
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /KH-UBND Ia H’Drai, ngày      tháng      năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và Hưởng ứng “Ngày môi 

trường thế giới 05/6” năm 2021 trên địa bàn huyện Ia H’Drai 

 

Thực hiện Văn bản số 50/BNN-TCLN ngày 06 tháng 01 năm 2021 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai Chỉ thị số 45/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công 

tác quản lý, bảo vệ rừng ngay từ đầu năm 2021; 

Thực hiện Công văn số 271/UBND-NNTN ngày 22 tháng 01 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức buổi Lễ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 

Hồ” năm 2021. 

Ủy ban nhân dân huyện 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 2021 trên địa 

bàn huyện, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Mục đích 

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

trường thế giới 05/6” năm 2021 (sau đây gọi tắt là Lễ phát động Tết trồng cây năm 

2021) nhằm mục đích nhân dịp kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ (19/5) và hưởng ứng 

ngày môi trường thế giới, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và 

các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện 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. 

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 2021 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 cải thiện môi trường và tạo cảnh quan góp phần giảm 

nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu. 

2. Yêu cầu 

- Triển khai Lễ phát động Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, có sức lan 

tỏa cao, không phô trương hình thức.  

- Phát động phong trào sâu rộng đến các xã, thôn, làng, các cơ quan ban 

ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang, trường học... đặc biệt là quần chúng Nhân 

dân tham gia Tết trồng cây và chăm sóc, bảo vệ cây. Tạo điều kiện thuận lợi cho 
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các tổ chức, cá nhân trồng cây gây rừng, đồng thời gắn trách nhiệm chăm sóc, bảo 

vệ cây trồng đến từng tổ chức, cá nhân cụ thể để thực hiện. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Điểm tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2021 

1.1. Điểm tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây của huyện 

Chọn xã Ia Tơi làm xã điểm tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2021 

cấp huyện. 

Địa điểm tổ chức: Hồ chứa nước số 1 Trung tâm hành chính huyện, Thôn 1, 

xã Ia Tơi. 

1.2. Điểm tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây của xã Ia Dom, Ia Đal 

Ủy ban nhân dân các xã Ia Dom, Ia Đal chủ động lựa chọn vị trí để tổ chức 

Lễ phát động Tết trồng cây. 

2. Các hoạt động chính của buổi Lễ  

2.1. Tại điểm tổ chức của huyện 

Tổ chức trồng cây tại khu vực xung quanh Hồ chứa nước số 1 Trung tâm 

hành chính huyện và một số khu vực trung tâm hành chính huyện. 

Tổ chức thả cá giống tại Hồ chứa nước số 1 Trung tâm hành chính huyện và 

trồng cây. 

2.2. Tại xã Ia Dom, Ia Đal và các điểm khác trên địa bàn xã Ia Tơi 

Thủ trưởng các cơ quan trên địa bàn huyện tổ chức trồng cây trong khuôn 

viên đơn vị mình. 

Ủy ban nhân dân các xã chỉ đạo Thôn trưởng các thôn tổ chức trồng cây tại 

khuôn viên nhà văn hóa thôn, nơi sinh hoạt cộng đồng, dọc các tuyến đường để 

xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp. 

3. Thời gian, hình thức, thành phần tham dự và công tác chuẩn bị tổ 

chức Lễ 

3.1. Thời gian: các xã đồng loạt tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2021 

vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 6 năm 2021 (Thứ bảy). 

3.2 Hình thức 

Lễ phát động Tết trồng cây năm 2021 được tổ chức đồng loạt tại các xã trên 

địa bàn. Các hoạt động Lễ phát động Tết trồng cây năm 2021 đảm bảo trang trọng, 

tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực, không phô trương hình thức, tập trung thời gian cho 

các nội dung chính, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng. 

3.3. Thành phần tham dự  

a. Tại điểm Lễ phát động Tết trồng cây năm 2021 của huyện  
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Cấp huyện: Thường trực Huyện ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức 

chính trị - xã hội huyện, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 

huyện, Lãnh đạo các phòng chuyên môn Ủy ban nhân dân huyên, các đơn vị lực 

lượng vũ trang, quân sự trên địa bàn huyện. 

Cấp xã: các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các Tổ chức 

chính trị - xã hội, Ban quản lý xã, Ban quản lý cấp thôn và Nhân dân trên địa bàn. 

Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ia H’Drai, các đơn vị 

ngành dọc, các doanh nghiệp, các Đồn Biên phòng trên địa bàn huyện. 

b. Tại các điểm Lễ phát động Tết trồng cây năm 2021 các xã còn lại (Ia Dom, 

Ia Đal): Thành phần tham dự: gồm cấp huyện, cấp xã, đại diện lãnh đạo các đơn vị 

ngành dọc, các doanh nghiệp, các Đồn biên phòng, các đơn vị 04/TU và Nhân dân 

trên địa bàn (tương tự như điểm Lễ phát động Tết trồng cây năm 2021 của huyện). 

3.4. Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng tham gia 

3.4.1. Tại điểm tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây của huyện 

3.4.1.1. Chuẩn bị cơ sở vật chất 

a. Mặt bằng nơi diễn ra buổi Lễ (phù hợp quy mô buổi Lễ); Mặt bằng sân khấu 

(hình chữ nhật dài 8m, rộng 5m);  

b. In maket “Lễ phát động “Tết tết cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng 

ngày môi trường thế giới 05/6””(kích thước phù hợp với khung market) và các 

băng rôn (khẩu hiệu băng rôn thứ nhất: Nhiệt liệt hưởng ứng “Tết trồng cây đời 

đời nhớ ơn Bác Hồ”; khẩu hiệu băng rôn thứ hai: “Tích cực tham gia trồng cây 

xây dựng cảnh quan, môi trường xanh – sạch – đẹp”) và treo maket, băng rôn khu 

vực sân khấu, cổng đi vào buổi Lễ. 

c. Cắm các cờ hồng, cờ chuối tại khuôn viên buổi Lễ. 

d. Chuẩn bị bục đứng phát biểu; 10 cái bàn (có khăn trãi bàn), 20 cái ghế 

(dành cho Đại biểu của Lãnh đạo huyện, xã), 40 ghế nhựa (dành cho Lãnh đạo các 

Phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện). 

đ. Chuẩn bị cờ Tổ quốc (01cờ/đoàn), bảng tên các đoàn tham gia buổi Lễ. 

e. Chuẩn bị 03 -05 tiết mục văn nghệ (chủ đề về ca ngợi Đảng, quê hương, 

đất nước, cách mạng) trình diễn tại buổi Lễ. 

g. Chuẩn bị 200 chiếc mũ lưỡi trai (có in lô gô: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ”năm 2021 huyện Ia H’Drai”) để cấp cho các Đại biểu, Nhân dân tham dự. 

h. Thực hiện các công tác hậu cần khác phục vụ buổi Lễ. 

i. Lắp đặt sân khấu, khung treo maket; chuẩn bị và phụ trách về âm thanh 

phục vụ buổi Lễ. 
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k. Chuẩn bị cây giống, khu vực trồng cây, chậu tưới nước cây,..; chuẩn bị cá 

giống, vật tư chứa đựng cá giống (bồn chứa, máy sục khí,...). 

3.4.1.2. Lực lượng tham gia: huy động khoảng 250 người, gồm: cán bộ, công 

chức, lực lượng vũ trang, Đoàn viên thanh niên, Nhân dân trên địa bàn xã Ia Tơi; 

Nhân dân xã Ia Tơi mang theo dụng cụ trồng cây (cuốc, xẻng, …) tham gia buổi 

Lễ Tết trồng cây năm 2021. 

3.4.2. Tại các điểm tổ chức buổi Lễ còn lại (xã Ia Dom, Ia Đal) và các điểm 

khác của xã Ia Tơi: Ủy ban nhân dân các xã chuẩn bị các điều kiện, lực lượng tham 

gia để tổ chức Tết trồng cây năm 2021 đảm bảo thực hiện các nội dung đã đăng ký 

theo Kế hoạch này.  

4. Kinh phí thực hiện 

Ủy ban nhân dân các xã cân đối kinh phí đã được phân bổ để tổ chức Lễ phát 

động Tết trồng cây năm 2021; huy động nguồn lực của các doanh nghiệp để mua 

thêm cây giống, cá giống thực hiện Tết trồng cây năm 2021. 

Đối với nội dung chuẩn bị cây giống, giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn liên hệ Chi cục Kiểm lâm tỉnh nhận cây giống được hỗ trợ để cấp phát 

cho các đơn vị thực hiện Tết trồng cây năm 2021. 

Đối với nội dung chuẩn bị cá giống, giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sử dụng kinh phí hỗ trợ Tết trồng cây và ngày môi trường thế giới đã 

được phân bổ để mua cá giống phục vụ tại Lễ phát động Tết trồng cây năm 2021 

của huyện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân các xã  

- Trên cơ sở Kế hoạch này, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức 

"Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6” 

năm 2021 trên địa bàn. 

- Tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân, tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân tích cực tham gia Tết trồng cây năm 2021; phát động phong trào trồng cây 

xanh xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp. 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, lực lượng tham gia để tổ chức Tết trồng cây năm 

2021 (Từ mục 3.4.1.1 và 3.4.1.2), trừ các nội dung sau: 

+ Chuẩn bị cây giống, cá giống, vật tư chứa đựng cá giống. 

+ Lắp đặt sân khấu, khung treo maket; phụ trách về âm thanh phục vụ buổi Lễ 

tại điểm Lễ phát động Tết trồng cây 2021 của huyện. 

 - Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi cử lực lực phối hợp với Trung tâm Văn hóa – 

Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện lắp đặt sân khấu, trang trí sân khấu tại 

điểm Lễ phát động Tết trồng cây năm 2021 của huyện; mời thành phần cấp xã 

tham dự điểm tổ chức Lễ phát Tết trồng cây năm 2021 của huyện. 
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- Ủy ban nhân dân xã Ia Dom, Ia Đal mời các thành phần tham dự Tết trồng 

cây năm 2021 do xã tổ chức. 

- Duy trì các hoạt động chăm sóc cây đã trồng trong Tết trồng cây năm 2021, 

bảo vệ nguồn cá giống đã thả tại Lễ phát động Tết trồng cây năm 2021 của huyện, 

trong đó: giao Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi cắm 08 biển báo ”Cấm đánh bắt, khai 

thác thủy sản khi chưa được sự cho phép của cấp thẩm quyền” tại Hồ chứa nước số 

1 Trung tâm hành chính huyện. 

- Báo cáo kết quả tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2021 về Phòng 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 07 tháng 6 năm 2021. 

- Trong quá trình tổ chức các hoạt động của Lễ Phát động Tết trồng cây đầu 

năm 2021 phải thực hiện đúng các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19. 

 (Thời gian hoàn thành trước 16 giờ 00 phút ngày 03/06/2021) 

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

- Tổ chức tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường chính của huyện về 

mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và ngày môi trường 

thế giới 05/6” năm 2021 (Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 03 đến ngày 

04/06/2021, mỗi ngày 02 buổi, buổi sáng từ 06h30’ đến 07h30’, buổi chiều từ 

16h30’ đến 17h30’). Đồng thời, cử phóng viên tham dự, đưa tin về Lễ phát động 

Tết trồng cây năm 2021 trên địa bàn huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi thực hiện lắp đặt chuẩn bị 

sân khấu (vật chất sân khấu đơn vị đang quản lý), khung treo maket; chuẩn bị và 

phụ trách về âm thanh phục vụ của buổi Lễ. 

(Thời gian hoàn thành trước 16 giờ 00 phút ngày 04/06/2021) 

3. Văn phòng Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân huyện 

- Căn cứ Kế hoạch này, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ được phân công. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đề xuất Huyện ủy phân công các đồng chí 

trong Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí Huyện ủy viên tham dự Lễ phát động 

Tết trồng cây năm 2021 của huyện (tại xã Ia Tơi) và các Lễ phát động Tết trồng cây 

năm 2021 các xã Ia Dom, Ia Đal. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện cử lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tham 

dự, chỉ đạo Tết trồng cây năm 2021 trên địa bàn các xã. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện mời cấp huyện và đại diện lãnh đạo các 

đơn vị ngành dọc, các doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang đóng chân trên địa bàn 

huyện tham dự điểm tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây năm 2021 của huyện. 

- Dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện tại Lễ phát 

động Tết trồng cây năm 2021 của huyện; chuẩn bị kịch bản buổi Lễ. 
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- Thực hiện đón tiếp đại biểu, dẫn Chương trình của buổi Lễ của huyện (theo 

Phụ lục kèm theo). 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã kiểm 

tra, kiểm duyệt nội dung chương trình văn nghệ đảm bảo phù hợp với Lễ phát động 

Tết trồng cây năm 2021. 

5. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện: 
theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị cử lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự, 

y tế dự phòng tại điểm tổ chức Lễ của huyện, chú ý đến các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid 19. 

6. Trung tâm môi trường và dịch vụ đô thị: Phát dọn đào hố để trồng cây 

bằng lăng tại vườn cây chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 -2025 và 

thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình. 

7. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, các đơn vị có liên quan thực 

hiện tốt công tác chuẩn bị Lễ phát động Tết trồng cây năm 2021. 

- Chuẩn bị cây giống, cá giống, vật tư chứa đựng cá giống để phục vụ Tết 

trồng cây năm 2021 trên địa bàn huyện. 

- Theo dõi, tham mưu tổng hợp Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực 

hiện Lễ phát động Tết trồng cây năm 2021 về Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch phát động Tết trồng cây năm 2021 trên địa bàn huyện Ia 

H’Drai, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện tốt công tác 

chuẩn bị; tùy theo tình hình, diễn biến của dịch COVID-19 để tổ chức buổi lễ 

cho phù hợp, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Huyện ủy về thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện.  

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

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các đơn vị tại mục III; 

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

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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