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KẾ HOẠCH
 Trồng cây mùa xuân năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND huyện Nam 
Sách về  “Kế hoạch Trồng cây mùa Xuân năm 2023”; UBND xã Thanh Quang xây 
dựng kế hoạch trồng cây mùa xuân năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tuyên truyền rộng rãi mục đích và ý nghĩa của “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ”, vận động mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức đoàn thể tích cực tham gia, hưởng 
ứng.

- Tận dụng và khai thác tốt tiềm năng đất đai ở khu vườn tạp, vùng chuyển đổi, 
đường thôn xóm, các công sở, trường học, trạm y tế, nhà văn hoá, nghĩa trang nhân dân  
và khu bãi rác tập trung của xã để trồng các loại cây, nhằm thu được giá trị kinh tế và 
tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.

2. Yêu cầu
- Phong trào trồng cây mùa xuân phải được triển khai sâu rộng tới cán bộ, nhân 

dân, các thôn, trường học, trạm y tế. Cần quán triệt ý nghĩa, tác dụng của phong trào 
trồng cây mùa xuân đến cán bộ, nhân dân; phát động phong trào thường xuyên, hiệu 
quả, tiết kiệm. Phải tổ chức làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng, đảm 
bảo trồng cây nào sống cây đó; đồng thời gắn việc trồng cây mùa xuân với việc cải tạo 
vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng , cải tạo phủ xanh khu chôn lấp rác thải của xã và 
duy trì, phát huy tiêu chí cây xanh của Đô thị loại V.

- Tổ chức Tết trồng cây phải đảm bảo phương châm tiết kiệm, thiết thực, đạt hiệu 
quả cao và thực sự trở thành phong trào sâu rộng trong nhân dân.

II. NỘI DUNG
1. Chỉ tiêu
Toàn xã phấn đấu trồng 1.500 cây phân tán các loại, trong đó có 500 cây ăn quả, 

1.000 cây lấy gỗ và cây phong cảnh, bóng mát (kèm theo chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị, 
thôn, xóm, khu dân cư)

2. Nhiệm vụ, biện pháp thực hiện
2.1. Địa điểm, loại cây và giống cây  trồng
Tổ chức trồng cây và phát động Tết trồng cây mùa xuân 2023 tại khu chôn lấp rác 

thải vào 8h 00' ngày 11 tháng 02 năm 2023 (tức ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão).
Thành phần mời dự:
- Các đồng chí trong lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, trưởng các ngành, đoàn 

thể, CBCC xã, cấp ủy các chi bộ, trưởng thôn và lực lượng Đoàn TN, Hội viên hội PN, 
hội ND ...



Biện pháp và nội dung thực hiện:  
- Tổ chức trồng cây tại khu chôn lấp rác thải  của xã. ( giống cây do Huyện hỗ trợ 

là 1.000 cây; trồng tại bãi rác khoảng 700 cây, giao các thôn, nhà trường khoảng 300 
cây ).

- Phát động nhân dân tiếp tục trồng bổ sung, hoặc trồng mới trên các tuyến đường, 
tuyến kênh mương chính, tập trung trồng các loại cây bóng mát, phong cảnh như cây 
sấu, liễu,; cây lấy gỗ như cây bạch đàn, keo. Tại trụ sở công cộng, nhà trường, trạm Y 
tế, nhà văn hoá, tập trung trồng cây lấy gỗ, cây phong cảnh, cây hoa, cây bóng mát. 
Trong các vườn tạp, vùng chuyển đổi trồng cây ăn quả, tiếp thu những cây ăn quả mới 
có giá trị kinh tế cao vào gieo trồng như: đu đủ Đài loan, ổi xá lị, nhãn hương chi...

2.2. Thời gian thực hiện
- Thời gian trồng cây mùa xuân: Tổ chức trồng tập trung từ 11/02 đến 11/3 (tức 

ngày 21 tháng giêng đến hết ngày 21 tháng hai năm Quý Mão), kết thúc trước ngày 30 
tháng 3 năm 2023 để đảm bảo tỷ lệ cây sống cao; khi đến mùa hè nắng, nóng cây tạo 
được bóng mát hoặc mùa thu cây ra hoa kết quả. Ngoài ra, tổ chức trồng bổ sung trong 
năm đối với những cây còn thời vụ cho phép trồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng thôn, hiệu trường các Nhà trường: chủ động xây dựng kế hoạch, chỉ 

đạo, triển khai trồng cây mùa xuân năm 2023 của đơn vị mình; phấn đấu trồng đạt và 
vượt chỉ tiêu kế hoạch giao, đảm bảo đúng tiến độ thời gian.

- Xác định vị trí trồng cây, chuẩn bị giống cây phù hợp và tổ chức trồng cây đảm 
bảo, có hiệu quả, để vừa tạo bóng mát, cảnh quan, vừa bảo vệ môi trường, các tuyến 
đường...

- Việc tổ chức phong trào trồng cây mùa xuân cần căn cứ vào điều kiện thời tiết, 
lực lượng lao động ở từng nơi để tổ chức trồng và chăm sóc có hiệu quả.

2. Công chức Địa chính Nông nghiệp- GT-TL: phối hợp với các cơ quan chức 
năng liên quan hướng dẫn các thôn, đơn vị kỹ thuật trồng các loại cây theo quy trình 
(cây ăn quả, phong cảnh, bóng mát và các loại cây phân tán khác). Phối hợp với phòng 
NN&PTNN huyện giới thiệu địa chỉ bán các loại cây giống và tổ chức cung ứng cây 
giống theo chương trình hỗ trợ của cấp trên cho các thôn, đơn vị theo nhu cầu đăng ký, 
đảm bảo đúng quy định, có trách nhiệm giao đủ số lượng cây cho các thôn, đơn vị đã 
đăng ký. Phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện đánh giá nghiệm thu: từ ngày 
20 đến ngày 25 tháng 4 năm 2023, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND huyện trước 
ngày 30 tháng 4 năm 2023.

- Đối với cây của tập thể, tham mưu cho UBND xã xây dựng cơ chế khoán, chăm 
sóc, bảo vệ cây sau khi trồng để đạt tỷ lệ cây sống cao và phát triển tốt, với phương 
châm trồng cây nào, sống cây đó để đảm bảo tính thiết thực của phong trào trồng cây 
mùa xuân.

3. Công chức Văn hoá - xã hội: Chỉ đạo Đài truyền thanh xã xây dựng tin bài, 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào trồng cây mùa xuân sâu rộng 
trong nhân dân, để mọi người nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan 
trọng của việc trồng cây. 



4. Các ngành, đoàn thể: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành, đoàn thể 
mình tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cùng phối hợp 
thực hiện.

5. Cán bộ công chức xã, lực lượng Đoàn TN, hội PN, hội ND : Chuẩn bị dụng 
cụ, phương tiện như : xẻng, cuốc, quang gánh, bao tải .... để thực hiện  trồng cây mùa 
xuân tại bài rác tập trung toàn xã.

6. Ban tài chính – Văn phòng UBND xã chuẩn bị các điều kiện về kinh phí, 
phương tiện, dụng cụ....phục vụ cho buổi trồng cây tại bãi rác của xã.

Trên đây là Kế hoạch trồng cây mùa xuân năm  2023, yêu cầu các tập thể, cá nhân 
liên quan, căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch này; đề 
nghị các đồng chí Đảng uỷ viên phụ trách Chi bộ tăng cường phối hợp, đôn đốc và tổ 
chức thực hiện tốt kế hoạch trồng cây mùa xuân ở Nhà trường, thôn, khu dân cư./.

Nơi nhận:
- Thường trực UBND huyện;
- Phòng NN&PTNT;
- TT Đảng uỷ - HĐND xã;
- Các thôn, đơn vị liên quan;
- Lưu VT.

TM .  UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

           Nguyễn Xuân Thảo 
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