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KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây” giai đoạn 2021 - 2025 
 

Căn cứ Công văn số 1700/TLĐ ngày 12/03/2021của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc triển khai Chỉ thị số 45/CT-TTg về tổ chức phong trào “Tết 

trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; 

Quán triệt lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động nhiệm vụ 

trồng cây xanh là nhằm góp phần cùng cả nước thực hiện trồng 1 tỷ cây xanh giai 

đoạn 2021 - 2025 và chủ trương của Tỉnh ủy trồng 10 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh; 

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh xây dựng kế hoạch phát động cán bộ, đoàn 

viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) hưởng ứng trồng cây xanh giai 

đoạn 2021 - 2025 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, 

phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; Chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc trồng 10 triệu 

cây xanh trên địa bàn tỉnh. Qua đó giúp cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao 

nhận thức về ý nghĩa của việc trồng cây và góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Các cấp Công đoàn xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên để góp 

phần chung vào việc bảo vệ môi trường; qua đó tích cực tổ chức phát động mạnh 

mẻ trong cán bộ, đoàn viên và CNVCLĐ hưởng ứng thực hiện, tạo sự lan toả trong 

cộng đồng xã hội. 

II. NỘI DUNG 

1. Mục tiêu chung 

Xác định kế hoạch phát động“Tết trồng cây” trong cán bộ, đoàn viên, 

CNVCLĐ trong tổ chức công đoàn là nhiệm vụ thường xuyên nhằm thực hiện các 

chủ trương của Chính phủ, của tỉnh uỷ “Vì một Việt Nam xanh”, góp phần tích cực 

vào việc bảo vệ môi trường sinh thái trên địa bàn, khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Vì 

vậy các cấp công đoàn hàng năm tham mưu cho cấp uỷ cùng cấp có chương trình, 

kế hoạch phát động trồng cây trong đoàn viên, CNVCLĐ phù hợp với điều kiện 

thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với lồng ghép chào mừng các sự kiện 

trong năm. LĐLĐ tỉnh đưa nhiệm vụ nầy vào nội dung giao ước thi đua hàng năm 

để các cấp công đoàn phấn đấu. 

2. Mục tiêu cụ thể 

* Năm 2021:  

- Tổ chức Lễ phát động và ra quân trồng cây xanh;  
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- Căn cứ phát động của LĐLĐ tỉnh, mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

phấn đấu có 01 mô hình ( hoặc công trình) trồng cây xanh tập trung trên địa bàn; 

* Năm 2022 - 2025: 

- LĐLĐ tỉnh: từng năm có kế hoạch tổ chức trồng cây phù hợp với chủ trương 

và yêu cầu nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: hàng năm vận động xã hội hoá thực hiện 

01 mô hình (hoặc công trình) trồng cây xanh tập trung  phù hợp với yêu cầu và 

điều kiện thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Vận động mỗi đoàn viên trồng ít 

nhất 01 cây xanh tại cơ quan, đơn vị hoặc tại địa phương sinh sống để góp phần 

xây dựng môi trường sinh thái xanh, sạch,đẹp.  

- Đối với công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn tuỳ điều kiện tại 

đơn vị có kế hoạch tổ chức phù hợp. 

3. Nhiệm vụ, giải pháp 

- Tổ chức Lễ phát động: LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức với những nội 

dung cụ thể, thực hiện khảo sát địa điểm tổ chức lễ phát động để chuẩn bị chương 

trình phù hợp, đảm bảo nghiêm túc, ý nghĩa. Chọn địa điểm Trường Cao đẳng 

Đồng khởi (cơ sở 2: ấp 1 xã Lương Hoà , Huyện Giồng Trôm) để tổ chức Lễ phát 

động. Thời gian tổ chức: dự kiến  trong tháng 7/2021 (có kế hoạch riêng).  

- Việc trồng cây được thực hiện bằng nhiều hình thức, trong đó mô hình (công 

trình) trồng tập trung nên chọn địa điểm phù hợp, ý nghĩa và gắn với xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh (địa bàn, cơ quan, đơn vị, nơi làm việc). Các cấp 

công đoàn khi thực hiện kế hoạch cần trao đổi với địa phương, cơ quan, đơn vị để 

thống nhất nội dung và hình thức thực hiện, đảm bảo được quy hoạch và cảnh quan 

môi trường. 

-Về chủng loại cây: chọn những loại cây phù hợp với cảnh quan môi trường, 

có giá trị lâu dài, tỷ lệ sống và phủ xanh cao. 

- Kinh phí thực hiện: các mô hình (công trình) tập trung cần đẩy mạnh xã hội 

hóa vận động đóng góp của cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ, các doanh nghiệp, và các 

tổ chức, cá nhân khác; không sử dụng ngân sách cơ quan, đơn vị để mua cây xanh 

thực hiện mô hình (công trình). 

- Thời gian thực hiện: các cấp công đoàn đồng loạt triển khai trồng cây xanh 

vào quí II hàng năm; kế hoạch thực hiện báo cáo và gửi về Liên đoàn Lao động 

tỉnh để theo dõi chỉ đạo.  

- Đối với công đoàn Ngành Trung ương đóng trên địa bàn tuỳ điều kiện tại 

đơn vị có kế hoạch tổ chức phù hợp. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh 

- Ban Tuyên giáo - Nữ công: Tham mưu xây dựng kế hoạch để triển khai đến 

các cấp công đoàn; theo dõi tiến độ và kết quả thực hiện để kịp thời báo cáo BTV 



3 

 

LĐLĐ tỉnh; đăng tải kế hoạch trên cổng thông tin điện tử Công đoàn tỉnh để tuyên 

truyền và phát động chung. Xây dựng kế hoạch tổ chức buổi Lễ phát động. 

- Các Ban Liên đoàn Lao động tỉnh: căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao 

phối hợp thực hiện kế hoạch nầy. 

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở 

Căn cứ kế hoạch của LĐLĐ tỉnh xin ý kiến cấp ủy cùng cấp và trao đổi các 

ngành liên quan để xây dựng kế hoạch triển khai tại cấp mình. Qúa trình thực hiện 

có vướng mắc, khó khăn báo cáo về LĐLĐ tỉnh để có chỉ đạo cụ thể.  

3.Công đoàn cơ sở 

 Các công đoàn cơ sở phối hợp cơ quan, đơn vị  tích cực vận động đoàn viên 

hưởng ứng kế hoạch phát động nầy. 

4. Công đoàn ngành Trung ương 

Tùy vào điều kiện hoạt động của ngành, tích cực phát động cán bộ, nhân viên 

hưởng ứng thực hiện kế hoạch phát động nầy để cùng góp phần với LĐLĐ tỉnh 

hoàn thành nhiệm vụ được Tổng Liên đoàn và Tỉnh ủy giao. 

Trên đây là Kế hoạch phát động trồng cây xanh giai đoạn 2021 - 2025. Liên 

đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn triển khai thực hiện. 

 
Nơi nhận: 

- TLĐ LĐVN (b/c); 

- BDV TU (b/c); 

- BTG TU (b/c); 

- ĐUK CQ-DN tỉnh (b/c); 

- Công đoàn ngành TW (p/h); 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (th/h); 

- Lưu: VP, TG-NC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Phan Song Toàn 
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