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KẾ HOẠCH 
Về việc tổ chức Lễ phát động “Trồng cây nhớ Bác”  

nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021 

   

Căn cứ Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh 

Phú Yên về Tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên;  

Căn cứ Công văn số 213/UBND-KT ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh Phú 

Yên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ 

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

bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021 và Công văn số 50/BNN-TCLN 

ngày 06/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện Chỉ thị số 

45/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo: Số 833/SGDĐT-VP ngày 

29/12/2020 về việc đăng ký tổ chức “Tết trồng cây nhớ Bác” nhân dịp Xuân Tân 

Sửu năm 2021 và số 18/SGDĐT-VP ngày 12/02/2021 V/v chuẩn bị tổ chức Lễ 

phát động “Tết trồng cây nhớ Bác” trong dịp tết Tân Sửu năm 2021. 

 Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Trồng 

cây nhớ Bác” nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021 gồm các nội dung như sau: 

1. Địa điểm:  

Trường THCS Trần Hưng Đạo, phường Hòa Vinh, thị xã Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên. 

2. Thời gian tổ chức:  

01 buổi, bắt đầu từ 07 giờ 30 phút (dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 

17/02/2021 đến ngày 26/02/2021). 

3. Phân công nhiệm vụ: 

3.1. Sở Nông nghiệp và PTNT:  

Giao Chi cục Kiểm lâm làm đầu mối phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

trực thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ: 

- Chuẩn bị đủ số lượng cây giống để trồng: Số lượng và chủng loại cây 

theo đề nghị của Sở Giáo dục-Đào tạo và Trường THCS Trần Hưng Đạo. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Giáo dục và Đào tạo và Trường 

THCS Trần Hưng Đạo kiểm tra việc chuẩn bị hiện trường, đào hố, bón phân 

theo thiết kế vị trí cây trồng của Trường, trang trí sân khấu. 

- Tham mưu trình UBND tỉnh ký giấy mời các thành phần tham dự Lễ, 

chuẩn bị bài phát biểu cho Lãnh đạo UBND tỉnh. 



Giao Đoàn Thanh niên của Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia biểu diễn 

văn nghệ chào mừng trước buổi lễ (tối thiểu 02 tiết mục). 

3.2. Sở Giáo dục và Đào tạo:  

Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Hòa chỉ đạo, hỗ trợ 

Trường THCS Trần Hưng Đạo thực hiện các nhiệm vụ: 

- Thiết kế vị trí trồng cây, chuẩn bị hiện trường, đào hố, chuẩn bị phân 

bón, dụng cụ trồng cây như: cuốc, xẻng, bình tưới nước, cây chống, dây buộc.... 

- Chuẩn bị sân khấu, bàn, ghế cho đại biểu để tổ chức Lễ phát động. 

- Xây dựng và thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng trước buổi Lễ. 

Phân công người dẫn chương trình tại buổi Lễ. 

- Chuẩn bị tốt hệ thống âm thanh, nước uống. 

4. Kinh phí bố trí cho Lễ phát động Tết trồng cây: 

- Chi cục Kiểm lâm có trách nhiệm chuẩn bị cây giống (Chi phí mua cây 

giống, công bốc xếp, vận chuyển cây giống đến nơi tổ chức Lễ phát động Tết 

trồng cây và các chi phí liên quan khác). 

- Trường THCS Trần Hưng Đạo chịu trách nhiệm về kinh phí để thực 

hiện các nội dung nêu tại điểm 3.2; trường hợp khó khăn về kinh phí, nhân lực 

thì báo cáo, đề nghị cấp trên, địa phương để hỗ trợ, phối hợp thực hiện. 

5. Thành phần mời dự Lễ: 

5.1. Cấp tỉnh: 

- Đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; 

Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh đoàn. 

- Các sở, ban, ngành: 

+ Sở Nông nghiệp và PTNT: Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo các Phòng chuyên 

môn, Đoàn Thanh niên của Sở Nông nghiệp và PTNT; Lãnh đạo Chi cục Kiểm 

lâm, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm; 

Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp (Trung tâm Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp và 

PTNT, các Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý dự án JICA2). 

+ Sở Giáo dục và Đào tạo: Lãnh đạo và các Phòng chuyên môn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

+ Đại diện các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh. 

5.2. Cấp huyện: 

a) Thị xã Đông Hòa: 

- Lãnh đạo Thị ủy, HĐND, UBND Thị xã; Lãnh đạo Phòng Giáo dục và 

Đào tạo; Lãnh đạo các phòng chuyên môn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội nông dân, 

UBMT Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên của Thị xã. 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Hội Nông dân, UBMT Tổ quốc Việt 

Nam, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên phường Hòa Vinh. 



- Lãnh đạo UBND các phường, xã thuộc thị xã Đông Hòa. 

- Lãnh đạo Trường THCS Trần Hưng Đạo cùng các thầy, cô giáo và toàn 

thể các em học sinh của trường. 

b) Các huyện, thị xã, thành phố: Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Kinh 

tế; Lãnh đạo các Trường THPT trên địa bàn tỉnh. 

5.3. Đại diện các Doanh nghiệp Lâm nghiệp trong Tỉnh. 

5.4. Cơ quan báo chí, Đài Phát thanh-truyền hình: Dự và đưa tin. 

6. Chương trình buổi Lễ: 

- Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 00: Đón đại biểu; ổn định tổ chức. 

- Từ 8 giờ 00 đến 8 giờ 30: Chương trình văn nghệ chào mừng buổi Lễ; 

- Từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30: Nội dung chính buổi Lễ: 

+ Phát biểu của Lãnh đạo UBND Tỉnh; 

+ Phát biểu của Lãnh đạo UBND Thị xã Đông Hòa; 

+ Phát biểu của Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo. 

+ Các Lãnh đạo: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND 

tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, các sở, ban, ngành và các đại biểu tham dự buổi Lễ 

cùng toàn thể các em học sinh thực hiện Lễ phát động Tết trồng cây. 

7. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Chi cục Kiểm lâm chủ động phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào 

tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Đông Hòa và Trường THCS Trần Hưng 

Đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

- Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND TX Đông Hòa, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo thị xã Đông Hòa, UBND phường Hòa Vinh và Trường THCS 

Trần Hưng Đạo phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện. 

- Sở Nông nghiệp và PTNT báo cáo, xin ý kiến UBND tỉnh bố trí thời 

gian cụ thể để triển khai thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Trồng cây nhớ Bác” nhân 

dịp Xuân Tân Sửu năm 2021./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở Giáo dục và Đào tạo (phối hợp chỉ đạo); 

- UBND thị xã Đông Hòa (phối hợp); 

- Phòng Giáo dục và ĐT TX Đông Hòa (phối hợp); 

- UBND phường Hòa Vinh (phối hợp); 

- Trường THCS Trần Hưng Đạo (p.hợp th.hiện); 

- Chi cục Kiểm lâm (thực hiện); 

- Hạt Kiểm lâm huyện TX Đông Hòa; 

- Lưu: VT, CCKL.                    

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 
 

Kính trình: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 

1. PHẦN GHI DÀNH CHO ĐƠN VỊ TRÌNH  

A. NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT B. HỒ SƠ KÈM THEO 

TRÌNH KÝ: KẾ HOẠCH 
Về việc tổ chức Lễ phát động “Trồng cây nhớ 

Bác” nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021 

 

Kế hoạch số 212/KH-UBND ngày 

24/12/2020 của UBND tỉnh 

NGƯỜI THỰC HIỆN 

Kính trình lãnh đạo xử lý văn bản 

Trần Hữu Thùy 

2. Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG 

                    

 Kính trình Lãnh đạo Chi cục  
 

KÝ TÊN 
 
 

 

 

 

Nguyễn Đức Anh 

3. Ý KIẾN CỦA PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG KÝ TÊN 
(ghi rõ ngày, tháng, năm) 

 

 

 

4. Ý KIẾN CỦA CHI CỤC TRƯỞNG 

 

Kính trình Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT 

KÝ TÊN 
(ghi rõ ngày, tháng, năm) 

 

 

 

Lê Văn Bé 

5. Ý KIẾN CỦA CÁC ĐƠN VỊ LIÊN QUAN 

 

KÝ TÊN 
(ghi rõ ngày, tháng, năm) 

 

6. Ý KIẾN CỦA PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

KÝ TÊN 
(ghi rõ ngày tháng, năm) 

 

 

 

Nguyễn Lý Nguyên 

7. Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐỐC 

 

KÝ TÊN 
 

 

 
 

 

 

Nguyễn Trọng Tùng 
 

 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CHI CỤC KIỂM LÂM  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Yên, ngày 21 tháng  01  năm 2021 
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