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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Nghi Xuân, ngày       tháng 11 năm 2021 
V/v đẩy mạnh tổ chức trồng cây xanh, 

bóng mát trong năm 2021  
 

 

Kính gửi:  

- Trưởng các đơn vị: Nông nghiệp và PTNT; Hạt Kiểm lâm;  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện lời phát động của Thủ tướng chính phủ cả nước chung sức, 

đồng lòng góp sức trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025. Ủy ban nhân 

dân huyện đã bàn hành Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 22/01/2021 về Tổ chức 

“Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển cây 

rừng, cây xanh năm 2021. Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp và PTNT đến 

này đã có 36.355/42.800 cây xanh được trồng đạt 85% kế hoạch đề ra, một số 

diện tích trồng cây phi lao ven biển trồng muộn nên tỷ lệ sống không cao. Để 

đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng cây năm 2021 và đảm bảo tỷ lệ sống, chăm 

sóc, bảo vệ sau trồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Chủ tịch UBND 

các xã, Trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung sau: 

1. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:  

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt pháp luật về 

Lâm nghiệp, bảo đảm các quy định pháp luật được thực thi đồng bộ, thống nhất, 

phát huy hiệu quả trên thực tiễn, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân 

về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, 

công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, 

ứng phó với biến đổi khí hậu; động viên sự tham gia của toàn xã hội chung sức, 

đồng lòng, tham gia trồng cây, trồng rừng. 

- Tổ chức ra soát lại Kế hoạch trồng cây của địa phương năm 2021, đánh 

giá kết quả, tình hình sinh trưởng và phát triển của cây sau trồng để có những 

giải pháp khắc phục đảm bảo số lượng cây xanh được trồng đạt cả về số lượng 

và chất lượng sau trồng; kịp thời trồng bổ sung cây đã chết và diện tích chưa 

trồng đảm bảo hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Tổng hợp kết quả báo cáo về 

phòng Nông nghiệp và PTNT trước ngày 25/12/2021. 

- Với điều kiện thời tiết của Nghi Xuân, các địa phương nên chọn thời 

điểm trồng cây vào vụ Đông Xuân, hoàn thành trồng các loại cây xanh, trồng 

rừng trong tháng 12/2021, kết thúc trong tháng 1/2022; đặc biệt các xã ven biển 

nên trồng sớm để đảm bảo; sau trồng phải tập trung chăm sóc, bảo vệ để đảm 

bảo chất lượng. 

2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Hạt kiểm 



 

2 
 

lâm và các phòng, ban, ngành liên quan: Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển 

khai Kế hoạch trồng cây xanh, cây bóng mát năm 2021 và kế hoạch thực hiện 

trong năm 2022; hướng dẫn các địa phương lựa chọn các loại cây, quy trình kỷ 

thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ đảm bảo cây sinh trưởng và phát triển tốt; tổng 

hợp kết quả, báo cáo và phản ánh kịp thời các khó khăn vướng mắc về Ủy ban 

nhân dân huyện để kịp thời xử lý. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các đơn vị liên quan 

nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành cấp huyện; 

- Lưu: VT, NN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hưng 



ĐƠN VỊ…….. 
 

 

 KẾT QUẢ TRỒNG CÂY XANH, BÓNG MÁT9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020  

 

        

Stt Xã, thị trấn 

Số 

lượng 

cây 

trồng 

Kết quả trồng cây xanh, cây bóng mát 9 tháng đầu năm 2021 

Kế hoạch 

trồng cây 

3 tháng 

còn lại Loài cây Địa điểm trồng 

Tình hình sinh 

trưởng, phát 

triển của cây 

trồng 

Tỷ lệ 

sống 

của cây 

trồng 

(%) 

1               

2               

3               

4               

5               

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

………………Ngày……tháng……năm 2021 

THAY MẶT UBND  
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