
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TH! XA CIYA  LO Dic Ip - Tir do - Hinh phüc 

S& /KH-UBND Cta Là, ngày tháng 01 nàm 2022 

KE HOACH 
T chuic Tt tring cay Xuân Nhãm Dan nàm 2022 

D trin khai tt các nhim v t chtrc Tt trng cay Xuân Nhâm Dn nàm 
2022. Tiêp t11c thirc hin 1ô'i dy cüa Bác Ho "Mija Xuán là Tét tróng cay, lam 
cl'zo dat nzthc càng ngày càng Xuán ". 

UBND thi xã Cfra Lô xay drng Kê hoach, to chirc phát dng chiên djch 
trông cay Xuân Nhâm Dan näm 2022 nhu sau: 

I. TO CHtC LE PHAT DONG TRONG cAy "nO'i DO'! NHO N 
BAC HO" XUAN NHAM DAN NAM 2022 

1. Mic dich: Phát dng toàn dan ra quân trOng cay to cánh quan môi 
tru'ng xanh, sch, dp trên dla  bàn thj xà. 

2.Quymô: Câpthjxã 
3. Da diem to chñ'c lê phát dng: 
- Vj trI dr kin trông: Via he 2 ben dung Nguyn Thirc Tu (ththng 8), 

thuc phuing Nghi Hu'o'ng và Nghi Thu 
- Dja dim to chirc lê phát dng: Khu virc giao giUa du'?.ing Nguyn Thüc 

Tir và du'ng Birth Minh. 
- S lucTng và lo?i  cay: 26 cay, 1oi cay Hoa Ban Do, dung kInh gôc 15-17 

cm, cao 2,5 - 3m phü hçp vi quy hoich. 
4. Thôi gian: 08 giè' 00 phit, ngày 07/02/2022 (tlrc ngày thir Hai, miing 

7/01 am ljch) 
5. Thành phân: 
- Cp thj: Can b cong chirc các co quan Thj u, HDND - UBND, Uy ban 

MTTQ và các Doân th thj xâ, Cong an thj xã, Ban chi huy Quân su' thi xã, Trung 
tarn dich vii nông nghip, Ban quãn 1 dO thj, Trung tam Van hóa, The thao và 
Truyên thông th xã. 

- Cp phithng: BI thu dáng us', Chü tjch HDND, Ch tjch UBND, Chñ tjch 
MTTQ phu'?rng; can b, cong chü'c, vién chic, các doàn th (mi phu'ng 10 
ngi.thi, 5 c?i t quc). 

II. KE HOiCH TRONG CAY XANH DIfO'NG PHO, CO QUAN, 
IUJACH SN, NHA NGHI 

1. Dôi vó'i các Khách san, nhà nghi, Co.  quail, doanh nghip, don v  trên 
dia bàn: 

- Rà soát trOng thay the cay dã chêt hoc kern phát trién và trông them cay 
xanh trong khu virc khách san, co' quan, dan vj mInh. 

- Tharn gia trông cay xanh trên các tuyên du'iing trên dja bàn cüa phithng 
theo k hoich vn dng cüa phu'mg. 
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2. Di vói các don vi nhãn chãm soc cay xanh thãm có: 
Giao phông Quán 1 Do thj, Ban Quãn 1 do thj rà soát, don dc các don vj 

chàm soc cay xanh trông thay th các cay dA ch& hoc không phát trin d dam 
bâo diing quy hoch và m quan dO thj. 

III. KE H04CH TRONG CAY TI CAC PHJIONG 
1. Giao ch tiêu các phu'b'ng 11am 2022: 
- Phu'ng Nghi Thu, Nghi Huong, Nghi Hôa: mi phithng It nht 30 cay. 
- Phung Nghi Tan, Thu Thüy, Nghi Thüy, Nghi Hái: mi phung It nhât 

20 cay. 
- Di véfi các phu6ng có nghTa trang hin trng thI trtng cay xanh t?i  các vj trI 

dat trông dé phü xanh khu nghia trang. 
2. Loi cay: 

- Các 1oii cay bong mat phü hçip vOi quy hoich ti1rng tuyn dung, cânh 
quan ti.irng phithng. Cay ging t&, du'p'c 1y tü các vu?in uorn, dam báo tiêu chun 
ye chiêu cao tir 2m và duông kInh 7cm tr len, trng cay nào sng và phát trin 
tot cay do. 

- Di vi khu virc nghia trang trng các 1oi cay phü hçip. 
3. Dja diem trông: 
Các phu'ng kháo sat, 1ira chpn dja dim ph hçrp vi quy hoach tiirng tuyn 

durng d tO chirc trông, trong do u'u tiên trông tti CáC co' quan, trung h9c, tram 
Y t, nhà van hóa, sn vn dng, cac tuyên dung chInh, khu vçrc nhâ hang, khách 
s?n, các ki t d9c bãi bin, khu vui choi giãi trI và khu vrc nghia trang. 

Lru : di vii các dtrô'ng quy hotch cay xanh, chüng 1oi cay phâi phi hçp 
vOi quy hoch dã duqc UBND thj xa phê duyt. 

4. To chñ'c thuc hiên: 
- Cüng vi UBND thj xã, UBND các phithng xây dirng k hoch ci th t 

chiirc phát dng trng cay ti phu'ng gn vó'i vic xây dirng phung van minh do 
thj; khu dan cu' kiu mu. UBND các phung xây dirng phucmg an cii the dê to 
chirc trng Cay, mi phithng lira ch9n mt tuyn dtrè'ng dê to chiirc, báo cáo kt 
qua ye UBND thj xâ (qua phông Kinh tê) tru'ó'c ngày 10/02/2022 d tng hap báo 
cáo Thu'ing trirc Thj üy theo quy djnh. 

- Quan l tt cOng tác chäm sóc, báo v cay sau khi trông, sau 01 tháng 
trng nu có cay ch& thI tin hánh trng thay th ngay. 

IV. KINH PHI THIJ'C lIEN 
- Trung tam Van hOa, Th thao vá Truyên thông phôi hap vi phông kinh t 

1p dir triii kinh phi tO chirc l phát dng trInh UBND thj xã xern xét phê duyt; có 
phuong an t chtrc (san k.hu, p  che...) khi tri mua d dam báo L phát dng 
Tét trng cay không bi gián don. 

- UBND các phu?ing can di ngân sách vâ huy dng ni 1rc triên khai thc 
hin ti phithng. 

V. THO'I GIAN THçC HIIN 
Ra quân dng lot tren toán thj xA vâo 8h ngáy 07/2/2022 (07/1 AL). Sau 

thO'i gian nay, UBND thj xâ Se c11 doàn di kiem tra thirc tC kêt qua trong cay dau 
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Xuân Nhâm Dan 2022, qua do dánh giá, nhn xét và tong hçp báo cáo Ban 
Thung v Thj üy. 

VI. PHAN CONG NHIEM viJ 
1. Win phông HJJND-UBND 
- Tham mu'u UBNID thj xa mO'i các thành phn tham dr L phát dng Tt 

trông cay, dam bào cong tác phông cMng dch Covid- 19; thành phn mi dam 
bão cong tác phông chng djch theo quy dlnh. 

- Chuân bj ni dung hithng rng phát dng Têt trng cay Xuân Nhâm Dn 
näm 2022 cho lânh dto UBND thj xã phát dng tti buôi 1. 

- Phi hçp to chirc buôi 1 theo diing nghi thrc quy djnh. Phi hcp vi 
Trung tam Van hóa, Th thao vâ Truyên thông trong vic on djnh t chrc, dn 
chucrng trInh. 

- Kim tra vic b trI các khi ca quan tham gia 1 phát dng. 
2. Phông Van hoá - thông tin 
- Tham mini k hoch tuyên truyn ye I phát dng Têt trông cay trên các 

phuang tin thông tin di chüng, treo các bang rOn, các biu ngü tuyên truyn trên 
dja bàn thj xã d nhân dan bitt và tham gia. 

- Chju trách nhim kim tra cong tác tuyên truyn trrc quan, cong tác 
chun bi cüa Trung tam Van hóa, Th thao và Truyên thông. 

3. Phông Kinh tê 
- Kim tra don dOc các dan vj tham gia 1 phát dng tt trng cay theo dung 

ni dung dugc b trI, kim tra cOng tác chu.n bj cOa các dan vi. 
- Giám sat chi do chit 1ung cay trông và chäm soc cay trong 1 phát dng 

và trên dja bàn các phung, các dan vj. 
- Phi hp phông Quán 1' dO thj kiêm tra kêt qua trOng cay. Tong hgp và 

báo cáo kt qua cüa chin djch trng cay du Xuân Nhâm Dan 2022 trên dja bàn 
toàn thi xA theo k hoach. 

- Chu trI, phôi hçip vii vi Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông 
1p di,r trü kinh phi trInh UBND thj xã phê duyt. 

4. Phông Tài chInh - Kê hoch 
Tham mu'u UBND thj xâ b trI kinh phi tO chirc các hott dng Têt trOng cay. 
5. Phông Quãn 1 Do th 
- Phi hçip vOi Trung tam Van hóa, Th thao và Truyên thông dê thông nhât 

vi trI dat san khu. 
- Chü trI djnh vj các vj trI dào ho trOng cay theo quy hoch thrçc duyt và 

giám sat vic thirc hin dào ho theo các vi trI dâ duQc  dnh v. 
- Phi hqp vôi Cong an thj xâ b trI fbi du xe phân 1ung cho các di biêu 

tham dir ti buôi 1 phát dng. 
- Phi hap vâi các dan vi lien quan chun bj rnt bang, vj trI, cOng tác 

chuân bj trông cay (hoàn thành truc 6/2/2022). 
6. Phông Tài nguyen và Môi tru*ng 
- Chi dto, kiêm tra cong tácv sinh mOi truO'ng cña các phu0'ng trên các 

tuyn du&ng dn dja dim t chirc le phát dng. 
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- Chi do Cong ty cô phn Môi tnthng Do thj và DVDL Cira Lô và các don 
vi lien quan tong dpn v sinh khu virc t chirc 1 phát dng. 

7. Phông Y tê 
Chi dao  Trung tam y t thj xã chun bj t& vt tu, nhân 1rc phuc vu tai 1 

phát dng dê dam báo cong tác phông chng djch Covid- 19. 
8. Trung tam Van hóa The thao và Truyn thông 
- Chü trI phôi hçTp vâi các phông, ban thj xa, UBND phumg Nghi Huo'ng 

dê chuân bj 1 dài san khu, maket, ba may, bàn gh may phát din dix phông, 
bang phân chia khu v1rc cho các di biu theo thành phn. 

- Xây dirng phi.rong an dir phông to chrc khi thi tit không thun lqi (b 
trI rp che, dam báo an toàn bu& l khi tthi mi.ra...) 

- Phôi hçip vâi các phông, ban, ngành dê hu'óng dn di biêu tp trung tai  l 
phát dng gOm: khôi hành chinh sr nghip, k}ii Quân sir - Cong an, khôi Dan, 
khôi các Phung...) và maket chi din vj tn trng cay cho các di biu trng. 

- To chirc chu'cing trInh van ngh chào mrng khoãng 20-30 phüt. B tn h 
thông ba may, hat Quôc ca dung nghi thüc. 

- In và treo bang ron, khâu hiu có các ni dung nhu: "MI?a Xuán là Text 
tróng cay, lam cho a'át nu'ó'c càng ngày càng xuán ",• "Vi lçri Ich 10 nám Thing cay, 
vi lçii Ich 100 nàm tróng ngzthi ", "Nhiçt lit chào mimg các di bieu v tham dzc 
lé phát dng trng cay Xudn Nhám Ddn nàm 2022" 

- To chirc tuyên truyên rng rãi Ye phát dng tét trông cay cüa UBND thj 
xã, UBND các phithng, CáC co quan, dcm vj trên các phuong tin thông tin dai 
ching và nêu guo'ng nhtrng to chiirc, Ca nhân thixc hin t& trong djp Têt trng cay. 

- Phi hap phông kinh th 1p dir trti kinh phi to chirc trInh UBND thj xA 
xem xét phê duyt. 

9. Ban quãn 1 do thi 
- Kim tra h thng din phic vi1 cho buôi l dam bão an toàn theo yêu câu 

cña Ban to chirc 1 phát dng Têt trOng Cay. Phôi hcip Trung tam Van boa, Th 
thao và Truyn thông d du ni din ti khu virc san khâu. 

10. Cong an thj xã 
- Huy dng 1irc 1uçmg bão v dam bão an ninh trt ti,r và phân luông dam 

bão an toàn giao thOng. 
- Phi hçp phông Quãn 1 do thj trong vic bô trI khu v11c do xe cho di biêu. 
11. Ban chi huy quãn sr 
- Phi hçip gi vUng an ninh trt t11. 
- Phi hcp vi Van phông phii trach phân nghi b chào cay, Quôc ca tti buôi be. 
13. UBND các phu*ng 
- Huy dng 10 ngi.thi và mang theo 5 c to quOc tham gia iê phát dng. 

Rieng phuOng Nghi Huong, Nghi Thu to chirc dpn v sinh rnOi trirrng các tuyen 
duèng dn dn dja diem to chi'rc buOi l phát dng. 

- T chirc phát dng tt trng cay tren dja bàn phumg mInh quàn 1 và 1p 
k hoch trng cay cii th tai  cac nhà van hóa, các tnthng h9c và cac tuyên dung 
nôi khM g.n vi vic xây dirng phumg van minh do thj, kbu dan cu kiêu mâu. 
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- Xây dirng kê hoch trng cay ciii the, xác djnh rO vj trI trng, chüng loti 
cay, kich cO' cay... gui v phông Quán I Do thj xin kin tnrc ngày 
20/01/2022. Hoàn thin gui ye UBND thj xâ (qua phông Kinh t) truc 
25/01/2022, dong thi kêu gçi, vn dng các Ca quan dan vj, khách sn dóng trên 
dja bàn tham gia trng cay xanh ô' khuôn viên dan vj vâ trên các tuyn dung ma 
phuô'ng xây drng k hoch. UBND Thj xã sê to chirc kim tra kt qua trng cay 
ti các phtthng và các don vj t1r ngày 10/02/2022. 

Trên day là kê hoch trng cay xuân Nhâm Dn näm 2022, yêu cu Thu 
tnring các phông, ban, ngành lien quan, Chü tjch UBND các phung barn sat Kê 
hotch d triên khai thirc hin nghiêm tüc, dt chi tiêu de ra./.fl.. 

No'i nhâ,i: 

- UBND tnh Ngh An (b/c); 

- Sà Nông nghip & PTNT Ngh An (b/c); 

- TT tlii uS'; TT HDND thi x (b/c); 

- Chñ tjch, các PCT UBND thj xã; 

- Các phong, ban, ngành, don vi cip thj (t/h); 

- Dáng iy, UBND các pliuông (t/h); 

- Luu: VT, KT.A 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 
PHO CHU TICH 

Vö Van Hung 
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