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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRIỆU PHONG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /KH-UBND Triệu Phong, ngày       tháng 01 năm 2021 

      

        

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY  

XUÂN TÂN SỬU NĂM 2021 

 

Thực hiện Thực hiện Công văn số 201/UBND-TN ngày 18/01/2021 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của 

UBND huyện và hưởng ứng phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, 

UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây đầu xuân Tân Sửu năm 

2021 như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

 Nhằm góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi trong dịp Tết Nguyên đán; 

đồng thời duy trì nét đẹp truyền thống của người dân Việt Nam về phong trào 

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đưa phong trào tết trồng cây trở thành 

phong trào tự giác và phát triển sâu rộng ở khắp các địa phương trên địa bàn 

huyện. 

2. Yêu cầu: 

- Lễ phát động Tết trồng cây cần được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết 

kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức hoặc làm qua loa, chiếu lệ. 

- Các địa điểm trồng cây, loài cây phải đảm bảo tính hiệu quả lâu dài về 

mặt kinh tế, phát huy được giá trị về môi trường cảnh quan, góp phần bảo vệ môi 

trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời phù hợp với quy 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Sau khi trồng phải tổ chức chăm sóc 

và bảo vệ để cây sinh trưởng và phát triển tốt. 

II. Nội dung: 

1. Thời gian tổ chức lễ: 09 giờ 00 phút, ngày 17/02/2021 (Thứ tư) nhằm 

ngày 06 tháng giêng năm Tân Sửu. 

2. Địa điểm tổ chức và địa điểm trồng cây: 

- Địa điểm tổ chức lễ: Tiền sảnh Chợ trung tâm thị trấn Ái Tử. 

- Địa điểm trồng cây: Trên tuyến đường Lê Hồng Phong (đoạn từ đường 

Huyền Trân Công chúa đến đường Trần Phú). 

3. Cơ quan chủ trì: Trung tâm Môi trường và Đô thị huyện. 



2 

 

4. Cơ quan phối hợp: Văn phòng HĐND-UBND huyện, UBND thị trấn 

Ái Tử, BTV Huyện đoàn và các ban, ngành liên quan. 

5. Thành phần tham gia 

Kính mời: Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, 

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND 

huyện, Thường trực UBMTTQVN huyện, Đại diện lãnh đạo các Phòng, ban, 

ngành, đoàn thể cấp huyện, các lực lượng vũ trang; Đảng ủy, HĐND, UBND, 

UBMT, các đoàn thể và công chức UBND thị trấn Ái Tử; BTV Huyện đoàn và 

cán bộ Đoàn các xã, thị trấn; Đoàn viên các chi đoàn trực thuộc; Giáo viên, học 

sinh Trường THPT Chu Văn An. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Trung tâm Môi trường - Đô thị huyện: 

- Chịu trách nhiệm chính trong việc đôn đốc thực hiện và trực tiếp chuẩn bị 

đào hố, cọc chống, phân bón, trồng và chăm sóc. 

- Lập dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện (Kinh phí từ nguồn sự nghiệp 

kinh tế năm 2021). Chuẩn bị 15 xẻng, 03 xoa tưới nước. 

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện: Chuẩn bị nội dung bài phát biểu phát 

động của lãnh đạo huyện, phát hành giấy mời và làm công tác tổ chức buổi lễ. 

3. BTV Huyện đoàn: 

- Huy động 100 đoàn viên thanh niên các xã, thị trấn và chi đoàn trực thuộc 

khối cơ quan cấp huyện. 

- Chuẩn bị nội dung Bài phát biểu hưởng ứng của tuổi trẻ và chọn Đoàn 

viên đại diện tuổi trẻ phát biểu tại buổi lễ. 

4. Ủy ban nhân dân thị trấn Ái Tử: 

- Chịu trách nhiệm về trang trí, hệ thống loa máy, bàn ghế, hoa tươi, nước 

uống cho đại biểu, cắm bảng bố trí vị trí các khối tham gia. 

- Huy động toàn bộ cán bộ, công chức UBND thị trấn tham dự lễ. 

5. Trường THPT Chu Văn An: Huy động 100 Đoàn viên học sinh tham gia 

dự lễ phát động Tết trồng cây, mang theo 50 cờ Tổ quốc. 

6. Công an huyện: Huy động 20 cán bộ, chiến sỹ dự lễ và tham gia trồng 

cây (Mang theo 10 xẻng); bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực tổ chức lễ phát 

động. 

7. Ban Chỉ huy Quân Sự huyện: Huy động 10 cán bộ, chiến sỹ tham dự lễ 

(Mang theo 05 xẻng). 

8. Hạt Kiểm lâm huyện: Huy động 100% cán bộ, công chức dự lễ và tham 

gia trồng cây (Mang theo 05 xẻng). 

9. Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện: Cử phóng viên 

ghi hình và đưa tin trên sóng phát thanh huyện, truyền hình tỉnh và Cổng thông 

tin điện tử huyện. 



3 

 

(Trang phục: Lực lượng vũ trang, Hạt Kiểm lâm mang sắc phục của 

ngành. Cán bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên, Đoàn viên Trường THPT Chu Văn 

An mang áo thanh niên Việt Nam) 

Các cơ quan đơn vị khác có trách nhiệm thông báo và huy động lực lượng 

của cơ quan, đơn vị mình tham gia đông đủ thành phần và thời gian theo quy định 

để buổi lễ được diễn ra đúng kế hoạch, trang trọng và thành công.  

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành liên quan, Chủ 

tịch UBND thị trấn Ái Tử tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này. Giao 

Trung tâm Môi trường - Đô thị chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND 

huyện theo dõi, đôn đốc thực hiện, có gì vướng mắc báo cáo UBND huyện kịp 

thời chỉ đạo./. 

 
Nơi nhận: 
-UBND tỉnh; 

- Sở NN&PTNT; 

- BTV Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT; 

- TT UBMT; 

- CPVP, CV; 

- Các ngành, đoàn thể liên quan; 

- UBND thị trấn Ái Tử; 

- Lưu VTUB.                                                                                                     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Quang Giải 
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