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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 Nam 

Định 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, trồng rừng 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 và nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về 

vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng. 

- Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND tỉnh số 117/KH-UBND ngày 

11/10/2021 về thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 

-2030, tầm  nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 63/KH-UBND  ngày 

16/6/2021 về trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. 

- Tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, không ngừng nâng cao chất 

lượng môi trường; đảm bảo tiêuchí cây xanh trong xây dựng nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ môi trường, thích 

ứng vớibiến đổi khí hậu. 

2. Yêu cầu 

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

ra quân đồng loạt ở tất cả các xã, thị trấn gắn với việc phát động phong trào bảo vệ 

môi trường và làm đẹp cảnh quan nông thôn mới. 

- Tổ chức Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình 

thức, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng 

cây với những nội dung và hình thức phong phú, hiệu quả. 

- Các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch và tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện. 

Thông qua việc trồng cây, trồng hoa ven đường hàng năm để hình thành nên các 

tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, công sở xanh, sạch, đẹp. Có hình thức động 

viên, khuyến khích, biểu dương kịp thời những tổ chức, cá nhân điển hình trong 

công tác trồng cây và làm đẹp cảnh quan nông thôn. 

II. NỘI DUNG 

1) Tổ chức lễ phát động Tết trồng cây Xuân Quý Mão 

- Ở huyện: 



Thời gian dư kiến: Ngày 27/01/2023, thứ tư (tức ngày mùng 06 tháng Giêng 

năm Quý Mão). Địa điểm: Trung tâm Văn hóa – thông tin và thể thao huyện. 

Thành phần tham gia lễ phát động Tết trồng cây: Thường trực Huyện uỷ, lãnh 

đạo HĐND - UBND huyện, đại diện cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp 

huyện; Bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

- Ở cấp xã:  

Mỗi xã, thị trấn chọn 01 điểm ra quân trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 và 

phát động phong trào trên địa bàn xã, thị trấn. Thời gian: Ngay sau kỳ nghỉ Tết 

Nguyên đán, trong tiết lập xuân (Các xã báo mời Đ/c thành viên ủy ban huyện phụ 

trách xã, Phòng NN & PTNT về dự). 

Sau lễ phát động Tết trồng cây, các đơn vị căn cứ kế hoạch tiến hành trồng 

cây phân tán dọc các trục đường giao thông nông thôn, các cơ quan, trường học, 

khu xử lý rác thải tập trung. 

2. Kế hoạch trồng cây năm 2023 

Căn cứ vào kế hoạch của UBND tỉnh giao, căn cứ quỹ đất có thể trồng cây, 

UBND huyện giao UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch trồng cây, phát động 

và tổ chức trồng cây phân tán, tối thiểu trồng 10.000 cây dịp đầu xuân 2023; đảm 

bảo mỗi xã, thị trấn có ít nhất 02 tuyến đường giao thông nông thôn trồng đồng loạt, 

hoàn chỉnh cùng với 01 loại cây trồng, tất cả các khu xử lý rác thải, các khu xử lý 

rác thải tập trung phải được trồng cây xanh xung quanh (băng cây xanh rộng 5 - 

10m). 

* Địa điểm trồng cây  

Địa điểm trồng cây là đất tại công sở, trường học, các cơ quan, doanh nghiệp, 

nhà văn hoá, các khu di tích lịch sử, các trục đường, khu xử lý rác thải tập trung, đất 

công đã quy hoạch trồng cây,…Tận dụng đất đai để trồng cây.  

* Loài cây trồng 

 Ưu tiên trồng cây bản địa, cây trồng 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 phươngnhư: Xà cừ, sấu, Sưa đỏ, Phượng 

vĩ, Nhãn, Vải, Ngọc lan, Bàng, Vú sữa, Lộc vừng,... 

* Lực lượng trồng cây 

Phát động toàn dân tham gia trồng cây, vận động các cơ quan Đảng, Nhà 

nước, Đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị sự nghiệp, các trường học, 

các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các hộ gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng 

trồng cây xuân Quý Mão và trồng cây năm 2023. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT: 

+ Phối hợp với các cơ quan, ngành, đoàn thể liên quan, các xã, thị trấn tổ 

chức tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên về Tết trồng cây để mọi người dân 

hưởng ứng và tích cực thực hiện. 



+ Chuẩn bị vị trí trồng cây, số lượng cây, giống cây, dụng cụ trồng cây để 

chuẩn bị cho buổi lễ phát động Tết trồng cây của huyện. 

+ Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xã, thị trấn thực hiện kế hoạch. 

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Phối hợp với Phòng NN&PTNT xây 

dựng nội dung chương trình, chuẩn bị diễn văn, tham mưu mời thành phần và giấy 

mời tham dự buổi lễ phát động Tết trồng cây của huyện.  

3. Trung tâm Văn hóa – TT&TT: chuẩn bị âm thanh, trang trí, khánh tiết 

phục vụ buổi lễ phát động Tết trồng cây của huyện.  

Tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền về Tết trồng cây trước, trong 

và sau Tết nguyên đán.  

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện, các đoàn thể chính trị xã hội 

huyện tổ chức tuyên truyền để các đoàn viên, hội viên hưởng ứng và tích cực tham 

gia Tết trồng cây. 

5. UBND các xã, thị trấn: 

Trên cơ sở Kế hoạch của huyện, xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện 

trồng cây năm 2023 và lựa chọn địa điểm, thời gian phát động Tết trồng cây xuân 

Quý Mão trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền, vận động hộ gia đình, cá nhân tích cực 

trồng cây, trồng xong phải chăm sóc, quản lý bảo vệ để cây trồng sinh trưởng và 

phát triển tốt. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện (qua phòng NN&PTNT). 

Trên đây là kế hoạch trồng cây và phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão 

năm 2023 huyện Mỹ Lộc, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phối hợp tổ chức 

thực hiện có hiệu quả. 

Nơi nhận: 

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện 

-  Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
. 

 

 Lê Quang Huy 
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