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KẾ HOẠCH 

Ra quân đầu Xuân làm thủy lợi, 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” Xuân Quý Mão 2023 

 

Thực hiện Công văn số 2724/SNN-KHTC ngày 14/12/2022 của Sở Nông 

nghiệp & PTNT tỉnh Lạng Sơn vể việc thực hiện tổ chức “Tết trồng cây” và ra quân 

làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường nông thôn xuân Quý Mão năm 

2023. UBND huyện xây dựng kế hoạch ra quân đầu Xuân làm thủy lợi, vệ sinh môi 

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

Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 trên địa bàn toàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tạo phong trào thường xuyên, sâu rộng trên địa bàn toàn huyện ra quân 

tham gia làm thuỷ lợi, vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, trồng 

cây, trồng rừng và bảo vệ rừng góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức của 

nhân dân về môi trường sinh thái và phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Yêu cầu 

- UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị 

đóng trên địa bàn huyện chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất, tạo khí thế sôi nổi, mạnh 

mẽ để tổ chức ra quân làm thuỷ lợi, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông 

thôn, trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng đầu Xuân Quý Mão năm 2023. 

- Tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ, công nhân viên 

chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên tích cực tham 

gia sôi nổi, hiệu quả thiết thực tạo khí thế đầu Xuân, tránh phô trương hình thức. 

II. NỘI DUNG 

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức ra quân 

đầu Xuân làm thủy lợi, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn và thực 

hiện phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” bằng nhiều hình thức, trên 

các phương tiện thông tin công cộng của địa phương. 

- Các xã, thị trấn đều phải tổ chức ra quân đầu Xuân làm thủy lợi, vệ sinh 

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

Bác Hồ” bắt đầu từ ngày 27/01/2023 (tức ngày Mồng 06 tháng Giêng năm Quý 

Mão). Có thể tổ chức thực hiện trước hoặc sau Tết để làm thuỷ lợi, vệ sinh môi 

trường, đường giao thông nông thôn tuỳ theo điều kiện của các xã, cơ quan, đơn vị. 
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III. KẾ HOẠCH CỤ THỂ 

1. Ra quân làm thuỷ lợi 

Để công tác ra quân đạt hiệu quả cao, UBND các xã, thị trấn cần làm tốt công 

tác chuẩn bị, dự kiến thời gian hợp lý, thông tin, phát động kịp thời. Các xã, thị trấn 

căn cứ vào điều kiện, tình hình cụ thể để ấn định thời gian triển khai, có thể chia 

làm 02 đợt: Thực hiện trước và sau tết Nguyên đán Quý Mão. 

a) Hạng mục công trình: Tùy theo hiện trạng thực tế các công trình để ưu 

tiên tập trung sửa chữa, khắc phục trong đợt ra quân. 

- Các công trình đầu mối có quy mô nhỏ như đập dâng, phai tạm… cần sử 

dụng nguồn xi măng hỗ trợ của huyện để sửa chữa, xây lát, kiên cố ổn định, phát 

huy hiệu quả công trình. 

- Hệ thống kênh mương: Tổ chức nạo vét, phát quang toàn bộ hệ thống kênh 

mương. Sử dụng nguồn xi măng hỗ trợ của huyện để sửa chữa, xây lát, kiên cố các 

đoạn mương hư hỏng để dẫn nước tới được từng chân ruộng. 

b) Khối lượng cần thực hiện: Khối lượng nạo vét kênh mương và phát 

quang hệ thống kênh mương (Có biểu Kế hoạch chi tiết kèm theo). 

Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Hữu Lũng có trách nhiệm phân công 

cán bộ hướng dẫn về kỹ thuật giúp các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác ra 

quân đầu Xuân làm thủy lợi, nạo vét, tu sửa kênh mương, phai, đập theo kế hoạch 

đã đề ra. Tổng hợp báo cáo kết quả công tác ra quân làm thủy lợi về UBND huyện 

(qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện). 

2. Ra quân vệ sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn 

- UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch tổ chức ra quân lao động đầu 

xuân: Duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông nông thôn, công tác vệ sinh môi 

trường trong địa bàn quản lý, đối với các xã có đơn vị quân đội đóng quân trên địa 

bàn chủ động liên hệ để thống nhất kế hoạch ra quân lao động. 

- Nội dung công việc: Phát quang tầm nhìn đảm bảo hành lang An toàn giao 

thông, đào, vét rãnh dọc thoát nước, vá ổ gà mặt đường, làm đường bê tông xi 

măng, dọn vệ sinh đường phố, đường thôn, ngõ xóm. 

- Tuỳ điều kiện cụ thể của từng xã, các xã tổ chức ra quân đảm bảo thời gian 

phù hợp với khối lượng công việc và kế hoạch đã xây dựng. 

3. Tổ chức trồng cây đầu Xuân “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

3.1. Thống nhất kế hoạch đồng loạt tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ” trong ngày 27/01/2023 (tức ngày Mồng 06 tháng Giêng năm Quý Mão) tại 

tất cả các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. 

3.2. Yêu cầu UBND các xã, thị trấn; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện 

tổ chức thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 

và thực hiện tốt các công việc sau:  

- Lựa chọn địa điểm trồng cây: Mỗi xã, thị trấn có thể chọn 01 đến 02 địa điểm 

có đất trống để tổ chức ra quân trồng cây công cộng, tạo cảnh quan môi trường (như 
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Khu di tích lịch sử, khu du lịch, nghĩa trang, Trụ sở UBND, Trường học, đất của cộng 

đồng dân cư thôn, đất lâm nghiệp của hộ gia đình chính sách, các trục đường giao 

thông, đường phố, …) để tổ chức ra quân trồng cây. Các đơn vị cần cân nhắc, lựa 

chọn kỹ địa điểm trồng để thuận tiện cho công tác chăm sóc, theo dõi để trồng cây 

cảnh quan, lưu niệm.... Trường hợp không bố trí được các địa điểm trên mới thực 

hiện trồng cây lâm nghiệp (trên đồi), nhưng nhất thiết phải giao cho một đơn vị cụ 

thể chăm sóc, theo dõi thường xuyên. Không tổ chức phát động trồng cây lâm 

nghiệp ở những nơi không có điều kiện chăm sóc, theo dõi.  

- Xác định nhu cầu về số lượng và loại cây trồng, tổng hợp, đăng ký với 

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện để được cấp cây giống. Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện sử dụng một phần kinh phí sự nghiệp nông nghiệp năm 2023 để mua 

cây giống cấp cho các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong huyện. 

- Sau khi trồng cây xong, UBND các xã, thị trấn thực hiện bàn giao và phân 

công cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư quản lý, chăm sóc, bảo vệ 

(đối với cây trồng công cộng); tiến hành bàn giao cho hộ gia đình chăm sóc, bảo vệ 

(đối với rừng trồng cho các hộ gia đình chính sách nếu có). 

- UBND các xã, thị trấn, Xí nghiệp khai thác công trình thuỷ lợi huyện, 

phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo cáo nhanh kết quả 

thực hiện về Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện trong ngày 27/01/2023 để tổng 

hợp báo cáo UBND huyện, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh. 

3.3. Thực hiện công tác chuẩn bị cho buổi Lễ phát động “Tết trồng cây đời 

đời nhớ ơn Bác Hồ”. 

UBND xã Vân Nham được huyện chọn làm địa điểm tổ chức Lễ phát động 

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của huyện (Tổ chức trồng cây tại Trường 

Tiểu học I xã Vân Nham, thôn Phổng, xã Vân Nham). 

- Thành phần: 

+ Lãnh đạo tỉnh và một số sở, ban, ngành của tỉnh. 

+ Lãnh đạo Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện. 

+ Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, các ban Đảng, Văn phòng 

HĐND&UBND huyện; 

+ Công an huyện (10 người), Ban Chỉ huy quân sự huyện (10 người). 

+ Các cơ quan khối Nông - Lâm nghiệp: Cán bộ, công chức, viên chức, nhân 

viên Phòng Nông nghiệp và PTNT (08 người), Hạt Kiểm lâm (10 người), Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp (10 người), Công ty TNHH một thành viên Nông - Lâm 

nghiệp Đông Bắc (10 người);  

+ Toàn thể cán bộ, công chức xã Vân Nham (15 người). 

+ Các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thôn Phổng, xã Vân Nham (30 

người) 

(Ghi chú: Các cơ quan, đơn vị, nhân dân tham dự buổi Lễ cần mang theo 

cuốc, xẻng, ... để trồng cây). 
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- Địa điểm: Tại Trường Tiểu học xã Vân Nham, thôn Phổng, xã Vân Nham. 

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 27/01/2023 (tức ngày 06 tháng Giêng năm 

Quý Mão). 

Sau buổi khai mạc Lễ phát động, mời các đại biểu cùng các lực lượng tham 

gia tiến hành trồng cây tại địa điểm đã được chuẩn bị để trồng. 

3.4. Tổ chức trồng cây tại gia đình chính sách (Thương binh, chất độc 

màu da cam) hộ ông Vi Văn Lồ, thôn Cốc Lùng, xã Vân Nham 

- Thành phần: 

+ Đại diện lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện; 

+ Công an huyện (10 người);  

+ Tòa án, Viện Kiểm sát (mỗi đơn vị 10 người) 

+ Các phòng, ban, cơ quan đơn vị, đoàn thể huyện huy động 100% nhân lực. 

(trừ các cơ quan: Phòng Nông nghiệp và PTNT, Hạt Kiểm lâm, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp, Công ty TNHH một thành viên Nông - Lâm nghiệp Đông Bắc, Văn 

phòng Huyện ủy, các ban Đảng, Văn phòng HĐND&UBND huyện); 

+ Lãnh đạo, cán bộ, công chức xã Vân Nham (7 người); 

+ Các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thôn Cốc Lùng, xã Vân Nham (30 

người). 

- Địa điểm: Gia đình chính sách (Thương binh, chất độc màu da cam) Vi 

Văn Lồ, thôn Cốc Lùng, xã Vân Nham. 

- Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 27/01/2023 (tức ngày 06 tháng Giêng 

năm Quý Mão).  

- Dụng cụ để thực hiện: Cuốc, xẻng, … để trồng cây.  

(Lưu ý: Các đơn vị phân công cụ thể đến từng cán bộ, công chức, người lao 

động mang dụng cụ lao động theo tổng số nhân lực tham gia). 

- Các cơ quan, đơn vị thông báo số lượng nhân lực đi trồng cây về phòng 

Kinh tế và Hạ tầng huyện trước ngày 12/01/2023.  

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

1. Đối với xã Vân Nham 

Thực hiện công tác chuẩn bị cho buổi Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời 

nhớ ơn Bác Hồ”: 

- Chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể xã phối hợp với Trường Tiểu học I xã Vân 

Nham khẩn trương phát dọn thực bì, vệ sinh khu vực chuẩn bị hiện trường, cuốc sẵn 

hố trồng cây đảm bảo đủ số lượng, đúng quy cách; thùng tưới nước, cuốc, xẻng để 

tổ chức buổi Lễ trồng cây (thời gian hoàn thành trước ngày 12/01/2023 để phòng 

NN và PTNT huyện vào kiểm tra trước khi tổ chức buổi lễ). Trong quá trình triển 

khai thường xuyên báo cáo về UBND huyện (qua phòng NN và PTNT huyện) để 

kịp thời chỉ đạo. 
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- Chuẩn bị địa điểm và phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông huyện để tổ chức buổi Lễ.  

- Chuẩn bị các điều kiện để đại biểu đến dự, chỉ đạo buổi Lễ và trồng cây. 

- Huy động các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong thôn Phổng, thôn Cốc 

Lùng tham dự buổi Lễ và trồng cây theo kế hoạch. 

- Chuẩn bị cờ Tổ quốc, cờ chuối, băng zôn tại địa điểm tổ chức buổi Lễ. 

2. Đối với địa điểm tại Gia đình chính sách (Thương binh, chất độc màu 

da cam) Vi Văn Lồ, thôn Cốc Lùng, xã Vân Nham 

UBND xã chỉ đạo thôn Cốc Lùng phối hợp với gia đình ông Vi Văn Lồ: 

- Chuẩn bị địa điểm, hiện trường, cuốc sẵn hố trồng cây đảm bảo số lượng, 

đúng quy cách, thùng tưới nước, cuốc, xẻng để tổ chức trồng cây. 

- Chuẩn bị các điều kiện để đại biểu đến dự và trồng cây. 

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo và phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhân dân, các cơ quan Trung 

ương, địa phương, trường học, đơn vị quân đội (nếu có) đóng trên địa bàn vận động, 

huy động cán bộ, công nhân, viên chức, chiến sĩ... và quần chúng nhân dân ở địa 

phương tổ chức thực hiện tốt đợt ra quân đầu Xuân Quý Mão. 

- Báo cáo kết quả thực hiện ra quân đầu Xuân bằng văn bản (trong khi chờ 

gửi văn bản thông tin trước bằng điện thoại) về Phòng Nông nghiệp và PTNT để 

tổng hợp báo cáo UBND huyện trong ngày 27/01/2023. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện 

- Là đầu mối chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, hướng 

dẫn các xã, thị trấn và các đơn vị tổ chức thực hiện tốt phong trào ra quân làm 

đường giao thông nông thôn Xuân Quý Mão 2023. 

- Phân công cán bộ, công chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các xã, thị trấn 

và các đơn vị làm đường giao thông nông thôn. 

- Tổng hợp số liệu làm đường giao thông nông thôn của các xã, thị trấn gửi 

về Phòng Nông nghiệp và PTNT trong ngày 27/01/2023 để tổng hợp báo cáo 

UBND huyện, UBND tỉnh Lạng Sơn. 

- Là đầu mối chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện 

cho buổi trồng cây tại hộ Gia đình chính sách (Thương binh, chất độc màu da cam) 

Vi Văn Lồ, thôn Cốc Lùng, xã Vân Nham. 

- Nhận cây giống tại phòng Nông nghiệp & PTNT và giao cho gia đình chính 

sách Vi Văn Lồ, thôn Cốc Lùng, xã Vân Nham. 

5. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện 

- Chuẩn bị cấp cây giống cho các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị có tổ chức 

Tết trồng cây, chuẩn bị chở cây giống đến địa điểm trồng cây cho buổi Lễ phát động 

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Trường Tiểu học I xã Vân Nham. 
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- Chủ động phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trung tâm 

Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, UBND xã Vân Nham để chuẩn bị mọi 

điều kiện để buổi Lễ phát động thành công. 

- Là đầu mối chỉ đạo, phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, hướng 

dẫn các xã, thị trấn và các đơn vị tổ chức thực hiện tốt phong trào ra quân làm thuỷ 

lợi, vệ sinh môi trường và thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân 

Quý Mão 2023. 

- Cử cán bộ chuyên môn, phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, 

đôn đốc các xã, thị trấn chuẩn bị tốt điều kiện cho buổi Lễ phát động và ra quân đầu 

Xuân. 

- Tổng hợp dự thảo báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện ra quân 

làm thủy lợi, nước sinh hoạt, vệ sinh môi trường, đường giao thông nông thôn và 

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. Dự thảo báo cáo gửi 

về Văn phòng HĐND và UBND huyện trong ngày 30/01/2023 để trình lãnh đạo 

UBND huyện duyệt ký, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh đúng thời gian 

quy định. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

cổ động về phong trào ra quân đầu Xuân Quý Mão 2023. Cần nói rõ mục đích, ý 

nghĩa và yêu cầu của việc ra quân đầu Xuân. Kịp thời đưa tin, bài phản ánh không 

khí ra quân đầu Xuân; nêu gương những tổ chức, cá nhân điển hình tích cực tham 

gia thực hiện tốt phong trào. 

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện: Chủ trì, phối hợp với 

UBND xã Vân Nham chuẩn bị lễ đài, băng zôn, khẩu hiệu, tăng âm, loa đài cho 

buổi Lễ phát động Tết trồng cây. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện  

- Vận động cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia phong trào ra quân đầu Xuân 

tại địa bàn đạt hiệu quả cao. 

- Thông báo tới tất cả các đơn vị trường học thuộc quyền quản lý, nếu có địa 

điểm trồng cây đầu Xuân thì đăng ký cây giống trực tiếp với Phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện. 

8. Các phòng ban, cơ quan, đoàn thể huyện 

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức trong 

cơ quan, đơn vị, các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia thực hiện “Tết trồng cây đời 

đời nhớ ơn Bác Hồ” và đợt ra quân đầu Xuân Quý Mão đạt kết quả cao. 

V. CÔNG TÁC KIỂM TRA RA QUÂN ĐẦU XUÂN 

1. Thời gian: Ngày 27/01/2023 (tức ngày 06 tháng Giêng năm Quý Mão).  

2. UBND các xã dự kiến kiểm tra  

- Tuyến 1: Minh Sơn, Sơn Hà, Đồng Tân, Cai Kinh; 
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- Tuyến 2: Nhật Tiến, Minh Tiến, Vân Nham, Đồng Tiến; 

- Tuyến 3: Yên Bình, Hòa Bình, Quyết Thắng, Thiện Tân; 

- Tuyến 4: Yên Vượng, Yên Sơn, Yên Thịnh, Hữu Liên. 

3. Thành phần đoàn kiểm tra: Dự kiến chia làm 04 đoàn, bao gồm: 

- Đồng chí Bí thư Huyện ủy; 

- Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; 

- Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện. 

- Đại điện lãnh đạo Phòng NN&PTNT, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện. 

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thuộc huyện và các cơ quan, đơn vị đóng trên địa 

bàn huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai, phối hợp thực hiện 

tốt phong trào ra quân làm thủy lợi, khơi thông, vệ sinh nguồn nước sinh hoạt, vệ 

sinh môi trường, làm đường giao thông nông thôn, trồng cây, trồng rừng và bảo vệ 

rừng đầu Xuân Quý Mão 2023 trên địa bàn huyện đạt kết quả./. 

  
Nơi nhận: 
- VP UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Sở GTVT, TM&MT (b/c); 

- TT HU, HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc huyện; 

- Các cơ quan: Hạt Kiểm lâm, Công an, Tòa án, 

Viện Kiểm sát, BCHQS huyện, XN khai thác 

công trình thủy lợi, C.ty TNHH MTV Lâm 

nghiệp Đông Bắc; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hạnh 
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