ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số:4632 /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày23 tháng 12 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Lễ phát động
“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021
Thực hiện Chương trình hoạt động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết
trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục phát động, tuyên truyền sâu rộng và kêu gọi toàn thể cán bộ,
đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân thực hiện lời dạy của Bác Hồ:
“Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, tham gia
thực hiện có hiệu quả Đề án “Chung tay xây dựng Ninh Thuận xanh - sạch đẹp” của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
- Tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, vui tươi trong toàn tỉnh vào
những ngày đầu xuân Tân Sửu - năm 2021, làm tiền đề cho sự phát triển của tỉnh
nhà trong năm mới.
2. Yêu cầu
- Toàn tỉnh đồng loạt tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn
Bác Hồ” vào ngày 26/02/2021 (Nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu) gắn
với các hoạt động ra quân trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và vệ sinh môi
trường tại các khu vực công cộng, các tuyến đường, khu dân cư, …
- Lễ phát động phải bảo đảm an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; mang tính tuyên
truyền, giáo dục cao, đạt hiệu quả thiết thực, tạo hiệu ứng tích cực trong cộng
đồng xã hội; phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch Covid-19 tại địa phương,
đơn vị.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh
1.1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 06 giờ 30 phút, ngày 26/02/2021 (Nhằm ngày 15 tháng Giêng
năm Tân Sửu).
- Địa điểm: Dự kiến tại Công viên biển Bình Sơn – Ninh Chữ, phường
Mỹ Bình, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.
1.2. Nội dung: Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác
Hồ” năm 2021 cùng với các hoạt động hưởng ứng, như sau:
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- Tiếp tục phát động ủng hộ thành lập“Quỹ cây xanh” để huy động nguồn
lực xã hội tham gia phát triển hệ thống cây xanh trên địa bàn tỉnh;
- Các đồng chí: lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở, ban,
ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trồng cây
xanh lưu niệm tại Công viên biển Bình Sơn;
- Tổ chức chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường tại
Công viên biển Bình Sơn và bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ thuộc phường Mỹ
Bình, Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.
1.3. Thành phần tham dự: Thường trực Tỉnh ủy; Thường trực Hội đồng
nhân dân tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường
vụ Tỉnh ủy; Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận; đại diện lãnh đạo
các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đại diện lãnh đạo thành phố Phan Rang – Tháp
Chàm; đại diện Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, các cơ quan Báo, Đài trên địa
bàn tỉnh (Dự và đưa tin); 300 đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.
1.4. Chương trình:
- 6h00’: Tập trung;
- Từ 6h00’ đến 6h30’: Ổn định tổ chức;
- Từ 6h30’ đến 6h45’: Văn nghệ chào mừng;
- Từ 6h45’ đến 7h45’:
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;
+ Lãnh đạo tỉnh phát biểu phát động và kêu gọi xây dựng Quỹ cây xanh;
+ Phát biểu hưởng ứng của đoàn viên thanh niên tiêu biểu;
+ Các đại biểu tham gia đóng góp xây dựng Quỹ cây xanh;
- 7h45’ đến 9h00’: thực hiện đồng loạt các nội dung như sau:
+ Nội dung thứ nhất: Lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn
thể tỉnh và Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm trồng cây lưu niệm tại Công
viên biển Bình Sơn (Có sơ đồ trồng cây riêng).
+ Nội dung thứ hai: 300 đoàn viên, thanh niên; Công nhân viên Công ty
Nam Thành, Công nhân viên Công ty chăm sóc cây xanh tại Công viên biển
Bình Sơn tham gia chăm sóc cây xanh và vệ sinh khu vực bãi biển Bình Sơn –
Ninh Chữ.
2. Tổ chức Lễ phát động tại các địa phương, đơn vị.
- Căn cứ điều kiện, tình hình cụ thể, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức Lễ phát
động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 vào sáng ngày
26/02/2021 (Nhằm ngày 15 tháng Giêng năm Tân Sửu) gắn với các hoạt động
trồng, chăm sóc cây xanh, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, phát quang bụi
rậm tại các khu vực công cộng, cơ quan, trường học, khu dân cư và lưu vực ven
sông, kênh, mương; bóc xóa quảng cáo rao vặt, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan đô
thị, xây dựng nông thôn mới.
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- Rà soát trồng cây mới và trồng cây bổ sung các vị trí cây đã chết phù
hợp với quy hoạch; quan tâm lựa chọn trồng các loại cây giống tốt, chống đổ,
ngã, cho bóng mát, tạo mỹ quan; phân công tổ chức, cá nhân quản lý, chăm sóc
cây, bảo đảm tỷ lệ cây sống cao và phát triển tốt.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, trườnghọc, doanh nghiệp tại địa phương tổ
chức trồng, chăm sóc cây xanh, thường xuyên duy trì công tác vệ sinh môi
trường trong và ngoài đơn vị bảo đảm xanh - sạch - đẹp.
- Báo cáo công tác chuẩn bị trước ngày 20/02/2021 và báo cáo kết quả tổ
chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 trước
ngày 02/3/2021 về Tỉnh Đoàn tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (Email:
tinhdoan@ninhthuan.gov.vn, số điện thoại 0259.2212.601).
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN.
1. Tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh:Sử dụng nguồn kinh phí Ủy ban nhân
dân tỉnh giao cho Tỉnh Đoàn năm 2021.
2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh: Sử dụng nguồn kinh phí đặc
thù của đơn vị đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong dự toán năm 2021.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Sử dụng nguồn kinh phí của
địa phương năm 2021.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.
1. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn: Chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân
Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, các đơn vị và địa phương liên quan thực
hiện một số nhiệm vụ sau:
- Điều động 300 đoàn viên, thanh niên tham dự Lễ phát động “Tết trồng
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 và tham gia các hoạt động hưởng ứng
sau buổi lễ.
- Tổ chức treo băng rôn tuyên truyền khu vực tổ chức lễ; xác lập thành
phần đại biểu tham dự; chuẩn bị nội dung chương trình buổi lễ, bài phát biểu của
lãnh đạo tỉnh và phát biểu hưởng ứng của Đoàn Thanh niên tại Lễ phát động.
- Phối hợp chuẩn bị sân khấu, trang trí lễ đài, sắp xếp vị trí, đội hình dự lễ;
treo cờ phướn; chuẩn bị bàn, ghế, nước uống cho đại biểu và các điều kiện khác
đảm bảo tổ chức tốt Lễ phát động.
- Chuẩn bị biển tên của lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban
nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội
tỉnh, và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặt tại vị trí trồng cây.
- Thống nhất với các đơn vị liên quan về địa điểm lãnh đạo tỉnh trồng cây,
loại cây trồng, lập sơ đồ trồng cây trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến.
- Xây dựng phương án bố trí bãi đỗ xe của đại biểu, đoàn viên, thanh niên
đến tham gia buổi lễ và lực lượng giữ xe.
- Chuẩn bị 22 cây bằng lăng (đường kính thân cây 8 -10cm), cây chống,
phân bón lót và dụng cụ để phục vụ lãnh đạo tỉnh trồng cây; chuẩn bị các dụng
cụ để đoàn viên, thanh niên vệ sinh môi trường.

3

- Sau buổi lễ, bàn giao sơ đồ, biển tên và cây xanh do lãnh đạo tỉnh trồng
cho Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm quản lý, chăm sóc,
gắn biển tên khi cây phát triển ổn định.
- Chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc chịu trách nhiệm chủ
động phối hợp với các phòng, ban, các ngành có liên quan tham mưu Cấp ủy,
chính quyền địa phương, đơn vị tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời
nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021 đồng loạt vào ngày 26/02/2021; dự trù và đề xuất
với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, lãnh đạo đơn vị cấp kinh phí để thực
hiện.
- Tiếp nhận, báo cáo, công bố và quản lý kinh phí ủng hộ thành lập Quỹ
cây xanh được Ủy ban nhân dân tỉnh phát động tại buổi lễ.
- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này tại các địa
phương, đơn vị và kịp thời tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch:
- Chuẩn bị 01 xe sân khấu, hệ thống âm thanh để tổ chức Lễ phát động
(Xe sân khấu và hệ thống âm thanh được đưa đến khu vực tổ chức vào lúc 14
giờ 00 phút, ngày 25/02/2021, để làm công tác chuẩn bị).
- Chuẩn bị chương trình văn nghệ phục vụ khai mạc buổi lễ (khoảng 03
tiết mục văn nghệ, danh sách các tiết mục gửi về Tỉnh Đoàn trước ngày
20/02/2021); phối hợp với Tỉnh Đoàn trang trí sân khấu phục vụ buổi lễ.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- In và phát 400 nón (Có in biểu tượng của môi trường Việt Nam) cho đại
biểu và lực lượng đoàn viên, thanh niên dự lễ.
- Phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Sản xuất Nam
Thành điều động 20 công nhân và 01 xe thu gom rác cùng tham gia hoạt động
vệ sinh môi trường, thu gom rác thải tại Công viên biển và khu vực bờ biển Bình
Sơn – Ninh Chữ.
4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tư vấn, giới thiệu các đơn
vị cung ứng cây giống để các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên hệ
mua cây giống phục vụ cho Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác
Hồ” năm 2021 tại địa phương, đơn vị.
5. Công an tỉnh: Chủ động xây dựng phương án và bảo đảm an ninh trật
tự trước, trong, sau Lễ phát động; chú trọng tại địa điểm tỉnh tổ chức Lễ phát
động.
6. Sở Tài chính: Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí cho
Tỉnh Đoàn tổ chức Lễ phát động đảm bảo kịp thời.
7. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Chủ trì phối hợp với Tỉnh Đoàn
tham mưu và phát hành giấy mời đại biểu; chủ động liên hệ và bố trí xe đón các
đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh tham dự Lễ phát động.
8. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Tăng cường thời lượng tuyên
truyền trước, trong và sau Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
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năm 2021; cung cấp nội dung phục vụ công tác tuyên truyền đến Đài phát thanh
các địa phương để tổ chức tuyên truyền; cử người dẫn chương trình tại Lễ phát
động của tỉnh (Thông tin người dẫn chương trình gửi về Tỉnh Đoàn trước ngày
20/02/2021).
9. Công ty Điện lực Ninh Thuận: Đảm bảo cung ứng điện tại khu A,
Công viên biển Bình Sơn và bố trí dự phòng Máy phát điện trong thời gian diễn
ra Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021(Từ 14 giờ 00
phút, ngày 25/02/2021 đến 09 giờ 00 phút, ngày 26/02/2021).
10. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo
nội dung tại điểm 2, Mục II của Kế hoạch.
11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Triển khai thực hiện các
nội dung tại điểm 2, Mục II của Kế hoạch, bố trí, sử dụng và thanh, quyết toán
kinh phí tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại địa
phương theo đúng quy định. Riêng Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang –
Tháp Chàm triển khai thực hiện thêm một số nhiệm vụ sau:
- Chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn khảo sát, đề xuất cụ thể loại cây, vị trí
trồng cây của Lãnh đạo tỉnh tại Công viên biển Bình Sơn theo đúng thiết kế đã
được phê duyệt.
- Chỉ đạo đơn vị Công ích đang trực tiếp quản lý và chăm sóc cây xanh,
vệ sinh môi trường tại Công viên biển Bình Sơn và chuẩn bị 22 hố trồng cây
(0,8 x 0,8 m), đất phù sa và dụng cụ cần thiết khác để phục vụ lãnh đạo tỉnh
trồng cây theo như sơ đồ được phê duyệt; có trách nhiệm gia cố lại cây do lãnh
đạo tỉnh trồng sau khi kết thúc buổi lễ; mời cán bộ, công nhân viên đơn vị tham
dự Lễ phát động và tham gia các hoạt động hưởng ứng sau lễ.
- Chỉ đạo đơn vị hiện đang quản lý hệ thống điện tại Công viên biển Bình
Sơn cử cán bộ kỹ thuật trực, hướng dẫn đấu nối, sử dụng điện phục vụ Lễ phát
động.
- Chỉ đạo đơn vị đang quản lý Công viên biển Bình Sơn phối hợp với
Tỉnh Đoàn trang trí sân khấu và chuẩn bị các điều kiện tổ chức Lễ phát động; bố
trí lực lượng trực tại điểm tổ chức Lễ phát động từ 17 giờ 00 phút ngày 25/02
đến 06 giờ 00 phút ngày 26/2/2021 để giữ gìn sân khấu, âm thanh và các tài
sản chuẩn bị để phục vụ Lễ phát động.
- Sau buổi lễ, nhận bàn giao biển tên, sơ đồ lãnh đạo tỉnh trồng cây từ
Tỉnh Đoàn và chịu trách nhiệm chỉ đạo đơn vị Công ích thực hiện công tác chăm
sóc, quản lý, đảm bảo số cây do lãnh đạo tỉnh trồng sống và phát triển tốt (Nếu
cây chết thì phải trồng bổ sung kịp thời), triển khai gắn biển tên lãnh đạo tỉnh tại
vị trí cây trồng khi cây phát triển ổn định.
- Rà soát, kiểm tra, gia cố và gắn bảng tên các cây do lãnh đạo tỉnh trồng
vào Lễ phát động Tết trồng cây các năm trước đã bàn giao cho UBND thành phố
quản lý, chăm sóc.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn
Bác Hồ” năm 2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở,
ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
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triển khai thực hiện; các sở, ngành được giao nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Lễ phát
động cấp tỉnh phải hoàn thành công tác chuẩn bị trước 17 giờ 00 phút, ngày
25/02/2021; nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân
tỉnh cho ý kiến./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy (b/c);
- TTHĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: LĐ, TH;
- Lưu: VT, VXNV. NY

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam
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