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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện “Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019” 

trên địa bàn phường Thuận Phước 

 

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2019 của 

UBND quận Hải Châu về việc tổ chức ra quân thực hiện “Tết trồng cây Xuân Kỷ 

Hợi 2019” trên địa bàn quận Hải Châu năm 2019, UBND phường Thuận Phước 

xây dựng kế hoạch thực hiện “Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019” trên địa bàn 

phường cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Hưởng ứng kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ phát động ra quân Tết trồng cây 

(1959 - 2019) nhằm góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường, tăng mật độ phủ xanh tại 

địa phương. 

2. Huy động sự tham gia của cộng đồng dân cư và các hội đoàn thể trên địa 

bàn phường nhằm tạo cảnh quan và bóng mát tại địa điểm sinh hoạt công cộng. 

II. NỘI DUNG 

1. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại khu vực ra quân trồng cây 

a) Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. 

b) Trồng thêm một cây xanh là thêm một hành động bảo vệ môi trường. 

2. Tổ chức ra quân trồng cây xanh tại Nhà Sinh hoạt cộng đồng Nguyễn 

Đức Cảnh 

Vận động các hội đoàn thể, cán bộ và nhân dân cùng tham gia trồng cây 

xanh bao quanh hố trồng tại các bồn cây Nhà Sinh hoạt cộng đồng. Sau khi trồng 

bàn giao cho Trung tâm Học tập cộng đồng và Văn hóa thể thao tiếp quản chăm 

sóc, bảo vệ cây xanh, thông qua đó nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác 

phát triển và bảo vệ cây xanh. 

a) Thời gian: Vào lúc 07h00’ ngày 14/02/2019 (Thứ 5, Mồng 10 Âm lịch). 

b) Địa điểm: Nhà Sinh hoạt cộng đồng Nguyễn Đức Cảnh. 

c) Số lượng cây xanh: 30 cây nhau, 200 cây ắc ó. 

d) Thành phần tham gia: 138 người. 

- Đại biểu: Đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Quản lý đô thị; 

Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND và UBMT phường; các hội đoàn thể: 13 người. 

- Cán bộ công chức, người lao động phường: 20 người. 

- CLB Môi trường Cựu chiến binh: 15 người. 
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- Đoàn Thanh niên phường: 20 người. 

- Hội LHPN phường: 20 người.  

- Cán bộ và nhân dân Khu dân cư Bình Phước 4: 50 người. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND phường 

a) Khảo sát, chọn địa điểm đăng ký và loại cây trồng thực hiện ra quân “Tết 

trồng cây Xuân Kỷ Hợi 2019”. 

b) Xây dựng kế hoạch, dự trù kinh phí và gửi giấy mời họp triển khai thực hiện. 

c) Tập trung phương tiện, giống cây, vật tư, dụng cụ hỗ trợ ra quân thực hiện 

tại địa điểm trồng cây. 

d) Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài 

nguyên - Môi trường quận đúng thời gian quy định. 

2. Trung tâm HTCĐ-VHTT phường 

Thực hiện trang trí trực quan tại địa điểm ra quân trồng cây và tiếp quản, 

chăm sóc, bảo vệ cây xanh sau khi trồng. 

3. UBMT, các hội, đoàn thể phường 

Các hội, đoàn thể huy động hội viên, đoàn viên tham gia đầy đủ, đúng thời 

gian cây để đảm bảo cho việc ra quân đạt kết quả tốt. 

4. Khu dân cư Bình Phước 4 

Chi ủy Chi bộ Bình Phước 4 chỉ đạo Ban Điều hành tổ dân phố phối hợp 

cùng Ban Công tác Mặt trận vận động nhân dân cùng tham gia buổi ra quân, chăm 

sóc và bảo vệ cây xanh sau khi trồng. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Sử dụng kinh phí từ nguồn sự nghiệp môi trường năm 2019.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức ra quân thực hiện “Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi 

2019” trên địa bàn phường Thuận Phước. Đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp 

triển khai thực hiện để buổi ra quân Tết trồng cây đạt kết quả tốt và góp phần tăng 

mảng xanh tại địa phương./. 
 

Nơi nhận:       
- Phòng QLĐT quận Hải Châu (báo cáo); 

- Phòng TNMT quận Hải Châu (báo cáo); 

- Đảng uỷ, HĐND phường (báo cáo); 

- UBMT, hội đoàn thể phường (phối hợp); 

- CLB Môi trường Cựu chiến binh (phối hợp); 

- TTHTCĐ-VHTT phường (thực hiện); 

- Khu dân cư Bình Phước 4 (thực hiện); 

- Lưu: VT, ĐC-XD (10 bản). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Lê Thị Hà 
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