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KẾ HOẠCH 

Thực hiện trồng cây phân tán (đợt 1) năm 2022 trên địa bàn xã Cộng Hòa 

 

Thực hiện nội dung văn bản số3628/UBND –KT ngày 05/9/2022 của UBND 

Thành phố Cẩm Phả về việc triển khai kế hoạch trồng cây phân tán (đợt 1) năm 2022, 

thuộc Dự án FMCR tỉnh Quảng Ninh, UBND xã Cộng Hòa ban hành Kế hoạch 

trồng cây xanh phân tán giai đoạn 1 trên địa bàn xã Cộng Hòa, với các nội dung  

cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

Đến hết năm 2022, cả xã trồng được4200 cây phân tán ở các thôn, trụ sở cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn xã nhằm bảo môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan 

và ứng phó với biển đổi khí hậu góp phần phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất 

lượng cuộc sống người dân và sự phát triển bền vững của xã. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Đối tượng 

- Cây phân tán  sử dụng công cộng (đường thôn, khuân viên nhà văn hóa, 

khuân viên trụ sở, trường học, đơn vị quân đội và các khu công cộng…) 

2. Phạm vi thực hiện: Trồng cây phân tán trên phạm vi toàn xã. 

3. Quy mô: Trồng 4200 cây phân tán (3800 cây dổi và 500 cây lát) trong 

năm 2022 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU. 

1. Rà soát quỹ đất thực hiện Kế hoạch 

Các bộ phận, đơn vị, các thôn trên địa bàn xã căn cứ Kế hoạch trồng cây 

phân tán giai đoạn 1 của xã, Thông báo số 55/TB-UBND ngày 07/9/2022 của 

UBND xã  về triển khai kế hoạch trồng cây phân tán (đợt 1) năm 2022 trên địa bàn xã 

Cộng Hòa và căn cứ tình hình thực tế để xây dựng Kế hoạch thực hiện trồng cây 

phân tán thành phong trào thi đua trong khu dân cư với sự tham gia của mọi 

người dân. 

Các thôn, đơn vị tổ chức rà soát quỹ đất đủ điều kiện để trồng chăm sóc, 

trong đó tập trung đất dân cư tập trung, đất hành lang giao thông.. 

Đảm bảo diện tích đất đai thuộc các đối tượng trồng cây phân tán phải có 

chủ thể quản lý cụ thể, rõ ràng, phân công cho các tổ chức đoàn thể thôn, xóm 

phụ trách từng đoạn đường, khu vực cụ thể từ cuốc hố, trồng đến chăm sóc, cây 
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trồng nằm trên đoạn đường trước cửa nhà, trụ sở tổ chức và hộ gia đình nào thì 

các tổ chức và hộ gia đình đóđược bàn giao phối hợp quản lý và chăm sóc.   

2. Về cây giống: 

-  Ưu tiên trồng loài cây gỗ lớn, lâu năm như cây Lim, Lát, Giổi.. gắn với 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp và mục tiêu phát 

triển bên vững của địa phương và của đất nước. 

- Căn cứ Kế hoạch trồng cây phân tán giai đoạn 1, các đơn vị, thôn chủ 

động đăng ký số lượng cây giống để trồng. 

3. Về kỹ thuật 

Cây trồng Lim, Lát, Giổi phải đảm bảo các yêu cầu sau:  Phải đảm bảo hố 

có kích thước 40x40x40 trở lên, cây cách cây 5m hàng cách hàng 4-5 m;Tỉ lệ 

sống phải đạt trên 90% trở lên. 

 Tổ chức trồng, chăm sóc rừng và cây phân tán theo tiêu chuẩn kỹ thuật, 

hướng dẫn kỹ thuật cụ thể từng loài cây. 

4. Huy động nguồn lực 

Tăng cường huy động vốn từ xã hội hóa, vốn đóng góp hợp pháp của các 

doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân  tham gia trồng rừng, 

trông cây phân tán, tích cực huy động nguồn lực lao động, sự tình nguyện tham 

gia của các tổ chức, đoàn thể, quần chúng, các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 

tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây phân tán. 

5. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực, nhận thức 

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền trên các thông tin trên hệ thống loa 

truyền thanh của xã, thôn về vai trò, tác dụng của rừng và cây xanh trong bảo vệ 

môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, mạng lại giá trị kinh tế, xã hội. 

- Phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức và trách nhiệm các 

cấp, ngành và toàn xã hội trong việc trồng cây phân tán. 

- Phát động phong trào thi đua như : “Ngày chủ nhật xanh”….  để kêu gọi, 

vận động toàn dân tham gia trồng cây, trồng rừng, tạo nên phong trào thường 

xuyên, liên tục, hiệu quả trong toàn xã hội. Đưa nhiệm vụ trồng cây trở thành 

phong trào thi đua của các cấp và mọi người dân. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm các bộ phận, đơn vị có liên quan 

1.1 Bộ phận Địa chính xã 

Phối hợp với Cán bộ Hạt Kiểm lâm phụ trách địa bàn hướng dẫn các thôn, 

đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. 

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch, tổng hợp kết quả thực hiện, báo 
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cáo UBND xã, UBND thành phố và Phòng Kinh tế thành phố. 

Quản lý chặt chẽ  số lượng giống cây trồng theo quy định; hướng dẫn lựa 

chọn cây trồng phù hợp với từng thôn; Tham mưu cho UBND xã tổ chức tập huấn 

phổ biến kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng đảm bảo yêu cầu đề ra. 

Bàn giao cụ thể cho Trưởng các thôn, các đơn vị số lượng cây phân tán, 

phân bón, cây chống;  

1.2 Các bộ phận chuyên môn của xã: Tích cực hưởng ứng, tham gia 

trồng cây phân tán theo kế hoạch của xã. 

1.3. Bộ phận Văn phòng HĐND-UBND xã:  Tham mưu Ban hành Quyết 

định thành lập Ban chỉ đạo xã thực hiện trồng cây phân tán giai đoạn 1, xây dựng 

Kế hoạch tổ chức thực hiện trồng cây phân tán. Phối hợp với Bộ phận Địa chính 

xã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các  thôn, cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức thực 

hiện kế hoạch này. Tham mưu tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, kịp thời giải 

quyết khó khăn, vướng mắc, biểu dương khen thưởng, nhân rộng điển hình những 

tổ chức, cá nhân làm tốt; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi phá hại rừng, cây 

xanh. 

1.4. Bộ Phận Văn hóa Thông tin xã: Tăng cường công tác tuyên truyền 

trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn về vai trò, tác dụng của rừng và cây 

xanh trong bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi  khí hậu, cung cấp giá trị 

kinh tế, xã hội. 

1.5. Đề nghị UB Mặt trận Tổ quốc; các tổ chức chính trị - xã hội xã: 

- Phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể trong 

tuyên truyền, vận động Đoàn viên, Hội viên và Nhân dân tham gia trồng, chăm 

sóc, quản lý, bảo vệ cây xanh. 

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng về mục đích, ý nghĩa của việc trông 

và bảo vệ rừng, cây xanh; động viên, khuyến khích, kêu gọi toàn dân tham gia 

trồng cây, trồng rừng, tạo nên phong trào thường xuyên, liên tục, hiệu quả trong 

toàn xã. 

Vận động, hướng dẫn Nhân dân ký cam kết; hương ước về bảo vệ rừng, 

bảo vệ cay xanh môi trường. 

 2. Các thôn trên địa bàn: 

 Thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp tại mục III kế hoạch này, chủ 

động thực hiện kế hoạch trồng cây phân tán theo chỉ tiêu kế hoạch giao. 

 Kêu gọi, huy động các tổ chức, Nhân dân tham gia, chung tay thực hiện 

trồng cây phân tán giai đoạn 1 năm 2022. 

 Nhận đủ số lượng cây, thực hiện trồng đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng 

dẫn kỹ thuật cụ thể theo kế hoạch.  
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 Tổ chức kiểm tra, phân công trách nhiệm cho các khu dân cư, tổ chức đoàn 

thể thôn trong quá trình trồng, chăm sóc bảo vệ, quản lý cây trồng. 

Lập danh sách: số lượng, chủng loại cây trồng, tuyến đường, khuân viên,vị 

trí, kết quả giao cho các tổ chức hội đoàn thể thôn, xóm chăm sóc trồng cây phân 

tán về UBND xã (qua bộ phận Văn phòng UBND để tổng hợp) Thời gian xong 

trong ngày 25/9/2022  

 3. Phân bổ số lượng cây trồng và đơn vị tiếp nhận, tiến độ cụ thể: 

Đơn vị Số lượng (cây) Loại cây 

Phân kho 88 500 200 lát+300 dổi 

T. Sơn Hải 600 Dổi 

T. Hà Loan 500 Dổi 

T. Ngoài 500 Dổi 

T. Giữa 200 Dổi 

T. Khe 850 Dổi 

T. Cầu Trắng 0  

T. Đồng Cói 450 Dổi 

Hội Nông dân xã 600 200 lát+400 dổi 

 Tiến độ trồng, phân công chăm sóc: Hoàn thành xong trước 25/9/2022; 

 4. Công tác kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện: 

 - Kính mời Lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã, HĐND xã, Trưởng các thôn kiểm 

tra tiến độ trồng cây phân tán tại các thôn từ ngày 26/9/2022 đến hết ngày 

28/9/2022; 

 - Giao Văn phòng Thống kê xã phối hợp công chức địa chính đất đai tổng 

hợp kết quả tham mưu UBND xã báo cáo UBND Thành phố (qua phòng Kinh tế) 

để tổ chức kiểm tra giám sát việc trồng chăm sóc cây phân tán, đề xuất, kiến nghị 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại địa bàn xã; 

 Ủy ban nhân dân xã yêu cầu các cơ quan liên quan; Các bộ phận, Trưởng 

các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố (b/c); 

- Phòng Kinh tế thành phố(b/c); 

- TT Đảng ủy,TT HĐNDxã (B/c) 

- Ban chỉ đạo trồng cây phân tán xã (B/c); 

- Chủ tịch, các phó CT UBND xã; 

- Trưởng các thôn( t/h); 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể xã (B/c); 

- Công chức, HĐ BCT xã (T/hiện); 

- Lưu VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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UBND xã Cộng Hòa 

Kê hoạch  troongfcaay phân tán giai đoạn 1 năm 2022 phân bộ cho các thôn  

trên địa bàn xã Cộng Hòa 

 STT Đơn vị Tổng Ký nhận Ghi chú 

  Xã Cộng Hòa 3.800 

  1 Thôn Cầu Trắng 300 300 

 2 Thôn Hà Tranh 700 700 

 3 Thôn Khe 800 800 

 4 Thôn Sơn Hải 700 700 

 5 Thôn Đồng Cói 500 500 

 6 Thôn Ngoài 500 500 

 7 Thôn Giữa 300 300 

 8 Thôn Hà Loan 500 500 

  



 


