
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN DIỄN CHÂU 

 
Số:          /KH-UBND 

 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Diễn Châu, ngày        tháng 01 năm 2023 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Lễ phát động “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

 Xuân Quý Mão năm 2023 
 

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Nghệ 

An 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 ngay từ đầu năm 2023; Chỉ thị 

số 10/CT-UBND ngày 30/12/2022 của UBND huyện Diễn Châu về việc 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 ngay từ đầu năm 2023 trên địa bàn huyện 

Diễn Châu. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động 

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Mục đích, yêu cầu 

a, Phát huy truyền thống tốt đẹp về “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

(sau đây gọi là “Tết trồng cây”) của dân tộc trong dịp đón chào năm mới, tiếp tục 

đẩy mạnh phong trào bảo vệ và phát triển rừng trong toàn huyện; được sự đồng 

thuận, hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong việc trồng cây, trồng rừng. 

b, Tổ chức thực hiện “Tết trồng cây” Xuân Quý Mão 2023 phù hợp với từng 

địa phương, đảm bảo thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả; tổng kết, rút kinh nghiệm, 

biểu dương, khen thưởng và đề xuất cấp trên biểu dương khen thưởng kịp thời 

những tập thể, cá nhân điển hình. 

2. Thời gian 

Thời gian thực hiện Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Quý Mão 2023 ở 

cấp huyện, xã và cơ sở vào sáng ngày 27/01/2023 (tức vào ngày Mùng 06 tháng 

Giêng năm Quý Mão). 

3. Địa điểm 

a. Lễ phát động “Tết trồng cây” cấp huyện tổ chức tại Sân vận động xã Minh 

Châu, huyện Diễn Châu. 

b. Lễ phát động tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động 

triển khai thực hiện trên cơ sở tham khảo cách triển khai tại Lễ phát động cấp 

huyện nêu tại Kế hoạch này; 

 Các cơ quan đơn vị và các tổ chức đoàn thể còn lại trong huyện tùy điều 

kiện thực tế để tổ chức trồng cây đầu xuân tại cơ quan, đơn vị mình hoặc phối hợp 

với chính quyền sở tại tổ chức tốt việc phát động “Tết trồng cây” thiết thực, có ý 

nghĩa. 
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II. LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY CẤP HUYỆN 

1. Thành phần 

1.1. Đại biểu tỉnh: 

- Đại diện UBND Tỉnh; 

- Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

  1.2. Đại biểu cấp huyện: 

  - Các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBMT tổ quốc 

huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, TRưởng các Ban XD 

Đảng; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện; 

- Các đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ Huyện; Trưởng, Phó ban, phòng của 

Huyện ủy, UBND huyện; Trưởng, Phó các đoàn thể cấp huyện; Thủ trưởng các cơ 

quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện;   

- Toàn thể cán bộ phòng Nông nghiệp và PTNT và Hạt Kiểm lâm Diễn 

Châu. 

(Lễ phát động tết trồng cây cấp huyện sẽ có giấy mời riêng) 

1.3. Thành phần do UBND xã Minh Châu mời: 

- Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xã; trưởng các đoàn 

thể; cán bộ, công chức xã Minh châu; 

- Ban Giám hiệu trường Mầm non, Tiểu học, THCS xã Minh Châu.  

2. Phân công chuẩn bị và thực hiện 

2.1. Ủy ban nhân dân xã Minh Châu. 

a. Chuẩn bị phần Lễ: Sân bãi, lễ đài, sân khấu, lễ tân, an ninh trật tự và 

chuẩn bị hiện trường trồng cây. Chi tiết như sau: 

- Chuẩn bị sân bãi: 

+ Chuẩn bị sân, bãi và vệ sinh sạch sẽ; 

+ Cắm biển phân chia khu vực tham gia lễ phát động: Khối cơ quan đoàn thể 

cấp  huyện và cấp xã; 

- Chuẩn bị lễ đài và trang trí sân khấu: 

+ Lắp đặt sân khấu nổi, phông màn, khẩu hiệu: 

Phông nền màu xanh lá hoặc đỏ sẩm; 

Quốc kỳ, Đảng kỳ; 

Tượng Bác Hồ trên nền hoa tươi; 

Bục phát biểu (Chuẩn bị rạp, ô lớn che mưa khi cần) 
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Nội dung Market: 

LỄ PHÁT ĐỘNG 

 TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ 

XUÂN QUÝ MÃO 2023 

 Khẩu  hiệu (pano) bố trí hai bên lễ đài: 

“ Mùa xuân là tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. 

“ Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng 

người”. 

+ Bố trí đủ ghế ngồi cho các đại biểu là lãnh đạo và các đại biểu hai bên 

cánh gà sân khấu (Khoảng 100 ghế); 

+ Hệ thống điện, giàn âm thanh gồm các loa thùng tại sân khấu và loa phóng 

thanh; 

+ Nơi tạm trú phòng thời tiết xấu: Tùy diễn biến thời tiết và dự báo của Trung tâm 

KTTV để bố trí nơi trú mưa tạm thời cho đại biểu (trường hợp mưa to). 

- Băng cờ cổ động: 

+ Treo băng rôn, cờ cổ động trên tuyến đường chính (đường vào Chùa Cổ 

Am) và khu vực Lễ phát động… nội dung băng rôn, khẩu hiệu cụ thể như sau: 

“Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” 

“Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” 

“Nhiệt liệt chào mừng các đại biểu về dự Lễ phát động Tết trồng cây Đời 

đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão 2023”. 

b. Chuẩn bị bài và phát biểu hưởng ứng “Tết trồng cây”. 

c. Chuẩn bị hiện trường trồng cây: 

- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Kinh tế & HT lựa chọn 

vị trí trồng cây phù hợp, đúng quy hoạch; 

- Đào hố, dọn vệ sinh khu vực trồng cây trước tết; 

- Trước ngày trồng chính thức chuẩn bị sẵn: Biển cắm khu vực trồng của 

lãnh đạo huyện, biển tên của lãnh đạo huyện; cọc chống cây trồng, dây buộc (dây 

thép ly cắt ngắn), kìm, cuốc, xẻng xúc, chậu rửa, thùng tưới có roa phun, xô múc 

nước…; 

- Cử người hướng dẫn cụ thể đảm bảo an toàn cho xe vào ra lưu thông thuận 

tiện; đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau buổi lễ; 

- Treo Quốc Kỳ, Đảng kỳ, cờ vui các màu hai bên tuyến đường khu vực 

trồng cây (đường Nhân Thành - Chợ Chùa) và khu vực trung tâm xã; 

-  Bố trí cán bộ trạm Y tế xã trực khu vực làm lễ, trồng cây; 

- Chịu trách nhiệm chăm sóc và bảo vệ toàn bộ cây sau khi trồng. 

2.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện.   
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- Chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện 

thành công Lễ phát động tết trồng cây; 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Văn hóa - TT, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông, UBND xã Minh Châu điều hành buổi lễ; 

- Chuẩn bị các bài phát biểu của đồng chí lãnh đạo huyện; 

- Chuẩn bị và gửi giấy mời đại biểu; 

- Đón tiếp, hướng dẫn các đoàn khách vào địa điểm tổ chức. 

2.3. Phòng Văn hóa - TT, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. 

- Phối hợp và hướng dẫn UBND xã Minh Châu trang trí lễ đài, sân khấu 

cũng như treo cờ trên các đường đã nêu ở phần trên; 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và 

điều hành buổi lễ. 

2.4. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế & HT, Hạt Kiểm lâm và UBND xã 

Minh Châu xác định vị trí trồng cây phù hợp, đúng quy hoạch; 

- Chuẩn bị vật tư cây trồng đảm bảo số lượng, chất lượng theo dự toán đã 

được phê duyệt; 

- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm kiểm tra công tác chuẩn bị dụng cụ, nước tưới 

và hướng dẫn đào hố trồng cây cho buổi lễ. 

2.4. Công an huyện, BCH Quân sự huyện. 

- Cử cán bộ tham gia chỉ đạo, phối hợp với UBND xã Minh Châu hướng dẫn 

sắp xếp nơi đậu xe đảm bảo phương tiện tham gia giao thông an toàn, thuận tiện; 

- Chịu trách nhiệm tổng thể trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự. 

III. LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY TẠI CÁC XÃ, THỊ TRẤN 

Thực hiện theo nội dung Mục I của Kế hoạch này, riêng các xã Diễn Thái, 

Diễn Nguyên, Diễn Quảng, Diễn Hạnh, Diễn Cát, Diễn Lợi và Diễn Phú, ngoài 

việc phát động tại địa phương đề nghị đại diện lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã tới 

dự lễ ra quân “Tết trồng cây” tại sân vận động xã Minh Châu, huyện Diễn Châu 

(Kế hoạch này thay cho giấy giấy mời). 

 Đối với UBND xã Minh Châu sau khi kết thúc buổi lễ tại sân Vận Động, bố 

trí cán bộ về tham dự và phát động “Tết trồng cây” tại địa bàn của các xóm trên địa 

bàn xã. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Kinh phí tổ chức lễ “Tết trồng cây” của huyện, giao Phòng Nông nghiêp và 

PTNT phối hợp với UBND xã Minh Châu, đơn vị cung ứng cây giống lập dự toán 

các khoản chi phí: Cây giống, phân bón, công tác vận chuyển, đào hố, chăm sóc 

cây sau khi trồng, dọn vệ sinh, công tác tổ chức, thuê dụng cụ, in khẩu hiệu, pha 
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nô, áp pích và các chi phí cần thiết khác gửi phòng Tài Chính - Kế hoạch  thẩm 

định trình UBND huyện; 

-  Các đơn vị, UBND  xã, Thị  trấn sử dụng nguồn kinh phí xã hội hóa và 

ngân sách địa phương để thực hiện. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Văn hóa - TT, Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông, Phòng Nông nghiệp và PTNT và UBND xã Minh 

Châu: Chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện thành công Lễ 

phát động “Tết trồng cây”; chủ trì mời các thành phần có liên quan, tổ chức kiểm 

tra hiện trường các nội dung chuẩn bị khác tại khu vực tổ chức buổi lễ theo nội 

dung đã được phân công ở trên. 

2. Các xã, thị trấn, đơn vị có liên quan theo Kế hoạch này thực hiện cụ thể tại cơ 

quan, đơn vị mình. Kết quả thực hiện báo cáo về UBND huyện trước ngày 10/02/2023 

(qua phòng Nông nghiệp và PTNT và qua địa chỉ email: 

nongnghiepdienchau@gmail.com) để tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh. 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai 

thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.  

Nơi nhận: 
 - Sở Nông nghiệp - PTNT (bc);  

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, 

 UBMTTQ huyện (bc); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Phòng, ban ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Đài Truyền thanh - truyền hình huyện,  

Cổng thông tin Điện tử huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Xuân Vinh 

 
       
.                                                                                   
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