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Ctca Là, ngày

KE HOACH
To chtrc trông cay Xuãn Tan Sfru näm 2021
Thirc hin Chi thj s 01/CT-UBND ngày 08 tháng 01 nãm 2021 cüa TJBND
Tinh Ngh An v vic to chirc Têt trOng cay Xuân Tan Sru näm 2021. Tiêp tic
thirc hin lài diy cüa Bác Ho "Miia Xuán là Tét trông cay, lam cho dot nu'ác càng
ngay cang Xuan
TIBND thj xà Cira Là xây dirng K hoch, t chrc phát dng chin djch
trOng cay Xuân Tan S&u nãm 2021 nhu sau:
I. TO CH1J'C LE PHAT DQNG TRONG CAY
BAC HO" XUAN TAN SIfU NAM 2021

"nai

DI NHO' O'N

1. Mic dIch: Phát dng toàn dan ra quân trng cay tto cãnh quan môi
truà'ng xanh, sch, dp trên dja bàn thj xà.
2. Quy mô: Cp Thj xä
3. Bja diem to chtrc lê phát dng:
- Da dim: Dumg Nguyn Hu (Khu virc truc Tru'rng PTTH Cra Là)
- So luçmg và 1oi cay: 20 cay, 1oi cay Sao Den, du'à'ng kInh gc 15-17 cm,
cao 3-3,5 m phü hcp vci quy hotch.
4. Thôi gian: 08 gi 00 phiiit, ngày 17/ 02/202 1 (ttrc ngày 06 Tt am ljch)
5. Thành phãn:
- Cp thj: Can b Cong chirc các Co quan Thj u, HDND - UBND Thj xä, Uy
ban MTTQ và các Doàn th Thj xà, Cong an thi xà, Ban chi huy quân su thj xã,
Trung tam dich vu nông nghiep, Cong ty c phn Môi tru'âng do thj và Djch vi du
lich Cfra Là, Ban quãn 1 dO thj, Ban quân 1 các dr an xây dirng thj xã, Dôi Quán
1 trât tu dO thi, Trung tam Van hóa Th thao và Truyn thOng, Hi ngu'i cao tuM.
- Cap phuà'ng: BI thu' dàng u, Chü tjch HDND, Chü tjch UBND, Chü tich
MTTQ phuà'ng; Toàn th can b, cOng chirc, viên chtrc, các doàn th. (Mi phuâng
It nhât 20 ngui).
- Giáo viên và hoc sinh trung THPT Cira Là (500 ngui).
IT. K HOiCH TRONG CAY XANH DUNG PHO, CO QUAN,
KHACH SIN, NHA NGHI
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1. Di vó'i các Khách s,n, nhà nghi, co quail, doanh nghip, don v trên
dia bàn:
Rà soát trng thay th cay dä cht hoc kern phát trin và trng them cay
xanh trong khu vrc khách sn, ca quan, dan vj mInh.
2. Dôi vo'i các don vi nhãn chäm soc cay xanh thãm cô:
Giao phông Quàn 1 do thj chi dao Ban Quán 1 do thj rà soát, don dôc các
dan vj chäm soc cay xanh trng thay th các cay dã cht hoc khOng phát trin d
dam bâo dñng quy hoch và m quan do thj.
III. KE HOACH TRONG CAY TA! CAC PHUNG
1. Giao chi tiêu các phirO'ng nãm 2021:
- Phuäng Nghi Thu, Nghi Huang, Nghi HOa: mi phu'ng It nht 30 cay.
- PhuOng Nghi Tan, Thu Thüy, Nghi Thüy, Nghi Hal: mi phung It nhât 20 cay.
2. Loti cay:
Các loai cay bOng mat nhu' Xoài, Bang Dài Loan, Bang Lang, Lc Virng,
Sao Den và rnt s6 cay khác phü hcp cãnh quan tuing phuOng. Sir diing cay ging
tt, dam bão cánh quan tüng vüng, cay duoc 1y tir các vu'à'n uam, dam bâo tiêu
chun v chiu cao tir 2m và duOng kInh 7cm tr len, dam bâo trng cay nào sng
và phát trin t& cay do.
3. Dja diem trông:
Các phu&ig kháo sat, 1ixa ch9n dja dim phii hç d t chirc trng, trong do
uu tiên trông tti CáC Ca quan, Trumg hoc, Tram Y tê, Nba van boa, san van dông,
các tuyn dung chInh, khu vuc nhà hang, khách san, các ki ôt d9c bãi bin, khu
vui chai giâi trI.
Luu : dM vâi các dumg quy hotch cay xanh chüng 1oii cay xanh phái phü
hçp vci quy hotch dä duçc UBND thj xã phê duyt.
4. T chu'c thurc hiên:
- Cüng vâi thj xä, UBND các phuO'ng dng thi t chirc phát dng trng cay
tai phiRng gn vâi vic xây dirng phurng van minh do thj. UBND phung xây
drng phuang an cii th d t chute trng, báo cáo kt qua v UBND Thj xã (qua
phông Kinh t) tru&c ngày 21/02/2021 (10/1 am ljch) d tng hçp báo cáo UBND
Tinh, Si NOng nghip và PTNT, Thung trurc Thj Uy theo quy djnh.
- Quán 1 tt cOng tác chäm sOc, báo v cay sau khi trng, sau 01 tháng trng
nu cO cay cht thi tin hành trng thay th ngay.
IV. KJNH PHI THIIC HIIN
- PhOng Kinh t phM hp Trung tam djch vui nông nghip Cüa Lô 1p dir tri
kinh phi mua và trng cay trinh UBND thj xä phe duyt.

- Trung tam Van hóa Th thao và Truyn thông 1p dx trü kinh phi th chiLrc 1
phát dng trInh UBNID thj xã xem xét phê duyt.
- UBND các phung can di ngân sách và buy d5ng ni hxc trin khai thirc
hin ti phuô'ng.
V. TH€fl GIAN THU'C HIN
Bat dâu tü ngày 13 thang 02 näm 2021 (mng 2 têt) den ngày 21 tháng 02
nàm 2021 (mông 10 tt). Sau thai gian nay, UBND thi xã s cr doàn di kim tra
thirc t kt qua trng cay du Xuân Tan S&u 2021, qua do dánh giá, nhn xét và
tng hp báo cáo Ban Thumg v Thj üy.
VI. PHAN CONG NHIM VU
1. Win phông HDND-UBND:
- Tham muu UBND thj xà rnO'i các thành phn tham dr do thj xã mdi. Phi
hçip tip don dti biu, tham rnuu UBND thj xâ huy dng 10 ntt can b nhân viên co
quan UBND, Van phOng dt, Trung tam phát trin qui dt tham gia don tip di
biu.
- Chuân bj ni dung 1i huing i'rng phát dng Têt trng cay Xuân Tan Sü'u
nãm 2021 cho Chü tich UBND thi xà doe tai buM 1.
- PhM hcip Chi do t chi[rc buôi 1 theo dung nghi thiirc quy djnh. PhM hp
vâi Trung tam Van hóa Th thao và Truyên thông trong vic n djnh to chirc, dn
chuong trInh.
- Kim tra các don vj lien quan thirc hin t& nhim vii ducrc phân cong tham
gia 1 phát dng.
- Chju trách nhim kim tra vic bô trI các khôi co quan tham gia 1 phát dng.
2. Phông Van hoá và Thông tin:
- Tham muu k hoich tuyên truyên ye 1 phát dng Têt trOng cay trên các
phuong tin thông tin dti chiing, treo các bang ron, các biu ng tuyên truyn trên
dja bàn Thj xà d nhân dan bit và tham gia.
- Chju trách nhim kim tra cong tác tuyên truyn trirc quan, cong tác chun
bj cña Trung tam Van hóa và truyn thông.
3. Phông Kinh té:
- Kim tra dOn dc các don vj tharn gia 1 phát dng tt trng cay theo dting
ni dung duç'c b trI, kim tra cOng tác chun bj cüa các don vj.
- Giám sat chi dto chat lugng cay trng và chäm sOc cay trong 1 phát dng
va trên dja bàn các phuing, các don vj.
- PhM hçip phOng Quán 1 do thj kim tra kt qua trng cay. Tng hçip va báo
cáo kt qua cüa chin dch trOng cay du Xuân Tan Suu trên da bàn toàn Thj xä
theo k hoach.
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4. Phông Quán I IJô th!:
- Tham mixu vi trI dat san khu.
- Chü trI djnh vi các vj trI dào h trng cay theo quy hoich du'çc duyt Va
giám sat viêc thuc hin dào h theo các vj trI dä du'gc djnh v.
- Phi hçip vi Cong an thj xã b trI noi du xe phân 1ung cho các di biu
tham dir tti bu&i 1 phát dng.
- Cho kin v phU hçip quy hotch di vOi k hotch trng cay cña các
phuà'ng.
5. Trung tam Van hóa The thao và Truyên thông:
- Chñ trI phM hcip vOi các phOng, ban thj xa, UBND phu'ng Nghi Hi.xcing,
Trueing PTTH Cüa Là d chun bj 1 dài san khu, maket, phông nn theo thit k.
Chun bj ba dài, bàn gh may phát din dir phOng, bang phân chia khu virc cho các
di biu theo thành phn.
- PhM hçip vi phOng Kinh tê, Ban quàn l)' do thj d huó'ng dn dti biu tp
trung tai 1 phát dng gm: Khi hành chInh sir nghip, Khi Quân sr - Cong an,
Khi Dan, Khi H9c sinh, KMi Doanh nghip, Khôi các Phung,...) và maket chi
dn khu vuc cm vào vj tn trèng cay cho các Di biu trông.
- Ti chirc chucmg trInh van ngh chào mrng khoàng 20-30 phüt. Bô tn h
tMng ba may, hat Quc ca dñng nghi thñ'c.
- In và treo bang rOn, khu hiu có các ni dung nhu: Miia Xuân là Tt trông
cay, lam cho dt nithc càng ngày càng xuân; VI li Ich 10 näm trông cay, vI lGi Ich
100 nam trng ngui; Nhit 1it chào mmg các di biu v tham dir l phát dng
trông cay Xuân Tan Siru nam 2021...
- To chtrc tuyên truyn rng rãi v phát dng tt trông cay cña UBND Thi xà,
UBND các phurng, các co quan, dcm vj trén các phuong tin thông tin di chñng,
- Tuyên truyn, nêu guong nhUng t chirc, cá nhân thuc hin tot trong djp
Têt trng cay và bào v cánh quan mOi tnrng trên dja bàn.
- Lp dr trü kinh phi trinh UBND thj xã xern xét phê duyt.
6. Ban quãn 1 do th1:
- Kim tra h thng din chiu sang phiic vii cho bui 1 dam báo cht 1ung
theo yêu cu cña Ban t chüc 1 phát dng let trOng cay de trông. PhOi hp Trung
tam VHTT dâu nOi diên tai khu vuc san khâu.
- Tham gia hurng dn và trOng cay cüng các Di biêu.
7. Phông Tñi nguyen và Môi tru'&ng:
- Chi dio, kim tra cOng tác v sinh mOi trung cüa các phu'ng trên cac
tuyn dung dn dja dim t chilic 1 phát dng.
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- Chi dio Cong ty c phn MOi trung Do thj và DVDL Cira Là và các dcm
vj lien quan tOng d9n v sinh khu vire t chirc 1 phát dng.
- Tham gia huó'ng dn và trOng cay cüng vri các dii biêu.
8. Cong an thj xä:
- Huy dng lirc luçmg báo v dam bâo ANTT và phân 1ung dam bão ATGT.
- Phi hgp phOng Quãn l dO thj trong vic b trI khu vrc d xe cho di biu.
9. Ban chi huy quãn sii' th1 xã:
- Phi hcp giü vng ANTT.
- Phi hçp vii Van phOng phi trách phn nghi 1 chào cà', quOc ca tti buOi l.
10. Trirong THPT Cu'a Lô:
Huy dng tt cã h9c sinh cüa tru'ng mc dng phiic, mang theo c t quc
(Mi 1plS cO' t quc) tham di.r tui bui 1 phát dng.
11. Trung tam y té thj xä:
Chun bi tt vat tu, nhân lrc (Bác s, thuc men...) phc vi1 ti l phát dng.
12. UBND các phu'ô'ng:
- Huy dng 20 nguo'i và mang theo 15 cO' to quOc tham gia l phát dng.
Riêng phumg Nghi Hucmg t chi.rc d9n v sinh mOi trung các tuyên dung dan
dn dja dim t chirc buM 1 phát dng.
- TO chirc phát dng t& trng cay trên dja bàn phu'ng minh quán 1 và 1p
k hoch trng cay cii th ti các nhà van boa, các truOng h9c và các tuyn dung
ni kMi gn vOi vic xây dixng phuO'ng van minh do thj.
- Xây dimg k hotch trng cay xác djnh rO vi tn trng, chüng loi cay, kIch
cO' cay... gri v phOng Quàn 1 DO thi xin kin tru'âc ngày 25/1/202 1. Hoàn thin
g11i v UBND thj xä (qua phOng Kinh tê) truâc 03/2/2021. UBND Thj xA se to chüc
kim tra kt qua trng cay ti các phung và các dcm vj tr ngày 21/02/2021.
Trên day là kê hotch trOng cay xuân Tan Sru näm 2021, yêu câu Thu tnuO'ng
các phOng, ban, ngành lien quan, Chü tjch UBND các phu'ng barn sat K hoch d
trin khai thixc hin nghiêm ttiic, dt chi tieu d ra./.
No'inhân:
- UBND tinh Ngh An (b/c);
- So Nông nghip & PTNT Ngh An (b/c);
- TT thj u; TT HDND thj xã (b/c);
- Chü tjch, các PCT UBND thj x;
- Các phông, ban, don vj lien quan (t/h);
- UBND các phuèng (t/h);
- Luit: VT, KT.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH
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