng 

Ban nông nghiệp) làm tổ trưởng, lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể làm tổ 

viên, trực tiếp chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện; xác định vị 

trí, địa điểm và cây giống để tổ chức trồng đạt kết quả. 

- Đề nghị Đảng ủy tập trung lãnh đạo UBND, Mặt trận tổ quốc và các tổ 

chức đoàn thể phối hợp với cấp ủy cơ sở thôn xóm và nhân dân tổ chức trồng, 

chăm sóc, bảo vệ hàng cây; giao Hội Cựu chiến binh chủ trì, phối hợp với các 

đoàn thể và cơ sở trong việc trồng chăm sóc và bảo vệ hàng cây. 

2. Phòng Nông nghiệp & PTNT:  

- Chuẩn bị đủ cây giống đảm bảo chất lượng, số lượng để tổ chức lễ phát 

động Tết trồng cây của huyện vào sáng ngày mùng 06 tháng giêng năm Quý 

Mão 2023 tại xã: Nam Hùng, Đồng Sơn, Nam Thanh  



4 

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương tổ chức lựa chọn loại cây, 

địa điểm trồng cho phù hợp, đảm bảo tỷ lệ cây sống cao. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc 

trồng cây của các địa phương.  

- Tổng hợp kết quả trồng cây của các địa phương báo cáo UBND huyện, 

Sở Nông nghiệp &PTNT. 

3. Các cơ quan, đơn vị: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm 

tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện trồng cây xuân Quý Mão của đơn vị phụ 

trách, nhất là Phòng Giáo dục & ĐT phối hợp với UBND các xã, thị trấn chỉ đạo 

các Trường học tổ chức triển khai việc trồng cây theo kế hoạch. 

4. Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể của huyện: Chỉ đạo đoàn hội cơ sở 

tích cực tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng tham gia trồng 

chăm sóc bảo vệ hàng cây, góp phần tạo cảnh quan xanh sạch đẹp, bảo vệ môi 

trường sinh thái.  

5. Đề nghị các Đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền, Huyện 

ủy viên phụ trách xã, thị trấn: Trực tiếp về các miền và các xã, thị trấn phụ 

trách để chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện trồng cây xuân Quý 

Mão và dự Lễ phát động Tết trồng cây tại địa phương phụ trách. 

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch phát động Tết trồng cây 

xuân Quý Mão năm 2023 đạt kết quả ./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 

- Sở Nông nghiệp & PTNT; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành liên quan; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn;             

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

          Lưu Quang Tuyển 
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