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KẾ HOẠCH 

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

Xuân Tân Sửu năm 2021 

 
 

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 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 rừng, phát triển 

rừng ngay từ đầu năm 2021; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện “Tết 

trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu với các nội dung chính như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 

Hồ” Xuân Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm cụ thể hóa sáng kiến 

“trồng một tỷ cây xanh trong 5 năm tới” của Thủ tướng Chính phủ phát động tại Kỳ 

họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 

của Chính phủ; tạo không khí thi đua 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 2021 và giai đoạn 2021-2025. 

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

phương, 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. 

II. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH 

1. Hình thức thực hiện: Mỗi huyện, thị xã, thành phố lựa chọn một xã 

(phường, thị trấn) tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây và chủ động mời các đồng 

chí lãnh đạo tỉnh (đại diện Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, Thường 

trực UBND tỉnh) tham dự và chỉ đạo lễ phát động; sau đó phát động trồng cây rộng 

khắp tại các xã trên địa bàn để các cấp, các ngành, các đơn vị và nhân dân trên địa 

bàn huyện cùng tham gia. 

2. Chỉ tiêu kế hoạch “Tết trồng cây”: Mỗi đại biểu tham gia “Tết trồng cây” 

phải trồng ít nhất 15 cây trở lên đảm bảo thiết thực, hiệu quả; trong dịp tổ chức “Tết 

trồng cây” toàn tỉnh phấn đấu trồng khoảng 1,5 triệu cây trở lên, cao hơn 1,5 lần so 

với kết quả thực hiện năm 2020. 

(Chi tiết có Phụ biểu số I kèm theo). 
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3. Địa điểm trồng: Bố trí trồng cây ở những nơi đất trống tại khu đô thị, khu 

công nghiệp, khu dân cư tập trung, trong các cơ quan, trường học, bệnh viện, các 

khu di tích lịch sử, danh lam, thắng cảnh, quanh nhà, quanh vườn, ven đường, dọc 

bờ sông, bờ kênh mương, trên các bờ vùng, bờ thửa, vùng gò đồi, vùng phòng hộ 

ngoài đê biển… 

4. 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 địa phương. 

5. 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. 

6. 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 2021-

2022 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 

31/12/2020. 

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY 

Thời gian tổ chức Lễ phát động và ra quân trồng cây toàn tỉnh, tiến hành đồng 

loạt vào 8 giờ 00, ngày 18/2/2021 (tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Tân Sửu). 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 Kinh phí phục vụ “Tết trồng cây” được lấy từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế 

chi cho Lâm nghiệp đã phân bổ cho các địa phương và huy động các nguồn vốn 

hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Kế hoạch tham dự và chỉ đạo lễ phát động của lãnh đạo tỉnh  

- Dự kiến lãnh đạo tỉnh thành lập 04 đoàn công tác do các đồng chí Thường 

trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn để tham dự và chỉ đạo lễ phát động “Tết trồng cây” 

Xuân Tân Sửu vào ngày 18/02/2021 (tức ngày mùng 07 tháng Giêng năm Tân Sửu) 

tại các địa phương: Thành phố Thanh Hóa, Thị xã Nghi Sơn, huyện Thiệu Hóa và 

huyện Ngọc Lặc (Chi tiết có Phụ biểu số II kèm theo).  

- Đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu, xếp lịch để các đồng chí Thường 

trực Tỉnh ủy dự, chỉ đạo tại lễ phát động. 

- Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp và thống nhất 

với UBND thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, huyện Thiệu Hóa và huyện 

Ngọc Lặc ký Giấy mời, mời các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các Sở, 

ngành có thành phần mời dự Lễ “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu năm 2021 theo Phụ 

biểu số II đính kèm. 

- Các địa phương còn lại chủ động mời các đồng chí đại diện Thường vụ tỉnh 

ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh phụ trách, chỉ đạo các địa phương tham dự, chỉ đạo tại 

Lễ phát động. 
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2. Sở Nông nghiệp và PTNT  

- Chủ trì, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn UBND huyện, thị xã, thành 

phố, UBND các xã, phường, thị trấn chuẩn bị đầy đủ các điều kiện (hiện trường, 

cây giống, vật tư, nhân lực…) để tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch tổ chức Tết 

trồng cây Xuân Tân Sửu của các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo thiết thực, tiết 

kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức, lãng phí và huy động được mọi tầng 

lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia; đồng thời phối hợp, kiểm tra, hướng 

dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố (thành phố Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn, 

huyện Thiệu Hóa và huyện Ngọc Lặc) để thống nhất, xác định cụ thể vị trí, chủng 

loại, kích thước cây trồng để các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, Đoàn ĐBQH, 

UBND tỉnh tham dự và chỉ đạo Lễ phát động. 

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương dự kiến chương trình và dự thảo bài phát 

biểu của các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự, chỉ đạo tại Lễ phát động; gửi về Văn phòng Tỉnh 

ủy, Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 25/01/2021. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện Tết trồng cây Xuân Tân Sửu trên địa bàn toàn 

tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/02/2021. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- 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, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT để khảo sát, lựa chọn địa 

điểm, xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức Tết trồng cây Xuân Tân Sửu năm 

2021. 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 2021 và kế hoạch trồng rừng thay thế diện 

tích rừng đã chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác; chú trọng phát triển rừng 

trồng gỗ lớn, cấp chứng chỉ rừng và phát triển các loại cây lâm nghiệp chủ lực, có lợi 

thế của từng địa phương từng bước hình thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn với chế 

biến và xuất khẩu, góp phần nâng cao giá trị ngành lâm nghiệp; báo cáo UBND tỉnh 

về Kế hoạch tổ chức Tết trồng cây (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) trước ngày 

26/01/2021 để theo dõi, tham mưu và phối hợp chỉ đạo. 

- Tăng cường quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa chọn loài 

cây trồng phù hợp, chuẩn bị cây giống đủ tiêu chuẩn, chất lượng để đưa vào trồng 

cây, trồng rừng; nâng cao tỷ lệ sử dụng giống có nguồn gốc nuôi cấy mô, hom; tranh 

thủ thời vụ và thời tiết thuận lợi để trồng cây, trồng rừng đảm bảo đạt tỷ lệ cây sống 

cao gắn với thường xuyên chăm sóc, bảo vệ cây trồng và phòng cháy chữa cháy rừng 

trong mùa khô hanh, nắng nóng 2021-2022; chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết 

liệt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, chống khai thác, phá rừng, xâm lấn 

rừng trái phép, chặt cây, bẻ cành, hái hoa trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán 

năm 2021. Kiểm soát chặt chẽ chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 

và đóng cửa rừng tự nhiên. 
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- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp 

thời các tổ chức, cá nhân có thành tích trong trồng cây, trồng rừng sau Lễ phát động 

“Tết trồng cây” ở các huyện, thị xã, thành phố; tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả 

thực hiện trồng cây, trồng rừng về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 26/02/2021 

để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

3. Các Sở, ngành: Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo, Công 

an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo chức 

năng nhiệm vụ được giao, nội dung kế hoạch này để chỉ đạo thực hiện và phối hợp 

chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố 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 do 

UBND các huyện, thị xã, thành phố phát động đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

4. Đề nghị các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp xã thực hiện hiệu quả Tết trồng 

cây và kế hoạch trồng rừng năm 2021; phân công các đồng chí trong Ban Thường 

vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trực tiếp chỉ đạo và tham gia Tết trồng cây Xuân 

Tân Sửu đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

5. 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”. 

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Thanh Hóa và các cơ quan thông 

tin đại chúng trên địa bàn tỉnh tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin tuyên truyền 

“Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu năm 2021; biểu dương kịp thời các mô hình, điển 

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

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT theo dõi, đôn đốc, phối hợp kiểm tra, tổng hợp 

tình hình, kết quả thực hiện các nội dung nêu trên báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông 

nghiệp và PTNT theo quy định./. 

 
 

Nơi nhận:    
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/cáo); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- MTTQ và các đoàn thể cấp tỉnh (p/hợp); 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố (t/hiện); 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh (t/hiện); 

- Thành viên BCĐ CTMTPTLN bền vững tỉnh; 

- Đài PTTH, Báo TH, cổng TTĐT;  

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN. 
          (MC05.01.21) 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Minh Tuấn 
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Phụ biểu số I:  KẾ HOẠCH CHỈ TIÊU PHÂN BỔ CHO CÁC ĐỊA PHƯƠNG 

TRỒNG CÂY DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2021 

 (Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày        tháng        năm 2021 

của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT 
Huyện, thị xã, thành 

phố 
Số lượng (cây) Dự kiến loài cây trồng  

Ghi 

chú 

 Tổng 1.500.000 

Lộc vừng, Ban tây bắc, 

Bồ đề, Xà cừ, Sấu, 

Muồng hoàng yến, Mỡ, 

Bằng lăng, Bàng đài 

loan, Sao đen, Lát hoa, 

Long não, Quế, Giáng 

hương, Lim xanh, Sưa, 

Giổi ăn hạt, Phi lao,… 

 

1 Huyện Nông Cống 45.000 
2 Thị xã Bỉm Sơn 75.000 
3 Huyện Như Thanh 52.500 
4 Huyện Như Xuân 60.000 
5 Huyện Quảng Xương 75.000 
6 Huyện Yên Định 70.000 
7 Huyện Vĩnh Lộc 37.500 
8 Thị xã Nghi Sơn 135.000 
9 Huyện Triệu Sơn 45.000 
10 Huyện Thường Xuân 52.500 
11 Huyện Hà Trung 60.000 
12 Huyện Lang Chánh 37.500 
13 Huyện Bá Thước 60.000 
14 Huyện Hậu Lộc 45.000 
15 Huyện Nga Sơn 30.000 
16 Huyện Quan Sơn 37.500 
17 Thành phố Sầm Sơn 60.000 
18 Huyện Thạch Thành 60.000 
19 Huyện Thiệu Hóa 45.000 
20 Huyện Thọ Xuân 30.000 
21 Huyện Hoằng Hóa 75.000 
22 Huyện Cẩm Thuỷ 52.500 
23 Huyện Đông Sơn 20.000 
24 Huyện Quan Hóa 37.500 
25 Huyện Ngọc Lặc 67.500 
26 Huyện Mường Lát 30.000 
27 Thành phố Thanh Hoá 105.000 



Phụ biểu số II:  DỰ KIẾN KẾ HOẠCH VÀ THÀNH PHẦN 

04 đoàn công tác của Lãnh đạo tỉnh tham dự và chỉ đạo Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu 

vào ngày 18/02/2021 (tức ngày mùng 07 tháng Giêng năm Tân Sửu) 

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-UBND ngày        tháng        năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT 
Tên địa 

phương 

Địa điểm tổ 

chức 

Phân công Lãnh 

đạo UBND tỉnh 

chỉ đạo  

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 
Dự kiến thành phần mời dự lễ phát động 

1 
Thành phố 

Thanh Hóa 

Giao UBND 

thành phố 

Thanh Hóa 

chủ trì, phối 

hợp với Sở 

Nông 

nghiệp và 

PTNT xác 

định cụ thể 

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Đầu 

Thanh Tùng 

UBND 

thành phố 

Thanh Hóa 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT; Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch. 

- Đ/c Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 

tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Thành phần tham gia: Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; 

Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông 

nghiệp và PTNT; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài 

chính; Công an tỉnh; Thành ủy, HĐND, UBND thành phố 

Thanh Hóa. 

- Các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông của Trung 

ương và địa phương.  

2 
Huyện Ngọc 

Lặc 

Giao UBND 

huyện Ngọc 

Lặc chủ trì, 

phối hợp với 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT xác 

định cụ thể 

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Lê 

Đức Giang 

UBND 

huyện 

Ngọc Lặc 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT 

- Đ/c Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. 

- Thành phần tham gia: Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng 

UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài 

chính; Sở Xây dựng; Huyện ủy, HĐND, UBND huyện 

Ngọc Lặc 

- Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 

các ngành liên quan 



1 

 

 

TT 
Tên địa 

phương 

Địa điểm tổ 

chức 

Phân công Lãnh 

đạo UBND tỉnh 

chỉ đạo  

Đơn vị 

chủ trì 

Đơn vị  

phối hợp 
Dự kiến thành phần mời dự lễ phát động 

3 
Thị xã Nghi 

Sơn 

Giao UBND 

thị xã Nghi 

Sơn chủ trì, 

phối hợp với 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT; Ban 

QL khu kinh 

tế Nghi Sơn 

và các KCN 

tỉnh xác 

định cụ thể 

 

UBND thị 

xã Nghi 

Sơn 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT; Ban 

QL khu kinh 

tế Nghi Sơn 

và các KCN 

tỉnh 

- Đ/c Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

- Thành phần tham gia: Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thanh 

Hóa; Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Sở 

Nông nghiệp và PTNT; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Ban 

QL khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN tỉnh; Thị ủy, 

HĐND, UBND thị xã Nghi Sơn 

- Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 

các ngành liên quan  

4 
Huyện Thiệu 

Hóa 

Giao UBND 

huyện Thiệu 

Hóa chủ trì, 

phối hợp với 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT xác 

định cụ thể 

Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Mai 

Xuân Liêm 

UBND 

huyện 

Thiệu Hóa 

Sở Nông 

nghiệp và 

PTNT; Sở 

Văn hóa, Thể 

thao và Du 

lịch. 

- Đ/c Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy.  

- Thành phần tham gia: Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; 

Văn phòng Tỉnh ủy; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông 

nghiệp và PTNT; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Tài 

nguyên và Môi trường; Sở Giao thông vận tải; Huyện ủy, 

HĐND, UBND huyện Thiệu Hóa,  

- Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 

các ngành liên quan 
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