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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày     tháng  01  năm 2021 

  

KẾ HOẠCH  

Tổ chức “Tết trồng cây và ra quân đầu xuân Tân Sửu năm 2021" 

 

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ, về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát 

triển rừng. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện với các nôị dung 

như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo khí thế phấn khởi, thi đua lao động, sản xuất trong toàn Đảng, toàn 

quân và Nhân dân trên địa bàn ngay từ những ngày đầu năm, góp phần thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tỉnh năm 2021, lập 

thành tích thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của Nhân dân về công tác thuỷ 

lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, quản lý 

bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và xây dựng nông thôn 

mới.  

2. Yêu cầu 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, cơ quan trung 

ương đóng trên địa bàn tỉnh chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, tạo khí thế sôi nổi, 

mạnh mẽ để tổ chức Tết trồng cây và ra quân đầu xuân Tân Sửu năm 2021 có 

hiệu quả.  

 - Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo phong trào sâu rộng, huy động 

được mọi tầng lớp Nhân dân, mọi tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị lực lượng 

vũ trang tích cực trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng. Tổ chức Tết trồng cây xuân 

Tân Sửu năm 2021 phải tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí. 

- Tết trồng cây phải lựa chọn kỹ về loài cây trồng cho từng địa điểm, đảm 

bảo tiêu chuẩn cây giống chất lượng tốt, có giá trị nhiều mặt; cây trồng xuống 

phải có tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chăm sóc, quản lý, bảo vệ đảm bảo tỷ lệ 

sống cao, phát triển tốt, mang lại hiệu quả. Tiếp tục ưu tiên trồng cây hoa Đào tại 

những vị trí thích hợp để tạo điểm nhấn du lịch. 

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ 

1. Ra quân làm thuỷ lợi, nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường 

UBND các huyện, thành phố tuỳ theo điều kiện thực tế hiện trạng các công 

trình để lựa chọn công việc thực hiện trong đợt ra quân đầu xuân phù hợp như: 

- Sửa chữa, xây lát, kiên cố hoá các công trình thủy lợi đầu mối có quy mô 

nhỏ (đập dâng, phai tạm,...) để ổn định, phát huy hiệu quả công trình. 
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- Tổ chức nạo vét, phát quang hệ thống kênh mương trên địa bàn; sửa chữa, 

xây lát kiên cố các đoạn mương hư hỏng để dẫn được nước tới từng chân ruộng. 

- Duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, đảm bảo 

đủ nước sinh hoạt cho Nhân dân.  

- Tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chuồng trại chăn nuôi, tạo ra 

môi trường sạch, đẹp. 

2. Làm đường giao thông nông thôn 

Để đẩy mạnh phong trào làm đường giao thông nông thôn, thực hiện tốt Đề 

án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2026, đầu Xuân Tân Sửu năm 

2021, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn lựa 

chọn ít nhất 01 tuyến đường trên địa bàn để tổ chức ra quân đầu xuân: 

- Đối với các tuyến đường xã và đường thôn: cần huy động nhân lực tại chỗ 

để tổ chức sửa chữa những hư hỏng nhỏ của cầu, ngầm, nền, mặt đường, khơi 

thông cống rãnh, phát quang cây cỏ hai bên đường... 

- Lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, làm mới đường giao thông nông thôn 

năm 2021. Trong đó ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư cho các xã đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2021 đạt các tiêu chí theo yêu cầu. 

3. Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây và ra quân đầu xuân Tân Sửu 

năm 2021” 

3.1. Lễ phát động của tỉnh: 

- Địa điểm dự kiến: tại xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn.  

- Thành phần: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo 

UBND tỉnh, lañh đaọ Uỷ ban MTTQVN tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội 

tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh; 

Lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lạng Sơn; lực lượng Đoàn viên, 

thanh niên thành phố và xã Hoàng Đồng; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa 

bàn tỉnh. 

- Thời gian: Từ 08h00’, ngày 17/02/2021 (tức ngày mồng 06 tháng Giêng 

năm Tân Sửu).  

- Đơn vị thực hiện: UBND thành phố Lạng Sơn chủ trì phối hợp với Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

3.2. Lễ phát động của UBND các huyện, thành phố: 

- UBND các huyện, thành phố căn cứ theo Kế hoạch đã xây dựng, chỉ đạo 

UBND các xã, phường, thị trấn, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể taị địa phương tổ 

chức thực hiện có hiệu quả “Tết trồng cây” xuân Tân Sửu năm 2021. 

- Thành phần tham gia buổi Lễ phát động: 

+ Các địa phương tuỳ vào điều kiện cụ thể, mời các đồng chí lãnh đạo Tỉnh 

uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể đến 

dự Lễ phát động và tham gia “Tết trồng cây” tại địa phương mình. Tùy điều kiện 

cụ thể các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh có thể 
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tham gia tại một số địa điểm. 

+ Đồng chí Chủ tịch UBND huyêṇ, thành phố chủ trì buổi lễ; các đồng chí 

lãnh đạo Huyện uỷ, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, thành phố; lãnh 

đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của huyện tham dự. 

+ Các lực lượng tham gia: cán bộ công chức, viên chức các ban ngành, 

đoàn thể của huyện, thành phố; đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên, lực 

lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn.  

- Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Lễ ra quân đầu xuân của các huyện, 

thành phố như Biểu chi tiết kèm theo kế hoạch này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể và 

Nhân dân tại địa phương tổ chức thực hiện tốt Lễ ra quân đầu xuân Tân Sửu. Tổ 

chức lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, cán bộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang tại địa phương thực hiện tốt các nội dung hoạt động ra 

quân đầu xuân; chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cây con (cây lâm nghiệp, cây ăn quả, 

cây cảnh quan, lưu niệm...) và hiện trường trồng cây tại các địa điểm trồng cây 

công cộng và địa điểm trồng rừng của các hộ gia đình chính sách; chỉ đạo trồng 

cây bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, hiệu quả. Xác điṇh các công trình thủy lơị, 

công trình cấp nước sinh hoạt, đường giao thông nông thôn để naọ vét, duy tu, 

bảo dưỡng, khơi thông dòng chảy, ...  

- Báo cáo kết quả thực hiện ra quân đầu xuân về Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn trước ngày 18/02/2021 để tổng hợp chung. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, hướng dẫn 

UBND các huyện, thành phố, cơ quan, ban ngành tổ chức thực hiện tốt phong trào 

ra quân đầu xuân năm 2021; kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng 

lâm nghiệp, lựa chọn loài cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống chất lượng tốt 

cho “Tết trồng cây” và kế hoạch trồng rừng trong đó chú trọng đến trồng rừng gỗ 

lớn, trồng cây bản địa có giá trị kinh tế cao. Chỉ đạo thực hiện phong trào trồng 

cây Đào trên địa bàn tỉnh theo chương trình trồng cây phân tán hằng năm.  

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện ra quân đầu xuân về UBND tỉnh 

trước ngày 20/02/2021. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về phong trào “Tết trồng cây và ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt và vệ 

sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn" trên địa bàn. 

4. Các cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí 

Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn, UBND các huyêṇ, 

thành phố chỉ đaọ Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện tăng cường công tác 

tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của “Tết trồng cây”, ra quân đầu 
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xuân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông 

nông thôn. Kịp thời đưa tin, bài phản ánh khí thế ra quân trồng cây đầu xuân; biểu 

dương kịp thời các tổ chức, cá nhân điển hình, tích cực. 

5. Các sở, ban, ngành, đoàn thể 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động cơ quan, đơn vị tích cực, hăng hái 

tham gia thực hiện Lễ phát động “Tết trồng cây”. Huy động cán bộ, công chức, 

học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên tham gia buổi Lễ phát động “Tết trồng 

cây và ra quân đầu xuân Tân Sửu năm 2021". 

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tham gia thực hiện tốt Lễ phát 

động “Tết trồng cây và ra quân đầu xuân Tân Sửu năm 2021".  

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành 

phố tổ chức thưc̣ hiêṇ tốt Kế hoac̣h ra quân làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh 

môi trường, làm đường giao thông nông thôn, trồng cây gây rừng, đầu xuân Tân 

Sửu năm 2021 đảm bảo thiết thưc̣, hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ NN&PTNT; 

- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 

 

 

 

     
                        

                      



BIỂU PHỤ LỤC KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG RA QUÂN 

ĐẦU XUÂN CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021 
(Kèm theo Kế hoạch số:        /KH-UBND ngày      /01/2021 của UBND tỉnh) 

 

TT 
Huyện, 

Thành phố 
Thời gian 

Địa điểm tổ chức Lễ 

phát động 

Dự kiến loài 

cây trồng 

1 
Thành phố 

Lạng Sơn  

8 giờ 00', ngày 

17/02/2021 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Hộ gia đình chính sách, 

tại thôn Khòn Pịt, xã 

Hoàng Đồng  

Trồng cây hoa 

Đào 

2 Bình Gia 

8 giờ 00', ngày 

17/02/2021 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Khuôn viên trường học, 

hộ gia đình chính sách xã 

Thiện Long 

Trồng cây quế, 

cây bóng mát 

3 Bắc Sơn 

8 giờ 00', ngày 

17/02/2021 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Khuôn viên nhà Văn hóa 

tại xã Đồng Ý 

Trồng cây cảnh 

quan 

4 Văn Lãng 

8 giờ 00', ngày 

17/02/2021 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Tại các hộ gia đình xã 

Tân Tác 
Trồng cây Quế 

5 Tràng Định 

8 giờ 00', ngày 

18/02/2021 (tức ngày 

07 tháng Giêng) 

Tổ chức Lễ phát động Tết 

trồng cây tại Sân vận 

động trung tâm huyện 

Cây đào, cây 

bóng mát 

6 Cao Lộc 

8 giờ 00', ngày 

17/02/2021 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Trồng cây tại sân Nhà 

Văn hóa, trường Mầm 

non xã Tân Liên 

Trồng cây 

Hoàng đàn, 

Bàng Đài Loan, 

Lát, Dã hương.  

7 Lộc Bình 

8 giờ 00', ngày 

17/02/2021 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Tại trụ sở UBND xã Xuân 

Dương (ngã ba tuyến 

đường tránh Xuân 

Dương)  

Trồng cây bóng 

mát, Macca 

8 Đình Lập 

8 giờ 00', ngày 

17/02/2021 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Tại Tuyến đường tuần tra 

biên giới thuộc địa phận 

xã Bắc xa (giáp huyện 

Bình Liêu, Quảng Ninh) 

Trồng 10 cây 

cảnh quan gỗ 

lớn; 100 cây 

hoa giấy và 500 

cây đào chuông 

9 Chi Lăng 

8 giờ 00', ngày 

17/02/2021 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Tại xã Quan sơn, Vân 

Thủy 

Trồng cây hoa 

Đào 

10 Hữu Lũng 

8 giờ 00', ngày 

17/02/2021 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Khuôn viên trụ sở xã Sơn 

Hà 

cây Đào, cây 

bóng mát, cây 

cảnh 

11 Văn Quan 

8 giờ 00', ngày 

17/02/2021 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Đỉnh đèo Lùng Pa  

Trồng hoa Đào, 

Trạng nguyên, 

cây sở, Lát hoa  
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