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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020. 

                        

Thực hiện Công văn số 3160/UBND - KT ngày 24/12/2019 của UBND Thành 

phố Hà Tĩnh về việc xây dựng Kế hoạch “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

xuân Canh Tý 2020. Sau khi khảo sát tình hình thực tế, UBND lập kế hoạch tổ 

chức Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020 trên địa bàn xã Thạch Hưng với các nội 

dung cụ thể sau : 

1. Mục đích, yêu cầu. 

- Mục đích: 

+ Hưởng ứng tích cực phong trào” Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.  

+ Công tác trồng cây xanh không những góp phần tạo môi trường xanh-sạch-

đẹp, cảnh quan trong lành, tạo bóng mát mà còn góp phần nâng cao ý thức của 

nhân dân trong bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó cần gắn với công tác đôn đốc 

chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu tại các vườn cần thực hiện.  

+ Năm 2020 là năm xã Thạch Hưng tiếp tục phấn đấu hoàn thiện, nâng cao 

các tiêu chí Nông thôn mới đặc biệt là Giao thông, Môi trường. Do đó công tác 

trồng cây xanh hết sức quan trọng. 

- Yêu cầu: 

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo phong trào mạnh mẽ, vận động toàn thể nhân 

dân tham gia trồng cây xanh hưởng ứng công tác xã hội hoá trồng cây xanh trên 

toàn địa bàn.  

+ Cây trồng phải đảm bảo tiêu chuẩn cây giống tốt, sống khoẻ. Quá trình 

trồng phải đảm bảo yếu tố cách thức, kỹ thuật trồng. Sau trồng phải gắn với công 

tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ cây.  

2. Nội dung thực hiện 

- Đối tượng tham gia: Các tập thể, tổ chức, cá nhân trên địa bàn toàn xã.  

- Loại cây trồng: Xoài, Sao đen, Xà cừ, Bằng lăng. 

- Quy mô, khoảng cách : Khoảng cách trồng từ 3.5 - 5m tuỳ điều kiện thực 

địa. 

- Trồng, chăm sóc, bảo vệ :  



 

+ Trước khi trồng tổ chức đào hố, bón lót các loại phân phù hợp. 

+ Sau khi trồng tiến hành rào bảo vệ, tuỳ điều kiện thời tiết tiến hành tưới cây 

vào cuối buổi chiều hoặc buổi sáng sớm, tiến hành che chắn nếu gặp thời tiết tiêu 

cực. 

- Địa điểm trồng: (trên cơ sở đăng ký các xóm và khảo sát thực tế của UBND 

xã) 

STT Địa điểm trồng Thuộc xóm Loại cây 
Số 

lượng 
Đơn vị trồng 

1 Khuôn viên khu thể thao xã Trung Hưng Bằng lăng 50 Công đoàn UBND 

2 Tuyến từ trường Hưng Đồng đến hồ 

Đập Lỗ (bổ sung) 

Thúy Hội Xà cừ 20 Hội Phụ nữ 

3 Tuyến từ nhà Hoa Anh đến cổng chào 

Tiến Hưng (bổ sung) 

Trung Hưng Xà cừ 20 Hội CCB 

4 Tuyến từ đường MTL đến cổng chào 

Tiến Hưng (bổ sung) 

Thúy Hội Xà cừ 30 Hội Nông dân 

5 Tuyến từ Mương thoát lũ đến hội quán 

Kinh Nam 

Kinh Nam Xà cừ 30 Thôn Kinh Nam 

6 Khuôn viên sân bóng Hòa - Bình Xóm Hòa Xoài 20 Thôn Hòa - Bình 

7 Trồng dặm cây ở các tuyến bị hỏng (bổ 

sung) 

 Xoài 20 6 thôn 

       Tổng số cây : 190 cây (trong đó: Bằng lăng : 50 cây; Xoài : 40 cây, Xà cừu: 

100 cây) 

- Thời gian thực hiện :  

      Căn cứ điều kiện thực tế, liên quan đến điều kiện thời tiết và nguồn cung ứng 

cây UBND xã sẽ thông báo cụ thể sau. 

        4. Phân công nhiệm vụ:  

UBND xã phân công các thành phần khác thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Đề nghị Mặt trận tổ quốc xã: Chủ trì trong công tác xã hội hoá, phân công 

các tổ chức, đoàn thể vận động các thành viên tham gia tích cực trong công tác 

trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh trên toàn địa bàn. 

- Ban địa chính – xây dựng- đô thị:  

+ Tham mưu triển khai cụ thể, tiến hành khảo sát các vị trí cây trồng nhằm 

đảm bảo phù hợp quy hoạch, phù hợp điều kiện thực tế. 

+ Hợp đồng cung ứng cây. 

+ Sau quá trình thực hiện tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo về UBND 

Thành phố và lãnh đạo UBND xã. 

- Ban nông nghiệp: Tiếp nhận và phân bổ cây xanh cho các xóm, hướng dẫn 

các đơn vị trồng về chuyên môn, kỹ thuật trồng. 



 

- Ban văn hóa, tuyên truyền: xây dựng bài tuyên truyền về những lợi ích thiết 

thực, ý nghĩa trong công tác trồng cây xanh.  

- Ban tài chính ngân sách: Chịu trách nhiệm phối hợp cùng Mặt trận tổ quốc 

xã vận động xã hội hoá kinh phí thực hiện, cân đối ngân sách để hỗ trợ các xóm 

trong kinh phí mua vật liệu bảo vệ cây. 

- Các thôn: Căn cứ theo phân công địa điểm trồng cây như trên, xóm trưởng 

các xóm chủ trì, phối hợp với bí thư và liên đoàn cán bộ xóm triển khai công tác 

vận động trồng cây tại xóm mình. Do điều kiện ngân sách hạn chế, do đó đề nghị 

các xóm tăng cường vận động xã hội hóa trong công tác trồng, rào, bảo vệ cây 

xanh đối với các vị trí cây trồng trong khu dân cư. 

Trên đây là kế hoạch trồng cây xanh Tết trồng cây xuân Canh Tý 2020 trên 

địa bàn xã Thạch Hưng. Đề nghị các thành viên đơn vị liên quan quan tâm, thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Phòng kinh tế (báo cáo); 
- TT Đảng ủy, HĐND xã ( báo cáo);  

- CT- PCT. UBND xã; 

- Các thành viên trong kế hoạch; 

- Lưu: VT, môi trường./. 
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