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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ"  
 Xuân Quý Mão năm 2023   

 

Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”; 

Căn cứ Chỉ thị số 8733/CT-BNN-TCLN ngày 23/12/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 

Hồ" và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023; 

Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây đời đời 

nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 với nội dung sau: 

1. Thời gian tổ chức (dự kiến): Từ 9 giờ 30 phút ngày 30/01/2023 (tức 

ngày mùng 9 tháng Giêng năm Quý Mão). 

2. Địa điểm: Tại Lô 134, 136, 156, 144, 166, 170, khoảnh 442, diện tích 7,0 

ha, chức năng sản xuất (Theo bản đồ quy hoạch phân ba loại rừng xã Chân Sơn), 

thuộc thôn Trường Sơn, xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, chủ sử dụng đất là Công ty 

cổ phần lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi. 

3. Thành phần dự Lễ phát động 

3.1. Đại biểu Trung ương: Đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành 

trung ương. 

3.1. Đại biểu của tỉnh: 

Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các đoàn thể, sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

Bí thư, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, thành ủy; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố.  

3.2. Đại biểu của huyện Yên Sơn:  

- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng 

nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể 

của huyện. 

- Lãnh đạo, cán bộ, công chức và nhân dân xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn. 

 



2 
 

 

3.3. Các cơ quan thông tin 

Thường trú Báo Nhân dân, Phân xã TTXVN tại tỉnh, Báo Tuyên Quang, Đài 

Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang, Phóng viên cơ quan báo chí Trung ương. 

4. Nội dung cụ thể 

- Thời gian: Từ 9 giờ 30 ngày 30/01/2023 (tức ngày mùng 9 tháng Giêng 

năm Quý Mão). 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. 

- Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 

2023. 

- Phát biểu hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý 

Mão năm 2023. 

- Hướng dẫn kỹ thuật trồng cây. 

- Các đại biểu trồng cây. 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để tổ chức Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 

năm 2023; thiết kế, lựa chọn cây trồng phù hợp với các vị trí trồng; lên sơ đồ và 

cắm biển các khu vực trồng cây. 

- Làm đầu mối liên hệ mời lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tham dự và phối hợp tổ chức buổi Lễ. 

- Làm việc với Công ty cổ phần lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi để thống 

nhất, phối hợp chuẩn bị địa điểm phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 

Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023.  

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn hướng dẫn cuốc hố trồng 

cây tại hiện trường đảm bảo đúng kỹ thuật. 

- Huy động 30 công chức Kiểm lâm dự lễ phát động, huy động cán bộ kỹ 

thuật phối hợp với cán bộ của huyện Yên Sơn hướng dẫn các đại biểu trồng cây 

tại hiện trường đúng kỹ thuật. 

- Dự thảo các nội dung phát biểu của lãnh đạo tỉnh tại buổi Lễ. 
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5.2. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn 

- Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết, chuẩn bị địa điểm tổ chức 

buổi Lễ (san gạt tạo mặt bằng đủ chỗ cho từ 250 - 300 người tham gia), trang thiết bị 

cần thiết để tổ chức buổi Lễ, cờ cắm tại khu vực tổ chức lễ. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị 

Ma két, khánh tiết buổi Lễ. 

- Phát hành giấy mời, mời các đại biểu tham gia buổi Lễ (gồm đại biểu 

tỉnh, đại biểu các huyện và đại biểu thuộc các cơ quan đơn vị huyện Yên Sơn) 

theo Kế hoạch này. 

- Làm công tác dẫn chương trình tại buổi Lễ. 

- Chuẩn bị cây giống phục vụ trồng cây tại Lễ phát động số lượng khoảng 

3.000 cây trong đó 2.930 cây Keo (Lai mô hoặc Tai tượng hạt ngoại); 70 cây 

bản địa (cây Chò chỉ, Đinh, Lim... cao trên 1,0 m có đánh số thứ tự) đảm bảo 

tiêu chuẩn theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Rà soát các điều kiện an ninh, an toàn tại hiện trường trồng cây, huy động 

lực lượng đào hố trên toàn diện tích khu vực phát động “Tết trồng cây đời đời 

nhớ ơn Bác Hồ”; chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị phục vụ các đồng chí lãnh đạo 

trồng cây (ủng, cuốc, xẻng, ô doa tưới nước, cọc chống,...). 

- Chỉ đạo lực lượng công an huyện bố trí địa điểm bãi đỗ xe, tổ chức lực 

lượng phân luồng giao thông; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho buổi Lễ. 

- Lập sơ đồ, bố trí chỗ ngồi và in biển tên đại biểu dự buổi Lễ. 

- Huy động học sinh và lực lượng công chức, viên chức, nhân dân tham dự 

buổi Lễ. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn 

vị có liên quan lập dự toán kinh phí để tổ chức thực hiện buổi Lễ, gửi Sở Tài 

chính thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy định. 

- Báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện trước ngày 

20/01/2023. 

5.3. Văn phòng Tỉnh ủy, Văn Phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: 

- Đôn đốc các sở, ban, ngành chức năng và các đơn vị có liên quan trong 

quá trình triển khai thực hiện kế hoạch, thường xuyên theo dõi tổng hợp, báo cáo 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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- Chủ động liên hệ với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn 

phòng Trung ương Đảng, các Bộ ngành trung ương để nắm thông tin thành phần 

đại biểu tham dự buổi Lễ. 

5.4. Sở Tài chính: Thẩm định kinh phí tổ chức buổi Lễ phát động “Tết 

trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023, trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định theo quy định.  

5.5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Làm đầu mối liên hệ mời lãnh đạo 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham dự và phối hợp triển khai các hoạt động 

tại buổi Lễ. 

5.6. Công ty cổ phần lâm nghiệp Nguyễn Văn Trỗi: Chuẩn bị mặt bằng, 

bố trí lãnh đạo, người lao động của Công ty tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ 

ơn Bác Hồ”. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ”, yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ 

động chuẩn bị nội dung, tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Nông nghiệp và PTNT 
- Thường trực Tỉnh ủy;                  (báo cáo) 
- Thường trực HĐND tỉnh;               
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Ủy ban MTTQVN tỉnh; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy;  
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Huyện ủy, thành ủy Tuyên Quang; 
- UBND huyện, thành phố; 
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Phó Chánh VP UBND tỉnh; 
- TP: NC, KT, QTTV, TH, QHĐTXD; 
- Lưu: VT, KT (Toản). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang  
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

Ngày  12/01/2023. 
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