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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

Xuân Xuân Quý Mão 2023 
 

 

  Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 28/11/1959 “Mùa 

xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; 

Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 28/11/1959 “Mùa xuân 

là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; Quyết định số 524/QĐ-

TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Trồng 

một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”; Chỉ thị số 8733/CT-BNN-TCLN ngày 

23/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ 

ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát 

triển rừng năm 2023; Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 3346-

CV/TU ngày 19/12/2022 về Kế hoạch tham dự Lễ khởi công, Tết trồng cây và Lễ 

ra quân triển khai dự án, ra quân sản xuất đầu năm Quý Mão 2023; Kế hoạch số 

289/KH-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh về tham dự Tết trồng cây; Kế 

hoạch số 299/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Tổ chức thực hiện Tết 

trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Xuân Quý Mão 2023; Công văn số 

5744/SNN&PTNT-KL ngày 23/12/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc xây 

dựng Kế hoạch tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân 

Quý Mão 2023. UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Tết trồng cây 

“Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Xuân Quý Mão 2023, với các nội dung như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

  1. Mục đích: 

 Triển khai, tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn huyện nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi để các 

cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong tỉnh tích cực, chủ động, hưởng ứng 

tham gia. Đồng thời, xác định cụ thể vai trò, ý nghĩa, giá trị sinh thái, nhân văn của 

việc trồng cây, trồng rừng là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ 

môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu; hoàn thành thắng lợi kế hoạch 

trồng cây, trồng rừng gắn theo chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển Lâm nghiệp bền vững 

năm 2023 và giai đoạn 2021 - 2025.  

  2. Yêu cầu: 

 - Việc tổ chức “Tết trồng cây” phải phù hợp với điều kiện của từng đơn vị; 

đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương hình thức và huy động 

được mọi tầng lớp nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng gắn với thực hiện sáng 

kiến của Thủ tướng Chính phủ về “trồng thêm 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới”, Kế 
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hoạch số 120/KH-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh về trồng cây xanh trên 

địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025  

  - Tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ’’ Xuân Nhâm 

Dần năm 2022 gắn với việc triển khai thực hiện trồng rừng năm 2023; 

  - Huy động 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; 

 - Từng khu vực trồng cây phải có người chịu trác nhiệm quản lý, bảo vệ, 

chăm sóc sau khi trồng, đảm bảo cây phát triển tốt với phương châm “trồng cây 

nào sống cây ấy’’. 

 II. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH  

 1. Hình thức thực hiện: Huyện tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời 

nhớ ơn Bác Hồ’’ sau đó phát động trồng cây rộng khắp tại các xã, thị trấn, để các 

ngành, các đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện cùng tham gia. 

2. Chỉ tiêu kế hoạch “Tết trồng cây”: Trong dịp tổ chức “Tết trồng cây” toàn 

huyện phấn đấu trồng khoảng 60.000 cây trở lên (có phụ biểu giao chỉ tiêu cụ thể 

kèm theo) 

 3. Chủng loại cây trồng: Lựa chọn cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống 

chất lượng tốt, ưu tiên nhóm các loài cây đa mục đích, cây cho gỗ lớn, cây cảnh 

quan, bóng mát,… và tăng tỷ lệ sử dụng giống mô, hom, phù hợp điều kiện lập địa, 

sinh thái ở mỗi đơn vị, địa phương. 

 4. Tổ chức chăm sóc, quản lý, bảo vệ cây trồng và phân công trách nhiệm 

quản lý cụ thể để cây trồng, rừng trồng sinh trưởng, phát triển. Thực hiện đồng bộ, 

quyết liệt các biện pháp quản lý, bảo vệ, sử dụng, phát triển rừng và phòng cháy 

chữa cháy rừng trong mùa khô hanh, nắng nóng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020. 

 III. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG 

CÂY 

 1. Địa điểm trồng:  

 - Đối với địa điểm tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác 

Hồ’’ Xuân Quý Mão 2023 của huyện: Được tổ chức tại bản Na Chừa, xã Mường 

Chanh, huyện Mường Lát, sau đó phát động toàn huyện để đông đảo các cấp, các 

ngành, các đơn vị và nhân dân cùng tham gia.  

 - Đối với các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị: Lựa chọn 01 địa điểm ra 

quân trồng cây đầu Xuân Quý Mão 2023 trong khuôn viên công sở lực lượng vũ 

trang, trường học, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị và đối với các xã, thị trấn 

chú trọng trồng dọc 2 bên đường quốc lộ, tỉnh lộ và các tuyến đường liên xã, liên 

thôn (bản), trục đường làng, ngõ xóm. 

 2. Thời gian tổ chức Lễ phát động và ra quân trồng cây của huyện tổ chức vào 

bắt đầu từ 08 giờ 00’, thứ Sáu, ngày 27/01/2023 (tức ngày mùng 6 tháng Giêng 

năm Quý Mão 2023). 
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 IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN. 

- Đối với Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý 

Mão 2023 do huyện tổ chức được lấy từ nguồn sự nghiệp môi trường đã phân bổ về 

Văn phòng UBND huyện để thực hiện việc mua cây giống, vật tư trang thiết bị 

khác để thực hiện Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân 

Quý Mão 2023 

- Đối với các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị: Tự chủ nguồn kinh phí sự 

nghiệp và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thành công Tết 

trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Chủ trì phối hợp với các phòng ban, 

đơn vị có liên quan xây dựng chương trình tổ chức buổi Lễ phát động Tết trồng cây 

“Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 theo đúng tiến độ và địa điểm, thời 

gian đã đề ra. 

 2. UBND Mường Chanh: chuẩn bị hiện trường trồng cây, khánh tiết, market 

và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện tổ chức buổi lễ phát động Tết trồng cây 

“Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 theo đúng kế hoạch đề ra. 

 3. Phòng Nông Nghiệp và PTNT huyện: Chuẩn bị tốt nguồn cây giống để 

thực hiện kế hoạch tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 

2023, xây dựng kế hoạch bảo vệ và chăm sóc cây sau trồng; thường xuyên đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc 

thực hiện kế hoạch, tổng hợp báo cáo kết quả về UBND huyện để có các hình thức 

chỉ đạo và khen thưởng, kỷ luật kịp thời. 

 4. Hạt Kiểm Lâm huyện: Xây dựng sơ đồ bố trí cây trồng khu vực thực hiện lễ 

phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" một cách hợp lý phù hợp với tiêu 

chuẩn của ngành, đảm bảo cả về cảnh quan và không gian dinh dưỡng của cây 

trồng. 

 5. UBND các xã, thị trấn: 

 - Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tích cực 

trồng cây, trồng rừng; hướng dẫn kỹ thuật, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện, đánh giá 

chất lượng, tổng hợp số liệu báo cáo tiến độ và kết quả trồng cây theo quy định. 

 - Vận động hiệu quả các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân trên địa 

bàn tích cực tham gia phong trào trồng cây, trồng rừng hưởng ứng sáng kiến của Thủ 

tướng Chính phủ về việc trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới trong cả nước. 

 - Chủ trì lựa chọn địa điểm, xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức Tết trồng 

cây Xuân Quý Mão 2023. Gắn việc tổ chức Tết trồng cây với việc triển khai thực hiện 

các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng năm 2023 và kế hoạch trồng 

rừng; chú trọng phát triển  rừng trồng gỗ lớn, góp phần nâng cao giá trị ngành lâm 

nghiệp; báo cáo UBND huyện về lập Kế hoạch, kết quả thực hiện tổ chức Tết trồng 

cây (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 04/02/2023 để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh. 
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 6. Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện theo chức năng 

nhiệm vụ được giao, căn cứ theo nội dung kế hoạch này để phối hợp chặt chẽ với 

phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, chuẩn bị 

lực lượng, vận động công chức, viên chức, người lao động và mọi tầng lớp nhân 

dân, học sinh tích cực tham gia thực hiện ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

 7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã 

hội nghề nghiệp chủ động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và toàn thể nhân 

dân hưởng ứng và tham gia tích cực “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. 

 8. Đài Phát thanh và Truyền hình huyện tăng cường thời lượng phát sóng, đưa 

tin tuyên truyền “Tết trồng cây” Xuân Quý Mão 2023; biểu dương kịp thời các mô 

hình, điển hình tiên tiến của các cá nhân, đơn vị trong công tác trồng cây, trồng rừng. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân 

Quý Mão 2023 của UBND huyện Mường Lát. Đề nghị các đơn vị nhanh chóng 

triển khai và thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh Thanh Hóa (b/c); 

- Sở NN&PTNT (b/c); 
- Thường trực: Huyện ủy, HĐND huyện (b/c); 
- Các PCT UBND huyện; 
- MTTQ và các đoàn thể cấp huyện (p/hợp); 
- UBND các xã, thị trấn (t/hiện); 

- Các Phòng, ban, ngành cấp huyện (t/hiện); 
- Đài PTTH huyện; 
- Lưu: VT, NN. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 
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Biểu:  

Chỉ tiêu, Kế hoạch Tết trồng cây Xuân Quý Mão 2023 
(Kèm theo Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày    /01/2023 của UBNF huyện Mường Lát) 

 

TT Đơn vị (xã, thị trấn) 
Số lượng 

(cây) 
Dự kiến loài cây 

Ghi 

chú 

1 Mường Chanh 7.500 
Hoa ban các loại, Bàng đài 

loan, Bằng lăng tím, Giáng 

hương, Phong linh, Ngọc 

lan, Long não, Móng bò, 

Muồng đen, Muồng Hoàng 

Yến, Lim xẹt, Lát hoa, Sao 

đen, Lộc vừng, Vàng anh, 

Lim xanh, Sưa, Giổi ăn 

hạt,… 

  

2 Mường Lý 7.500   

3 Nhi Sơn 7.500   

4 Pù Nhi 7.500   

5 Quang Chiểu 7.500   

6 Tam Chung 7.500   

7 Thị trấn Mường Lát 7.500   

8 Trung Lý 7.500   

Tổng 60.000     
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