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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

Cẩm Văn, ngày 26 tháng  01 năm 2023

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây 

đời đời nhớ ơn Bác Hồ’’ Xuân Quý Mão năm 2023
 

Thực hiện Kế hoạch số 09/Kh-UBND ngày 17/01/2023 của UBND huyện 
Cẩm Giàng về Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ mùa Xuân Quý Mão 
năm 2023. UBND xã Cẩm Văn xây dựng kế hoạch, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão 

năm 2023 nhằm tuyên truyền, giáo dục mục đích, ý nghĩa của trồng cây, nâng cao 
nhận thức của mọi tầng lớp Nhân dân, mọi tổ chức, cơ quan, trường học,…về tác 
dụng của việc trồng cây.

- Tuyên truyền lợi ích của việc trồng cây phân tán qua đó động viên các cấp, 
các ngành và Nhân dân tích cực tham gia trồng cây gắn liền với phát triển kinh tế - 
xã hội, phát huy vai trò bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, 
ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Trồng cây phân tán để phủ xanh đất trống tạo môi trường cảnh quan xanh, 
sạch, đẹp trên địa bàn toàn huyện.

- Tiếp tục khai thác tiềm năng thế mạnh về đất đai, khí hậu, phát triển vùng 
cây ăn quả với quy mô đủ lớn, có sản phẩm hàng hóa tập trung, ứng dụng tiến bộ 
kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập, 
nâng cao đời sống cho người dân, góp phần hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

2. Yêu cầu
- Việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” phải đảm bảo đúng 

thời vụ; lựa chọn loài cây trồng phải phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, đất 
đai thổ nhưỡng, phù hợp với cảnh quan, tuyến đường. Sau khi trồng, công tác 
chăm sóc, bảo vệ phải được quan tâm và gắn trách nhiệm quản lý, chăm sóc cây 
sau khi trồng đến từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.

- Sau khi thực hiện trồng cây, các đơn vị, thôn, xóm tổ chức kiểm tra, đánh 
giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân điển 
hình làm tốt.

II. NỘI DUNG
1. Công tác tuyên truyền
- Năm 2023, toàn xã phấn đấu trồng mới 2.800 cây, trong đó: Cây ăn quả: 

1.300 cây, cây phong cảnh, bóng mát: 1.500 cây.
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(Có kế hoạch giao chỉ tiêu cho các đơn vị, thôn, xóm kèm theo)
- Hình thức: Phát thanh, bảng tin, panô, băng zôn, cờ phướn, khẩu hiệu....
- Thông điệp truyền thông “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý 

Mão năm 2023 với các khẩu hiệu sau: "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"; 
"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”; “Mừng 
Đảng, mừng Xuân, đời đời nhớ ơn Bác Hồ kính yêu”; “Trồng thêm một cây xanh 
là thêm một hành động bảo vệ môi trường”;...

2. Công tác tổ chức phát động trồng cây
- Căn cứ vào điều kiện thực tiễn các đơn vị, thôn, xóm chủ động lựa chọn, tổ 

chức trồng cây mới phù hợp cảnh quan, điều kiện tự nhiên, đảm bảo trồng cây nào 
sống cây ấy. Một số chủng loại cây có thể trồng như:

- Cây lấy gỗ: Xà cừ, Lim xanh, Lát hoa, Thông, Keo...
- Cây bóng mát: Muồng, sấu, Phượng, Bằng lăng, Long não ... 
- Cây ăn quả: Bưởi, Nhãn, Xoài, Mít, ...
- Cây cảnh, hoa: Lộc vừng, Hoa hồng, Hoa mười giờ, Hoa ban ....
- Thời gian tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 

năm 2023 và trồng cây phân tán từ ngày mồng 6 tháng Giêng đến ngày 5 tháng hai 
năm Quý Mão (tức từ ngày 27/01 đến hết ngày 24/02 năm 2023) và thực hiện cả 
năm 2023. 

3. Công tác chăm sóc, bảo vệ cây
Các đơn vị, thôn, xóm có phương án quản lý chặt chẽ số lượng cây trồng 

trong khuôn viên, tổ chức phát động cán bộ, nhân viên và học sinh tích cực tham 
gia, hưởng ứng phong trào chăm sóc, bảo vệ cây xanh tại địa phương.

4. Thời gian 
Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý 

Mão năm 2023. Tổ chức ngày ra quân trồng cây đầu Xuân Quý Mão năm 2023 và 
phát động phong trào trên địa bàn toàn xã vào ngày 08/2/2023 (Tức ngày 18 tháng 
Giêng năm Quý Mão).

5. Địa điểm tổ chức Lễ phát động và trồng cây
Khuôn viên trường THCS Cẩm Văn.
6. Thành phần tham gia
- Đại biểu huyện:
+ Đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách khu;
+ Đồng chí Huyện ủy viên, Ủy viên Ủy ban phụ trách xã, thị trấn. 
- Đại biểu các xã, thị trấn:
+ Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thị trấn;
+ Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn;
+ Lãnh đạo HĐND - UBND - UBMT tổ quốc xã, thị trấn;
+ Lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của xã, thị trấn;
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+ Ban giám hiệu các Nhà trường: Trung học sơ sở, Tiểu học, Mầm Non và 
các em học sinh;

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, các đoàn thể chính trị xã hội chủ động 
trồng cây trên diện tích đất còn trống của cơ quan, đơn vị trong dịp Lễ phát động 
Tết trồng cây.

III. KINH PHÍ TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY MÙA XUÂN 
- UBND các xã, thị trấn tự đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện kế hoạch 

trồng cây trên địa bàn từ nguồn ngân sách cấp xã. 
- Sử dụng kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. UBND xã.
- Trên cơ sở Kế hoạch của huyện, cụ thể hóa Kế hoạch của xã phát động 

ngày ra quân trồng cây Mùa xuân Quý Mão và tổ chức thực hiện kế hoạch trồng 
cây ăn quả, cây phân tán năm 2023 trên địa bàn; đồng thời tuyên truyền, vận động 
các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực trồng cây, đảm bảo cây được trồng đúng 
kỹ thuật, cây trồng xong phải được chăm sóc, quản lý và bảo vệ.

-Thẩm định hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán nguồn kinh phí sử dụng 
trong buổi lễ phát động.

-Hướng dẫn treo băng rôn, khẩu hiệu trong và ngoài khu vực tổ chức Lễ phát 
động đảm bảo mỹ quan và đúng quy định.

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đoàn thể
Tổ chức tuyên truyền để các đoàn viên, hội viên hưởng ứng và tích cực tham 

gia Tết trồng cây xuân  Quý Mão năm 2023.
3. Đài truyền thanh.
Xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền về Tết trồng cây xuân Nhâm Dần 

trước, trong và sau Tết nguyên đán và phát động trồng cây ăn quả, cây phân tán 
năm 2023.

Trên đây là Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây Xuân Quý Mão 
năm 2023”. UBND xã Cẩm Văn yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể các đơn vị 
nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhận:
- UBND huyện (để bc);
- Các đ/c Đảng ủy viên;
- Các Đoàn thể;
- Đài truyền thanh (đưa tin);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

 Trần Thế Tuyền
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