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KẾ HOẠCH
Tổ chức lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân Quý Mão và kế hoạch

 trồng cây phân tán năm 2023

Thực hiện Chỉ thị số 8733/CT-BNN-TCLN ngày 23/12/2022 của Bộ Nông 
nghiệp và PTNT về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân 
Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023.

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2023 của UBND 
huyện Ninh Giang về việc “Tổ chức lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân Quý 
Mão và kế hoạch trồng cây phân tán năm 2023”. 

UBND xã Hồng Phong xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tết trồng cây 
mùa xuân Quý Mão và kế hoạch trồng cây phân tán năm 2023, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp 

và PTNT và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức “Tết trồng 
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, hạn chế 
tác động của biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây 
xanh nhằm tạo được phong trào mạnh mẽ, nâng cao nhận thức của các cấp, các 
ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của trồng cây xanh gắn 
với phát triển kinh tế - xã hội; huy động được mọi tầng lớp nhân dân, mọi cơ 
quan, tổ chức, lực lượng vũ trang tích cực trồng cây xanh. 

Tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, vui tươi trong toàn xã vào những 
ngày đầu xuân Quý Mão - năm 2023, làm tiền đề cho sự phát triển kinh tế, xã 
hội của xã nhà trong năm mới. 

Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân về vai 
trò, tác dụng, giá trị của cây xanh; ý nghĩa của việc trồng cây, bảo vệ môi trường 
sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.

2. Yêu cầu
Tổ chức Tết trồng cây phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô 

trương, hình thức. 
Vận động, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học và 

mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia trồng cây gắn 2 với các hoạt động ra 



quân trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và vệ sinh môi trường tại các khu vực 
công cộng, các tuyến đường, khu dân cư …

II. NỘI DUNG
1. Mục tiêu

Toàn xã phấn đấu trồng 2.200 cây các loại, trong đó: Mỗi cơ quan, đơn vị, 
trường học trồng từ 30 - 50 cây, chủ yếu là cây phong cảnh, cây bóng mát; mỗi thôn 
trồng từ 200 - 300 cây, chủ yếu là cây ăn quả, cây phong cảnh, cây bóng mát.

2. Thời gian tổ chức 
Từ ngày 09 tháng Giêng đến hết ngày 05 tháng Hai năm Quý Mão (tức từ 

ngày 30/01 đến hết ngày 24/02 năm 2023).
3. Hình thức tổ chức
3.1. Cấp xã
Trên cơ sở kế hoạch của huyện, UBND xã chủ động xây dựng kế hoạch và 

tổ chức triển khai trên địa bàn xã sát với tình hình thực tế tại địa phương.
Căn cứ vào lịch chỉ đạo của huyện và tùy vào điều kiện cụ thể của địa 

phương để chọn quy mô, hình thức và thời điểm tổ chức phát động thích hợp. 
3.2 Các nhà trường, các thôn, doanh nghiệp, cơ quan đơn vị
Các nhà trường, các thôn, doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị triển khai hưởng 

ứng tết trồng cây đầu xuân năm 2023 trên địa bàn của đơn vị mình; tổ chức 
trồng cây tại khuôn viên cơ quan, đơn vị, nhà văn hóa thôn, nơi công cộng được 
quản lý và trên diện tích đất phù hợp của các hộ dân trong xã.

Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về UBND xã vào ngày 06/02 
(16/01 Âm lịch) và kết quả trồng cây toàn đợt Tết trồng cây của cơ quan, đơn vị 
được xác định triển khai thực hiện và báo cáo kết quả xong trong quý I/2023.

4. Kinh phí thực hiện

Kinh phí tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân Quý Mão và kế 
hoạch trồng cây phân tán năm 2023 và các chi phí khác phục vụ Lễ phát động 
của xã tại nhà văn hóa trung tâm xã, Công chức VH-TT xã, Cán bộ Địa chính - 
Xây dựng & Môi trường, Công chức Địa chính NN -GTTL -XDNTM xã lập dự 
trù kinh phí gửi bộ phận Tài chính ngân sách xã tham mưu, trình UBND xã phê 
duyệt theo quy định.

Các nhà trường, các thôn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chủ động bố trí 
kinh phí tổ chức lễ phát động từ nguồn kinh phí tự có của đơn vị mình. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Công chức Văn hóa thông tin, Công chức Địa chính - XD&Môi trường 

xã, Công chức phụ trách Nông nghiệp -GTTL –XDNTM xã phối hợp tổ chức 
tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về ý nghĩa của tết trồng cây và 
phong trào trồng cây xanh bảo vệ môi trường, trồng cây phát triển kinh tế. Phối 



hợp với các trường, các thôn, cơ quan, đơn vị, tổ chức sâu rộng, thường xuyên 
công tác tuyên truyền về “Tết trồng cây” để mọi người dân hưởng ứng và tích 
cực thực hiện. Hướng dẫn chi tiết về lựa chọn cây giống, kỹ thuật trồng, chăm 
sóc, bảo vệ cây đối với từng nhóm, loài cây cụ thể. Chịu trách nhiệm về nội 
dung, chương trình tại Lễ phát động của xã. Tổng hợp tiến độ đợt cao điểm của 
Lễ phát động và kết quả thực hiện kế hoạch; tổng kết rút kinh nghiệm, đề xuất 
biểu dương khen thưởng, báo cáo lãnh đạo UBND xã.

Công chức Tài chính-Ngân sách xã: Tham mưu đề xuất kinh phí cho buổi 
Lễ, đề xuất nguồn kinh phí hỗ trợ trình UBND xã quyết định và thanh quyết 
toán.

Các nhà trường, các thôn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: Trên cơ sở Kế 
hoạch của xã, cụ thể hóa thành kế hoạch của mình, tổ chức thực hiện toàn diện 
Kế hoạch Tết trồng cây trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền, vận động các tổ chức, 
tập thể, hộ gia đình, cá nhân tích cực trồng cây, cây trồng phải đúng kỹ thuật, 
trồng xong phải chăm sóc, quản lý bảo vệ để cây trồng sinh trưởng và phát triển 
tốt và phải quy định rõ ràng trách nhiệm. Hướng dẫn kỹ thuật, đôn đốc, kiểm tra 
việc thực hiện, đánh giá chất lượng, tổng hợp số liệu báo cáo tiến độ và kết quả 
trồng cây theo quy định.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xã tổ 
chức tuyên truyền để thành viên, đoàn viên, hội viên hưởng ứng và tích cực 
tham gia Tết trồng cây xuân Quý Mão.

Đài phát thanh xã, Cổng thông điện tử xã, các đoàn thể tuyên truyền về 
Tết trồng cây xuân Quý Mão 2023.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân Quý 
Mão và kế hoạch trồng cây phân tán năm 2023. Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các 
ngành, các nhà trường, các thôn, cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị chủ động phối 
hợp tổ chức thực hiện để đạt kết quả cao./.
Nơi nhận:
-UBND; Phòng NN&PTNT huyện;                                                                               
- TT ĐU,  TT HĐND xã;
- LĐ UBND, MTTQ, ĐT xã;
- Các ngành liên quan;
- Các CQ, ĐV trên địa bàn xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

    Đào Anh Tuấn
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