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         UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CẨM XUYÊN 

           
Số:       /UBND-KH 

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

               
                Cẩm Xuyên, ngày    tháng 01 năm 2022 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”  
Nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022 

 
Thực hiện Văn bản số 224/UBND-NL5 ngày 13/01/2022 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh về việc triển khai kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp 
Xuân Nhâm Dần năm 2022. Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên xây dựng kế 
hoạch tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với các nội 
dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 
1.1. Mục đích: 
Nhằm đẩy mạnh phong trào trồng cây xanh, tăng cường phủ xanh đồi núi, 

đường phố, tạo cảnh quan gắn liền với bảo vệ môi trường, góp phần giảm nhẹ và 
thích ứng với biến đổi khí hậu bằng các loại cây xanh phù hợp. Đồng thời, tạo 
hành động thiết thực kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
(19/5/1890 - 19/5/2021), hưởng ứng phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác 
Hồ” và Ngày Môi trường thế giới ngày 5 tháng 6. 

1.2. Yêu cầu: 
- Tuyên truyền, vận động các cán bộ công chức, viên chức, người lao động, 

các tổ chức đoàn thể trồng, chăm sóc bảo vệ cây xanh, cải thiện môi trường và 
cảnh quan đô thị. 

- Việc tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” phải thiết 
thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, đảm bảo các quy định về “Thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; 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, trồng rừng. 
 

II. Nội dung thực hiện 
1. Nội dung, nhiệm vụ: 
- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền địa 

phương, tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư và người dân đối với công tác phát 
triển rừng và trồng cây xanh; qua đó thấy rõ vai trò của việc trồng cây đối với sự 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái và hạn chế ảnh hưởng tiêu 
cực của biến đổi khí hậu; tham gia tích cực trồng cây xanh, trồng rừng, phát huy 
truyền thống trồng cây do Bác Hồ khởi xướng là hành động thiết thực trong học tập 
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Xây dựng kế hoạch trồng cây chi tiết đến từng thôn, tổ dân phố và các loài 
cây trồng theo mẫu biểu gửi kèm (phấn đấu chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn ít nhất 
20% so với kết quả thực hiện năm 2021). 
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+ Thời điểm tổ chức phát động Tết trồng cây tiến hành vào đầu xuân năm 
mới. Quan tâm trồng cây xanh trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, trồng mới 
rừng sản xuất, trồng cây xanh phân tán ở cả khu vực đô thị và nông thôn, tạo môi 
trường cảnh quan, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch đẹp.  

 + Loài cây trồng: Các loài cây thuộc Danh mục các loài cây chủ yếu trồng 
rừng theo các vùng sinh thái lâm nghiệp (tại Quyết định số 4961/QĐ-BNN-TCLN 
ngày 17/11/2014 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT), cây xanh bóng mát, cây phân tán 
và các loài cây bản địa khác phù hợp với điều kiện sinh thái tại địa phương. Tiêu 
chuẩn cây giống phải đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia về cây giống đã được ban hành. 

- Sau khi trồng, thực hiện chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh trồng phân tán, 
chú ý phòng trừ sâu bệnh hại đối với cây trồng, phân công trách nhiệm quản lý cụ 
thể để cây trồng, rừng trồng phát triển tốt. Tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, rút 
kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng và nhân rộng điển hình những tổ chức, cá 
nhân làm tốt. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động tổ chức lễ phát động và động 
viên các lực lượng, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân triển khai trồng cây tại 
địa phương mình trong cả vụ xuân 2022, đặc biệt chú trọng các vùng, điểm gắn với 
xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công sở hành chính, khu thể thao xã; 
nhà văn hóa, khu thể thao thôn; khuôn viên trường học, trạm y tế; đường giao 
thông nông thôn; điểm di tích lịch sử văn hóa; các đai rừng chắn gió, phòng hộ hồ, 
đập, đê sông, đê biển... 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 
Bác Hồ” nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị hành chính, 
sự nghiệp, công an, quân sự cấp huyện trên địa bàn. 

2. Về thời gian, địa điểm tổ chức lễ phát động: 
2.1. Lễ phát động của huyện:  
- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 7-10/02/2021 (tức ngày 7-10/01 AL). 
- Địa điểm: Tại Hội trường thôn Mỹ Hoà, xã Yên Hoà. 
- Thành phần tham dự lễ phát động, trân trọng kính mời: 
+ Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh; 
+ Đại diện Đoàn giám sát, kiểm tra của BTV Tỉnh ủy tại huyện Cẩm Xuyên; 
+ Đại diện lãnh đạo Sở NN&PTNT; 
+ Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện; 
+ Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
+ Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 
+ Thường trực UBMTTQ huyện; 
+ Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, tổ chức, đơn vị được Ban Thường vụ 

phân công chỉ đạo cơ sở; 
+ Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ các cơ quan, đơn vị, Công an, Ban 

Chỉ huy quân sự huyện, Đồng Biên phòng Thiên Cầm, Hạt Kiểm lâm Cẩm Xuyên; 
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+ Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 
+ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND xã Yên Hòa; 
+ Bí thư, thôn trưởng, Ban Công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể thôn 

Mỹ Hòa, xã Yên Hòa; 
+ Trung tâm Văn hóa-Truyền thông huyện (tham dự và đưa tin). 
2.2. Lễ phát động của các xã, thị trấn: 
Căn cứ chỉ tiêu và kế hoạch định hướng ra quân phát động của từng địa 

phương,(có phụ lục kèm theo) Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động triển khai 
thực hiện và tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, thôn xóm, tổ dân phố tổ 
chức ra quân trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng gắn với bảo vệ môi trường (có mời 
các thành phần của huyện và cấp xã tham dự). 

3. Phân công trách nhiệm: 
3.1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 
- UBND các xã, thị trấn và các đơn vị chủ rừng Nhà nước (VD: Khu bảo tồn 

thiên nhiên Kẻ Gỗ,…) rà soát quỹ đất được giao quản lý và diện tích đã giao cho 
các hộ gia đình, cá nhân để xác định diện tích đất trồng rừng, trồng cây xanh làm 
cơ sở xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với việc triển khai thực hiện 
các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025 
theo “Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững” được Chính phủ phê 
duyệt tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 05/8/2021 và Đề án trồng một tỷ cây xanh 
giai đoạn 2021-2025.  

- Tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại địa 
phương mình. 

3.2. Đối với UBND xã Yên Hoà: 
Phối hợp với UBND huyện (thông qua phòng NN&PTNT chọn địa điểm, 

chuẩn bị cây giống, bố trí loa máy, bàn ghế, Maket và các trang thiết bị khác để 
phục vụ lễ phát động tết trồng cây. 

Huy động nhân lực để đào hố, chuẩn bị dụng cụ, vật liệu để chống, bu cây tránh 
trâu, bò làm hư hỏng; 

3.2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  
Chủ trì, phối hợp với UBND xã Yên Hoà để khảo sát lựa chọn địa điểm, lên 

phương án triển khai lễ phát động, chuẩn bị cây giống, hướng dẫn kỹ thuật, chuyên 
môn có liên quan, như: kiểm tra chất lượng cây giống, khoảng cách cây trồng, hố 
đào trước khi trồng,... 

Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện ban hành giấy mời và chuẩn 
bị các nội dung liên quan để tổ chức lễ phát động.  

Tổng hợp, báo cáo kết quả cho lãnh đạo UBND huyện, Sở NN&PTNT và 
UBND tỉnh.  

3.3. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa -truyền thông: 
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Tết 

trồng cây Xuân Nhâm dần và phong trào trồng cây, gây rừng. Phối hợp với Phòng 
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NN&PTNT, UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị liên quan viết bài, đưa tin 
về gương người tốt, việc tốt trong trồng cây gây rừng, công tác quản lý, bảo vệ 
rừng trước, trong và sau tết Nguyên đán; cử phóng viên về các địa phương để ghi 
hình và đưa tin tuyên truyền kịp thời lễ phát động và các hoạt động trồng cây, 
trồng rừng. 

3.4. Đề nghị UBMTTQ và các tổ chức chính trị cấp huyện: Vận động đoàn 
viên, hội viên và nhân dân, hưởng ứng, tham gia tích cực Kế hoạch “Tết trồng cây 
đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Nhâm Dần năm 2022 một cách thiết thực, 
có hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT tỉnh; 
- Chi cục Kiểm lâm; 
- TT Huyện ủy; TT HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Thường trực UBMTTQ huyện; 
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; 
- Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 
- Các đồng chí được BTV Huyện ủy phân công chỉ đạo cơ sở; 
- Hạt Kiểm lâm Cẩm Xuyên; 
- Trung tâm Văn hóa-Truyền thôn huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, NN. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Lê Ngọc Hà 
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