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Thực hiện Quyết định số 415/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc Phê duyệt Phương án và phân bổ kinh phí tổ chức Lễ phát động tết 

trồng cây năm 2020 kết hợp hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum. 

Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai ban hành Kế hoạch phát động “Tết trồng 

cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới 05/6” năm 

2020 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và hưởng ứng “Ngày môi 

trường thế giới 05/6” năm 2020 (sau đây gọi tắt là Lễ phát động tết trồng cây) 
nhằm mục đích mừng dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ và hưởng ứng ngày môi 

trường thế giới, góp phần nâng cao nhận thức cho mọi tổ chức, cá nhân trong việc 

trồng cây xanh, bảo vệ rừng, tạo độ che phủ xanh trên địa bàn huyện gắn liền với 

mục đích bảo vệ môi trường. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Công tác tuyên truyền 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của “Tết 

trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6”, 

năm 2020 để các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ tác dụng của 

rừng và trồng cây gây rừng, trên cơ sở đó tích cực tham gia trồng rừng và bảo vệ 

rừng, tận dụng đất đai để trồng cây phân tán nhằm đem lại hiệu quả kinh tế, cải 

thiện môi trường và tạo cảnh quan góp phần giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu. 

2. Hình thức tổ chức 

- Chọn Ủy ban nhân dân xã Ia Đal tổ chức buổi Lễ phát động “Tết trồng cây 

đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6” năm 2020 

làm điểm của huyện. 

- Ủy ban nhân dân xã Ia Dom, Ia Tơi xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát 

động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng Ngày môi trường thế 

giới 05/6” năm 2020 cấp xã. 

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện treo băng 

rôn tại trụ sở làm việc với khẩu hiệu: Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ và Ngày môi trường thế giới 05/6” năm 2020; liên hệ với Phòng Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn huyện để tiếp nhận cây giống và tổ chức trồng cây 

tại các khu vực đất trống trong cơ quan, trồng cây ven đường, ... 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức 

- Thời gian tổ chức: Đồng loạt tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây vào lúc 

08 giờ 00 phút, ngày 05/6/2020. 

- Địa điểm: 

+ Điểm Lễ phát động tết trồng cây của huyện: Tại địa bàn xã Ia Đal. 

+ Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi, Ia Dom chủ động tổ chức Lễ phát động Tết 

trồng cây cấp xã tại địa bàn xã. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Tiếp nhận cây giống tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum và phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện giao, nhận cây giống.  

- Đôn đốc, kiểm tra theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện đợt phát động “Tết 

trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6”, 

năm 2020 của các đơn vị trên địa bàn huyện về Ủy ban nhân dân huyện trước 16 

giờ, ngày 05/6/2020. 

2. Giao Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Du lịch và Truyền thông 

- Tổ chức 02 đợt tuyên truyền lưu động về mục đích, ý nghĩa của “Tết trồng 

cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6”, năm 

2020 trên địa bàn huyện (vào các ngày 04 và 05 tháng 6 năm 2020). 

- Triển khai treo băng rôn với khẩu hiệu: Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời 

nhớ ơn Bác Hồ và Ngày môi trường thế giới 05/6” năm 2020 tại các điểm tuyên 

truyền trên tuyến Quốc lộ 14C, huyện Ia H’Drai. 

- Chuẩn bị âm thanh tại buổi Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6” năm 2020 tại điểm Lễ phát 

động Tết trồng cây cấp huyện tại xã Ia Đal (hoàn thành trước 07 giờ ngày 

05/6/2020). 

3. Giao Ủy ban nhân dân xã Ia Đal tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây làm 

điểm cấp huyện, cụ thể: 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây làm điểm cấp 

huyện. 

- Bố trí mặt bằng khu vực tổ chức buổi Lễ, chuẩn bị sân khấu, bục đứng phát 

biểu, trang trí sân khấu, trang trí khu vực phát động buổi Lễ (Băng rôn tuyên truyền, 

Maket sân khấu, cờ Tổ quốc, cờ phướn, ...), phục vụ buổi Lễ phát động “Tết trồng 

cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6”, năm 

2020 để làm điểm của huyện. 

- Maket sân khấu với tiêu đề “LỄ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI 

NHỚ ƠN BÁC HỒ VÀ HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6, HUYỆN 

IA H’DRAI NĂM 2020” 
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- Tiếp nhận cây giống, chuẩn bị lực lượng, công cụ và vị trí trồng cây. 

- Huy động các lực lượng, người dân tham gia buổi Lễ: khoảng 200 người. 

4. Văn phòng Huyện ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện: 

Thực hiện công tác tổ chức, đón tiếp đại biểu; chuẩn bị bài phát biểu của Lãnh đạo 

Ủy ban nhân dân huyện; phát hành giấy mời đại biểu đến dự, thành phần mời tham 

dự buổi Lễ: Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo các 

đơn vị khối Mặt trận, đoàn thể, lãnh đạo các xã và lãnh đạo các phòng, ban liên 

quan. 

5. Báo cáo kết quả thực hiện: Ủy ban nhân dân các xã tổng hợp báo cáo kết 

quả thực hiện Tết trồng cây năm 2020 trên địa bàn xã gửi về Ủy ban nhân dân huyện 

(qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trước 15 giờ 00 phút, ngày 

05/6/2020 (lưu ý: tổng hợp kết quả thực hiện của tất cả các đơn vị trên địa bàn xã). 

6. Các cơ quan, đơn vị khác (theo danh sách cấp cây giống): Chủ động phối 

hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận cây giống và triển 

khai trồng theo địa điểm đăng ký; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân xã 

theo địa bàn quản lý (trước 14 giờ ngày 05/6/2020), để tổng hợp, báo cáo. 

7. Kinh phí thực hiện: Các đơn vị được giao nhiệm vụ tự cân đối kinh phí để 

tổ chức thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và 

hưởng ứng “Ngày môi trường thế giới 05/6” năm 2020 trên địa bàn huyệnn Ia 

H’Drai./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các đơn vị tại mục III; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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