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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng  01 năm 2020 

 
 

KẾ HOẠCH  

Ra quân làm thủy lợi,  ây dựn  hệ th n  nước sinh hoạt,  

vệ sinh môi trườn , làm đườn   iao thôn  nôn  thôn và tổ chức  

“Tết trồn  cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 9155/CT-BNN-TCLN ngày 06/12/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ 

ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020, U   an nhân dân tỉnh  an hành 

Kế hoạch ra quân làm thu  lợi,  ây dựng hệ thống nước sinh hoạt, vệ sinh môi 

trường, làm đường giao thông nông thôn và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ” nhân dịp Xuân Canh Tý năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tạo khí thế phấn khởi, thi đua lao động, sản  uất trong toàn  ảng, toàn quân 

và Nhân dân trên địa  àn ngay t  nh ng ngày đ u, tháng đ u, góp ph n thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế,  ã hội tỉnh năm 2020 đề ra. 

Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán  ộ, 

đảng viên và Nhân dân về công tác thu  lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, 

làm đường giao thông nông thôn, quản lý,  ảo vệ và phát triển r ng, trồng cây, 

trồng r ng  ảo vệ môi trường sinh thái và  ây dựng nông thôn mới.  

2. Yêu cầu 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, các cơ 

quan Trung ương đóng trên địa  àn tỉnh chuẩn  ị tốt nhất m i điều kiện, tạo khí 

thế sôi nổi để tổ chức ra quân làm thủy lợi,  ây dựng hệ thống nước sinh hoạt, vệ 

sinh môi trường và tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp đ u 

Xuân Canh Tý năm 2020 có hiệu quả.  

-  ẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo được phong trào mạnh mẽ, huy động 

được m i t ng lớp nhân dân, tổ chức, cơ quan, trường h c, đơn vị lực lượng vũ 

trang tích cực trồng cây, trồng r ng,  ảo vệ r ng. Tổ chức “Tết trồng cây đời đời 

nhớ ơn Bác Hồ”  uân Canh Tý năm 2020 thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, 

phô trương, lãng phí. 

- Tết trồng cây phải lựa ch n kỹ về loài cây trồng cho t ng địa điểm, đảm 

 ảo tiêu chuẩn cây giống chất lượng tốt, có giá trị nhiều mặt; việc trồng, chăm 

sóc, quản lý,  ảo vệ cây phải giao nhiệm vụ cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm 

cụ thể, đảm  ảo mang lại hiệu quả thiết thực. Ưu tiên trồng cây hoa  ào để tạo 

điểm nhấn du lịch và cây cảnh quan đa mục đích. 
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II. NỘI DUNG 

1. Ra quân làm thuỷ lợi,  ây dựn  hệ th n  nước sinh hoạt và vệ sinh 

môi trườn  

UBND các huyện, thành phố tuỳ theo hiện trạng thực tế các công trình để ưu 

tiên tập trung sửa ch a, khắc phục trong đợt ra quân đ u Xuân: 

- Sửa ch a,  ây lát, kiên cố hoá các công trình đ u mối có quy mô nh  như 

đập dâng, phai, tràn,... để ổn định, phát huy hiệu quả công trình. 

- Tổ chức nạo vét, phát quang hệ thống kênh mương trên địa  àn; sửa ch a, 

 ây lát kiên cố các đoạn mương hư h ng để dẫn nước được tới t ng chân ruộng. 

- Duy tu,  ảo dưỡng, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sinh hoạt, đảm  ảo 

đủ nước sinh hoạt cho Nhân dân. 

- Tổ chức tổng vệ sinh đường làng, ngõ  óm, chuồng trại chăn nuôi, tạo ra 

môi trường sạch, đẹp. 

- Tuyên truyền, triển khai chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nh , thủy lợi 

nội đồng và tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm theo Nghị quyết số 09/2019/NQ-H ND 

ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Làm đườn   iao thôn  nôn  thôn 

 ể đẩy mạnh  ây dựng đường giao thông nông thôn đ u  uân Canh Tý, 

UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các  ã, phường, thị trấn lựa ch n ít 

nhất 01 tuyến đường trên địa  àn để tổ chức ra quân đ u Xuân: 

-  ối với các tuyến đường  ã và đường thôn: C n huy động nhân lực tại chỗ 

để tổ chức sửa ch a nh ng hư h ng nh  của c u, ng m, nền, mặt đường, khơi 

thông cống rãnh, phát quang cây c  hai  ên đường,... 

- Tập trung nguồn lực để duy tu,  ảo dưỡng, làm mới đường giao thông 

nông thôn, trong đó ưu tiên đ u tư, triển khai ở các  ã phấn đấu đạt chuẩn nông 

thôn mới năm 2020. 

3. Tổ chức lễ phát độn  “Tết trồn  cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và ra 

quân trồn  cây, trồn  rừn  nhân dịp đầu Xuân Canh Tý năm 2020 

3.1. Lễ phát động của tỉnh 

-  ịa điểm: Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh (trụ sở mới).  

- Thành ph n: Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực H ND tỉnh, lãnh đạo 

UBND tỉnh, lãnh đạo U   an MTTQVN tỉnh, lãnh đạo  oàn  ại  iểu Quốc hội 

tỉnh; Lãnh đạo các sở,  an, ngành, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh;  ại 

diện các cơ quan, doanh nghiệp trên địa  àn huyện Cao Lộc;  ại diện lực lượng 

 oàn viên, thanh niên huyện Cao Lộc; các cơ quan thông tấn,  áo chí trên địa  àn 

tỉnh. 

- Thời gian: T  08h00’, ngày 30/01/2020 (tức ngày   tháng  iêng năm Canh Tý).  

-  ơn vị thực hiện: UBND huyện Cao Lộc chủ trì phối hợp với Sở Nông 
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nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế. 

3.2. Lễ phát động của UBND các huyện: 

UBND các huyện căn cứ theo Kế hoạch đã  ây dựng, chỉ đạo UBND các  ã, 

thị trấn, các cơ quan,  an, ngành, đoàn thể tại địa phương tổ chức thực hiện có 

hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020. 

Thành ph n tham gia  uổi Lễ phát động: 

- Các địa phương tuỳ vào điều kiện cụ thể, mời các đồng chí lãnh đạo Tỉnh 

u , H ND, UBND, UBMTTQ tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể đến 

dự Lễ phát động và tham gia “Tết trồng cây” tại địa phương mình. Tùy điều kiện 

cụ thể các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh ủy, H ND, UBND, UBMTTQ tỉnh có thể 

tham gia tại một số địa điểm. 

-  ồng chí Chủ tịch UBND huyện chủ trì  uổi lễ; các đồng chí lãnh đạo 

Huyện u , H ND, UBND, UBMTTQ huyện; lãnh đạo các phòng,  an, đơn vị, 

đoàn thể của huyện tham dự. 

- Các lực lượng tham gia: Cán  ộ, công chức, viên chức các  an, ngành, 

đoàn thể của huyện, đoàn viên thanh niên, h c sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang 

và nhân dân trên địa  àn.  

- Thời gian, địa điểm tổ chức Lễ ra quân đ u Xuân của các huyện và Thành 

phố cụ thể như  iểu kèm theo Kế hoạch này. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. UBND các huyện, thành ph  

- Chỉ đạo UBND các  ã, phường, thị trấn, các  an, ngành, đoàn thể và nhân 

dân ở địa phương tổ chức thực hiện tốt Lễ ra quân đ u Xuân Canh Tý. Tổ chức 

lực lượng đoàn viên, thanh niên, h c sinh, sinh viên, cán  ộ, công chức, viên 

chức, lực lượng vũ trang tại địa phương thực hiện tốt các nội dung hoạt động ra 

quân đ u  uân; chuẩn  ị đ y đủ, chu đáo cây con (cây lâm nghiệp, cây ăn quả, 

cây cảnh quan,...) và hiện trường trồng cây tại các địa điểm trồng cây công cộng 

và địa điểm trồng r ng của các hộ gia đình chính sách; chỉ đạo trồng cây đảm  ảo 

đúng quy trình kỹ thuật, hiệu quả. Xác định các công trình thủy lợi, công trình cấp 

nước sinh hoạt, đường giao thông nông thôn để nạo vét, duy tu,  ảo dưỡng, khơi 

thông dòng chảy,.. 

- Báo cáo nhanh kết quả thực hiện ra quân đ u  uân với UBND tỉnh (qua Sở 

Nông nghiệp và PTNT) trước 16h00 ngày 26/01/2020; tổng hợp  áo cáo kết quả 

chính thức trước ngày 21/02/2020. 

2. S  Nôn  n hiệp và Phát triển nôn  thôn 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn UBND các huyện, 

thành phố, các đơn vị tổ chức thực hiện tốt phong trào ra quân đ u Xuân năm 

2020; kiểm tra, quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp, lựa ch n 

loài cây trồng phù hợp, chuẩn  ị cây giống chất lượng tốt cho “Tết trồng cây” và 

kế hoạch trồng r ng, trong đó chú tr ng đến trồng r ng gỗ lớn, trồng cây  ản địa 
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có giá trị kinh tế cao. Chỉ đạo thực hiện phong trào trồng cây  ào trên địa  àn 

tỉnh theo chương trình trồng cây phân tán hằng năm.  

Báo cáo nhanh UBND tỉnh về kết quả ra quân đ u  uân trước 17h00 ngày 

26/01/2020; tổng hợp  áo cáo kết quả chung trước ngày 25/02/2020. 

3. S  Thôn  tin và Truyền thôn  

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về phong trào ra quân làm thủy lợi,  ây dựng hệ thống nước sinh hoạt, vệ 

sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và “Tết trồng cây đời đời nhớ 

ơn Bác Hồ”. 

4. Các cơ quan Đài phát thanh, truyền h nh,  áo chí 

 ài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn,  ài Truyền thanh và 

Truyền hình các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, 

ý nghĩa và yêu c u của phong trào ra quân làm thủy lợi,  ây dựng hệ thống nước 

sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn và “Tết trồng cây 

đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Kịp thời đưa tin,  ài phản ánh khí thế ra quân đ u  uân; 

 iểu dương kịp thời các đơn vị, tổ chức, cá nhân điển hình, tích cực. 

5. Các cơ quan, ban, n ành, đoàn thể các cấp 

- Tăng cường tuyên tuyền, vận động cơ quan, đơn vị tích cực, hăng hái tham 

gia thực hiện Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Huy động cán 

 ộ, công chức, viên chức, h c sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên tham gia  uổi 

Lễ phát động “Tết trồng cây” và ra quân đ u Xuân. 

- Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực thuộc tham gia thực hiện tốt Lễ phát 

động “Tết trồng cây” và ra quân đ u Xuân.  

UBND tỉnh yêu c u các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, 

thành phố tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch ra quân làm thủy lợi,  ây dựng hệ thống 

nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, trồng cây 

gây r ng đ u Xuân Canh Tý năm 2020 đảm  ảo thiết thực, hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Bộ NN&PTNT; 

- Thường trực Tỉnh u ;  

- Thường trực H ND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBMTTQ và các sở,  an, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(PV ). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 

   



BIỂU KẾ HOẠCH PHÁT ĐỘNG RA QUÂN ĐẦU XUÂN CÁC HUYỆN, TP 
(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày     /01/2020 của UBND tỉnh) 

 
 

TT 
Huyện, 

Thành ph  
Thời  ian 

Địa điểm tổ chức 

 Lễ phát độn  

Dự kiến trồn  

cây 

1 Cao Lộc 

8 giờ 00', ngày 

30/01/2020 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Bệnh viện đa khoa 700 

giường 

40 cây Lát, 10 

cây Sấu, 20 cây 

 ào.  

2 Thành phố 

8 giờ 00', ngày 

30/01/2019 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Tại  ã Mai Pha D c tuyến 

đường Quốc lộ 1  (phía giáp 

đường tàu) đoạn t  Km 152 

km đến c u Mai Pha, thôn 

Khòn Pát.  

Trồng 300 cây 

hoa  ào. 

3 Bình Gia 

8 giờ 00', ngày 

30/01/2020 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

UBND  ã Hồng Thái. 500 cây Lát. 

4 Bắc Sơn 

8 giờ 00', ngày 

30/01/2020 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Khuôn viên sân vận động và 

nhà văn hóa thôn Phúc Tiến, 

 ã Vũ Sơn. 

Trồng cây hoa 

 ào và cây cảnh 

quan. 

5 Văn Lãng 

8 giờ 00', ngày 

30/01/2020 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Trường Trung h c cơ sở 

Lũng Vài,  ã Bắc Hùng. 

Trồng 500 cây 

 ào. 

6 Tràng  ịnh 

8 giờ 00', ngày 

31/01/2020 (tức ngày 

07 tháng Giêng) 

Tổ chức Lễ phát động Tết 

trồng cây tại Sân vận động 

trung tâm huyện; trồng cây 

tại khuôn viên Huyện ủy, các 

cơ quan đoàn thể. 

1.000 cây  ào, 

các loại cây 

bóng mát. 

7 Lộc Bình 

8 giờ 00', ngày 

30/01/2020 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Tại Trường M m non  ã 

Nam Quan. 

Trồng 100 cây 

 ào, 200 cây 

Keo, 20 cây Lát. 

8  ình Lập 

8 giờ 00', ngày 

30/01/2020 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Khuôn viên quanh Cửa khẩu 

Bản Chắt. 

Cây cảnh 

Osaka; cây Sở. 

9 Chi Lăng 

8 giờ 00', ngày 

30/01/2020 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Khuôn viên nhà văn hóa  ã 

Y Tịch. 

1.000 cây  ào, 

khoảng 10 cây 

bóng mát các 

loại. 

10 H u Lũng 

8 giờ 00', ngày 

30/01/2020 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

Khuôn viên Trường M m 

non  ã Hồ Sơn. 

20 cây  ào, 55 

cây  à c , 500 

cây Keo. 

11 Văn Quan 

8 giờ 00', ngày 

30/01/2020 (tức ngày 

06 tháng Giêng) 

 ỉnh đèo Lùng Pa. 

Trồng hoa Dã 

Quỳ và hoa 

 iấy. 
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