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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN QUAN SƠN 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:       /KH-UBND                Quan Sơn, ngày      tháng 01 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai thực hiện "Tết trồng cây"   

Xuân Nhâm Dần năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2616/KH-BNN-TCLN ngày 07/5/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về triển khai Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”; 

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 11/01/2022 của UBND tỉnh về Tham dự Lễ khởi 

công, khánh thành, Tết trồng cây và thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh 

dịp trước và sau Tết Nhâm Dần 2022; Công văn số 213/SNN&PTNT-KL ngày 

18/01/2022 về phương án triển khai thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 

11/01/2022 của UBND tỉnh về Tham dự Lễ khởi công, khánh thành, Tết trồng cây 

và thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh dịp trước và sau Tết Nhâm Dần 

2022 của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh; Kế hoạch số 75-KH/HU ngày 26/11/2021 về 

việc triển khai thực hiện trồng cây hoa Ban trên địa bàn Thị trấn Sơn Lư; Kế hoạch 

số 133/KH-UBND ngày 17/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Quan Sơn về việc 

Trồng cây xanh trên địa bàn huyện Quan Sơn, giai đoạn 2021-2025. Ủy ban nhân 

dân huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần 

năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

 - Triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần 

2022 trên địa bàn huyện, nh m cụ thể h a sáng kiến “trồng một tỷ cây xanh trong 5 

năm tới” của Thủ tướng Chính phủ phát động tại K  h p  ần thứ 10, Quốc hội kh a 

XIV và Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ; tạo không khí 

thi đua để các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong huyện tích cực, chủ động, 

hưởng ứng tham gia  Đồng th i, xác định cụ thể vai tr ,   ngh a, giá trị sinh thái, 

nhân văn của việc trồng cây, trồng r ng  à động  ực th c đ y phát triển kinh tế - xã 

hội, bảo vệ môi trư ng sinh thái, ứng ph  với biến đổi khí h u; hoàn thành th ng 

 ợi kế hoạch trồng cây, trồng r ng g n theo chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển Lâm 

nghiệp bền vững năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. 
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 - Việc tổ chức “Tết trồng cây” phải phù hợp với điều kiện của t ng địa 

phương, đơn vị; đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình 

thức và huy động được m i tầng  ớp Nhân dân tham gia trồng cây, trồng r ng   

  II. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH.  

1. Hình thức thực hiện: Các xã, thị trấn xã tổ chức phát động trồng cây rộng 

kh p tại các thôn bản, khu phố trên địa bàn để các cấp, các ngành, các đơn vị và 

Nhân dân cùng tham gia. (Trong quá trình diễn ra "tết trồng cây" phải thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19) 

2. Chỉ tiêu kế hoạch: “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần năm 2022 phải đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả, tỉ  ệ sống cao  

(Có biểu chỉ tiêu giao các đơn vị thực hiện). 

3. Địa điểm trồng: Bố trí trồng cây ở những nơi đất trống d c các tuyến 

đư ng quốc  ộ, tỉnh  ộ, đư ng  àng, ngõ x m, các khu dân cư t p trung, trong các 

cơ quan, trư ng h c, bệnh viện, các khu di tích  ịch sử, danh  am, th ng cảnh, 

quanh nhà, quanh vư n, ven đư ng, d c b  sông, b  kênh mương, đư ng nội đồng 

(Riêng d c tuyến Quốc  ộ 217; Quốc  ộ 16 đi  qua địa bàn các xã thì tiếp tục thực 

hiện trồng cây hoa ban). 

 4. Chủng loại cây trồng: Lựa ch n cây trồng phù hợp, chu n bị cây giống 

chất  ượng tốt, ưu tiên nh m các  oài cây đa mục đích, cây cho g   ớn, cây cảnh 

quan, b ng mát,  phù hợp điều kiện   p địa, sinh thái ở m i địa phương   

  . Tổ chức chăm s c, qu n l ,   o vệ: Chăm s c, quản   , bảo vệ cây trồng 

phải áp dụng khoa h c kỹ thu t, phải phân công trách nhiệm quản    cụ thể để cây 

trồng, r ng trồng sinh trưởng, phát triển tốt.  

III. TH I GIAN, ĐỊA ĐIỂM. 

1. Thời gian:Tổ chức Lễ phát động và ra quân trồng cây toàn huyện, tiến 

hành đồng  oạt. Vào hồi 8 giờ 00, thứ Ba, ngày 08/02/2022. 

(Tức ngày Mùng 8, tháng Giêng, năm Nhâm Dần). 

2. Địa điểm : 

- Huyện tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây
”
 Xuân Nhâm Dần năm 2022 tại 

Khu 5,Thị trấn Sơn Lư (Trồng cây hoa ban tại Km 32, d c tuyến QL 217 và tại các 

khu công cộng ).  

- Các xã và các cơ quan, đơn vị: Chủ động địa điểm, cây giống, v t tư,  ực 

 ượng để tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đạt hiệu quả thiết thực  Yêu cầu m i 

xã ch n ít nhất 01 địa điểm phù hợp để tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân 

Nhâm Dần năm 2022 của xã, cơ quan, đơn vị  
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IV. KINH PHÍ TH C HIỆN. 

Kinh phí phục vụ “Tết trồng cây” được  ấy t  nguồn vốn sự nghiệp kinh tế 

chi cho Lâm nghiệp đã phân bổ cho các địa phương và huy động các nguồn vốn 

hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC TH C HIỆN.  

1. Ủy  an nhân dân các xã, thị trấn. 

 - Chủ động m i các đồng chí đại diện Thư ng vụ huyện ủy, HĐND huyện, 

UBND huyện phụ trách, chỉ đạo các địa phương tham dự, chỉ đạo tại Lễ phát động    

- Đ y mạnh tuyên truyền, v n động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực 

trồng cây, trồng r ng, giao chỉ tiêu cụ thể cho các thôn bản; hướng d n kỹ thu t, 

đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đánh giá chất  ượng, tổng hợp số  iệu báo cáo tiến 

độ và kết quả trồng cây theo quy định  V n động hiệu quả các, doanh nghiệp, hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn tích cực tham gia phong trào trồng cây, trồng r ng   

- Phối hợp với ph ng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để khảo sát,  ựa 

ch n địa điểm, xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức “Tết trồng cây” Xuân 

Nhâm Dần năm 2022, báo cáo UBND huyện về Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây” 

(qua ph ng Nông nghiệp và phát triển nông thôn) trước ngày 24/01/2022 để theo 

dõi và chỉ đạo   

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Chủ trì, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, hướng d n UBND các xã, thị trấn 

chu n bị đầy đủ các điều kiện  hiện trư ng, cây giống, v t tư, nhân  ực ) để tổ 

chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần năm 

2022 đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức,  ãng phí 

và huy động được m i tầng  ớp Nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia;  

- Tổng hợp kết quả thực hiện “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần trên địa bàn 

huyện, tổ chức kiểm tra, đánh giá, r t kinh nghiệm, tham mưu cho Thư ng Trực 

UBND huyện biểu dương, khen thưởng kịp th i các tổ chức, cá nhân c  thành tích 

trong trồng cây, trồng r ng sau Lễ phát động “Tết trồng cây” ở các xã, thị trấn. 

3. Các phòng, ban, ngành:  

Văn h a Thể thao và Du  ịch; Giáo dục và Đào tạo, Công an huyện, Ban Chỉ 

huy Quân sự huyện và các ph ng, ngành, đơn vị c   iên quan theo chức năng nhiệm 

vụ, phối hợp ch t ch  với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các 

xã,thị trấn tổ chức tuyên truyền, v n động công chức, viên chức, ngư i  ao động và 

m i tầng  ớp Nhân dân, h c sinh tích cực tham gia thực hiện “Tết trồng cây” đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả. 
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4. Đề nghị đồng chí Bí thư Đ ng ủy các xã, thị trấn:  

T p trung chỉ đạo việc thực hiện hiệu quả “Tết trồng cây” và kế hoạch trồng 

cây xanh, trồng r ng năm 2022; phân công các đồng chí trong Ban Thư ng vụ trực 

tiếp chỉ đạo các bản, khu phố và tham gia “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần năm 

2022.  

 . Đề nghị M t trận Tổ qu c các cấp, các tổ chức chính trị xã hội:  

Chủ động tuyên truyền, v n động đoàn viên, hội viên, toàn thể nhân dân 

hưởng ứng và tham gia tích cực “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần năm 2022.  

6. Trung tâm văn h a thể thao và du lịch huyện:  

Tăng cư ng th i  ượng đưa tin tuyên truyền “Tết trồng cây” Xuân Nhâm 

Dần năm 2022; biểu dương kịp th i các mô hình, điển hình tiên tiến của các cá 

nhân, đơn vị trong công tác trồng cây, trồng r ng   

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế 

hoạch và Phương án cụ thể để triển khai thực hiện hoàn thành kế hoạch  Tổ chức 

kiểm tra đánh giá, r t kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng kịp th i, những tổ 

chức, cá nhân  àm tốt; báo cáo kết quả về Thư ng trực UBND huyện (Qua phòng 

Nông nghiệp và phát triển nông thôn) để chỉ đạo và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh  /  
 

Nơi nhận: 

   - Thư ng trực HU  b/c); 

   - TTr HĐND-UBND huyện  b/c);                                                                                     

   - 12 xã, Thị trấn  t/h); 

   - Các cơ quan, đơn vị (t/h); 

   - Lưu: VT, NN.                                                                                                                                                                                                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trương Trọng Tuấn 
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BIỂU KẾ HOẠCH GIAO CHỈ TIÊU CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỒNG CÂY  

"TẾT TRỒNG CÂY" XUÂN NHÂM DẦN NĂM 2022 

 (Kèm theo Kế hoạch số:       /KH-UBND ngày      tháng 01 năm 2022 của UBND 

huyện Quan Sơn). 

STT Xã, thị trấn S  lượng giao (cây) 
Dự kiến loài cây 

trồng 
Ghi chú 

1 Na Mèo 3.800 (Hoa ban 100) 

Lộc v ng, Ban, Bồ 

đề, Xà c , Sấu, 

B ng  ăng, Sao đen, 

Lát hoa, Quế, Lim 

xanh, Sưa, giổi, 

Vàng anh   

 

 

53.000 cây 

là chỉ tiêu 

Tỉnh giao; 

Trên cơ sở 

Tỉnh giao, 

Huyện phân 

bổ chỉ tiêu 

cho các đơn 

vị thực hiện 

"tết trồng 

cây" Xuân 

Nhâm Dần 

năm 2022. 

2 Sơn Thủy 4.000 (Hoa ban 100) 

3 Mư ng Mìn 3.800 (Hoa ban 100) 

4 Sơn Điện 4.800 (Hoa ban 100) 

5 Tam Thanh 3.800 Hoa ban 100) 

6 Tam Lư 3.800 Hoa ban 100) 

7 Thị trấn Sơn Lư  5.000 (Hoa ban 500) 

8 Sơn Hà 3.800 (Hoa ban 100) 

9 Trung Thượng 3.800 (Hoa ban 100) 

10 Trung Tiến 3.800 (Hoa ban 100) 

11 Trung Hạ 3.800 (Hoa ban 100) 

12 Trung Xuân 3.800 (Hoa ban 100) 

13 
Các cơ quan đơn 

vị, doanh nghiệp 
5.000 (Hoa ban 200) 

 
Tổng cộng: 53.000 (Hoa ban 1.800) 
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