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KE HOACH 
A A A X A A Trong cay nam 2021 va Le phat 49ng Tet trong cay 

d&i dôi nho on Bác Hi" xuân Tan Sfru näm 2021 

Thirc hin Cong van s 03/UBND-VP3 ngày 05/11/2021 cUa UBND tinh 
Ninh Binh ye vic chuân bj to chtrc Têt trOng cay xuân Tan Sfru näm 2021; Cong 
van so 36/SNN-KL ngày 07/01/2021 cüa S Nông nghip & PTNT ye vic to 
chüc têt trOng cay, trông rrng xuân Tan Si:ru näm 2021. 

UBND huyn Kim San xây dmg K hoach trng cay näm 2021 và L phát 
dng "Tét trông cay diii d?ii nhâ an Bác Ho" xuân Tan Siru näm 2021, cit the nhi.r 
sau: 

I. Mic dIch, yêu cu 

1. Muic dIch: 

Phát dng phong trào "Tt trng cay di dtii nhó an Bác H" du näm mâi 
nhàm nâng cao nhtn thüc cho mçi tang Rip nhân dan ye vai trô cüa trOng cay, 
trông rirng có nghTa quan tr9ng, mang 1i giá trj kinh tê, gop phân báo v, git 
v&ng môi truàng sinh thai xanh, sach,  dçp và gop phân irng phó vi bin di khI 
hu, nâng cao chat 1ixçng cuc song cüa con ngiRii. 

2. Yêu câu: 

UBND các xa, th tr.n các cci quan, dan vj xây dixng Kê hotch, t chüc 
triên khai thirc hin vic trông cay và to chüc L phát dng ra quân trOng cay 
müa xuân; dOng thii thrc hin tot vic chàm soc, bào v cay sau khi trông ('bao 
góm Ca cay dd tróng các nàm trwó'c và cay tróng m&i). Vic to chirc Lê phát dng 
phãi dam bão trang tr9ng, vui tuai, tiêt kim và hiu qua. 

A II. Ni dung cui the: 

1. Tróng cay phãn tan: 

- S hxqng trng cay phân tan: 150.000 cay gm: Cay 1y g&  cay bong 
mat, cay an qua (loài cay trông chü yêu: Sâu, Xà cü, Phi lao, Nhãn, Sao, Bang 
Dài Loan... và các loài cay an qua). 

(Chi tiêu c thphán bd cho UBND các xã, thj trá'n có pht lyc kern theo) 

- V giông cay: Cci ban do các xã, thj trn và cci quan t1r thc, UBND huyn 
giao cho Phông Nông nghip và PTNT phôi hçip vâi Trung tam V sinh Môi 
trithng tham mtru chutn bj cay ging tti dja diem to chirc L phát dng tët trông 
cay cüa Huyn. 
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- Dja dim trng: Tp trung trng ô nhüng nai cong cong nhr: Duàrng giao 
thông, tru1ng h9c, nhüng v trI thich hqp trong khuôn viên tri si ca quan, nba 
van hóa xâ, xóm... 

2. Thôi gian to chu'c L phát dng "Tèt tr6ng cay dOn doi nhOn on Bác 
H6" xuãn Tan Sfru nãm 2021: 

Dng 1ot các xä, thj trn, các ca quan dan vj t chrc L phát dng "Tt 
tr1ng cay dO'i dô'i nho rn Bãc H" dr kin vào 8 giô' 00 ngày 17/02/2021 (tá'c 
ngày mông 6 Têt Tan Situ). 

. -- %. %. , , 
3. Da diem to chtrc Le phat d9ng Tet trong cay thn dm nha on Bac 

HO" xuân Tan Sfru nám 2021: Do UBND các xã, thj trân và các Ca quan, clan vj 
tr 1ira ch9n phü hçip. 

4. Dia diem to chuc Lé phát dng "Tet trong cay dOni dOni nhOn an Bác 
HO" xuân Tan Sfru 11am 2021 cüa huyn Kim San: Tii Tru s& lam vic 
HOND & IJBND huyn Kim So'n, xóm 9 xã Liru Phirorng, huyn Kim San, 
tinh Ninh BInh. 

Loài cay trng tai  dja dim phát dng: Cay bong mat, cay ly g và mt so 
loài cay an qua thIch hçip khác. 

5. Kinh phi thtrc hin 

- Kinh phi t chuxc L phát dng Têt trông cay và mua cay giOng cüa 
huyn: Drçc sr diing ti'r nguôn ngân sách huyn duçic phân bô nàm 2021. 

- Kinh phi t chirc L phát dng Tt trng cay và mua cay ging cüa xä, thj 
trân: Do UBND xã, thj trân tir bô trI trong nguôn ngân sách xã, thj trân và nguôn 
huy dng tir nguOn xâ hi hóa. 

III. To chfrc thirc hiên 
- . 

1. UBND cac xa, th! tran: 

- Là dcm vj chü th t chirc L phát dng "T& trOng cay dOni di nhó an Bác 
HO" xuân Tan Siru nãm 2021 a dan vj mInh. Can cr Kê hoch cüa UBND huyn 
khân truang xây drng ké hoch to chüc thrc hin Tet trOng cay "DOni dôi nhó an 
Bác HO" xuan Tan Siru näm 2021 a dja phuang mInh, giao chi tiêu cho tüng to 
chirc doãn the, clan vj xóm, di san xuât dê mçi nguai dêu có thüc trông cay. 
Phát dng toàn dan tham gia tét trông cay tto thành phong trào sâu rng, mnh me 
dé hoãn thãnh muc tiêu dê ra. 

- D.y mnh cOng tác tuyên truyn v trng cay và tt trMg cay, mi xâ, thj 
trân có It nhât là mt bang rOn tuyên truyôn. 

- EMi vai khu vrc cOng cong,  tru sâ lam vic, dt hoang hoá, dt yen h 
thOng giao thOng, thu lçii giao cho các tO chüc, các doàn the, các hi, các h gia 
dInh nhân khoán trOng, chäm soc và bão v. Mi tuyên du&ng nên trông mt 1oi 
cay d tao du n, s.c thai riêng mang li cânh quan dp. 
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- Chü dng mñ các dng chI lãnh dao  huyn, các dng chI Huyn u viên, 
tnring, phó các ca quan, ban, ngành, doân the cUa huyn phii trách dcm vi mInh 
tham di,r Lê phát dng Têt trông cay. 

2. Di vó'i các co' quan chuyên mon thuc UBND huyn 

Huy dng toàn b can b, cong chirc, viên chirc và ngithi lao dng cüa co 
quan tham gia lê phát dng và trông cay ti diem phát dng cüa huyn. 

3. Các co' quail, ban, ngành, doàn the, các trirong hçc: 

Can cr tInh hInh c1i th xay dirng k hoach trng cay cüa don vj mInh và th 
chi:rc Lê phát dng "Te't tr6ng cay di di nhó on Bác H6" xuân Tan S&u nàm 
2021 (co the to chirc riêng, lien co quan hoc tham gia chung v6i UBND cp xã 
ncii có trV si) 

4. Phông Nông nghip & PTNT 

- Tham muu UBND huyn Dr toán kinh phi thrc hin L phát dng Têt 
trông cay cüa huyn. 

- Chun bj 30 xêng có can chic ch.n, 10 bInh 0 doa có nuóc san, th?yi gian 
xong trrn9c 7h3 0 ngày 17/02/2021 (trc ngày 06 Têt Tan Siru) dé dai  biêu Tinh, 
Huyn tham gia trOng cay tai diem phát dng cüa huyn. 

- Tip nhn vá tham muu phãn cong nguñ chäm soc cay giông dê to chüc tai 
Lê phát dng. 

- Tham mini cho UBND huyn mii dai  biu cüa Tinh, lãnh dao  Huyn và 
các ngành cüa huyn dir L phát dng. 

- Phi hçp vôi phông Kinh t - H tang hithng dn các co quan, don vj 
chon dja diem trOng cay phü hqp dung quy hoach vâ quy djnh ye hành lang an 
toàn &r?mg b và luái din; phôi hçp vOi Van phông HDND vâ UBND huyn 
chuân bj các diêu kin dê tO chüc L phát dng Têt trông cay cüa huyn. 

- PhM hçip vOi Dn Bién phOng Kim Son chun bj các ni dung t chrc L 
phát dng Têt trông cay do B Chi huy B di Biên phông tinh Ninh BInh tO 
chüc t?i  Tram Kiêm soát Biên phOng Con Nôi. 

5. Trung tam v sinh môi trtrb'ng do thj huyn: 

Chü trI, phi hqp vâi COng ty c phn môi trithng do thj Tarn Dip chun 
bj cay trOng, ho trOng cay, CQC rào bão v cay (theo Dr toán thiêt kê) xong truc 
ngày 09/02/202 1; 

6. Don Biên phông Kim Son 

Phi hçip vâi Sâ NOng nghip & PTNT, B Chi huy B di Biên phông 
tinh và don vj lien quan chuân bj tOt các diéu kin phic vii "Têt trOng cay di diii 
nhó on Bác HO" xuân Tan S&u, näm 2021. 

7. Trung tam Van hóa - Th thao và Truyên thanh huyn: 
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Chü trI chun bj: ba dài, bang rOn, khu hiu phvc vi L phát dng trng 
cay 

8. Phông Van hóa - Thông tin 

Chi dao  các xä, thj ti4n tang cung cong tác thông tin, tuyên truyn v mllc 
dIch, nghia to 1n cüa vic trông cay, trông thng và Lê phát dng "Tê't trông cay 

dci diii nhá an Bác H6" xuân Tan Sru, närn 2021 tao  không khI sôi nôi trong phong 
trào thi ctua trông cay ngay tü nhüng ngày dâu Xuân Tan Sfru. 

9. Van Phông HOND và UBND huyn 

- Phi hqp viii Phông Nông nghip và PTNT trang trI khánh tit phic v11 

buôi Lê phát dng trông cay. 

- Chun bj ni dung, chuong trInh, bài phát biu tai  L phát ding. 

- Phi hçp vâi Phông Nông nghip và PTNT chun b giy m?ii và giri giy 
miii các dai  biêu cüa tinh, cüa huyn dir lê phát dng trOng cay. 

S S A A 

10. Ban chap hanh doan khoi co' quan thu9c UBND huyçn 

- Huy dng 1irc hxçing doàn viên, thanh niên tham gia phiic vii L phát 
dng Têt trông cay. 

- Chun bj bài phát biu hu&ng img tai  buM L phát dng Tt trng cay 

cUa huyn. 

11. Các ding chi Huyn u viên, trirông, phó các co' quan, ban, ngành, 
doàn the. 

Hthng din, chi dao  Dãng üy, UBND các xã, thj tr.n xây dirng k hoach trng 
cay và tham d1r L phát dng "T& tr6ng cay diii diii nhi an Bác H6" xuãn Tan 
Siru, näm 2021 vOi dan vj pht trách. 

UBND huyn yêu cu các Ca quan, dan vi,  UBND các xä, thj trn th chirc 
trin khai thirc hin nghiêm tue Kê hoach nay và báo cáo kêt qua ye UBND 

huyn (qua Phông Nóng nghip & PTNT); PhOng Nông nghip & PTNT tong 
hçip, tham mu'u UBND huyn báo cáo kêt qua ye Huyn üy và S& Nông nghip & 

PTNT tinh Ninh BInh./. - 

Ncri nhmn: 
- UBND tinh; 
- Sâ NN & PINT tinh Ninh BInh; 
- TI HU, U HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- Các die HJJV, Tnrâng, Phó, các cc quan, 
don vj sir nghip dixgc phân cong phii trách các 
x, thj trân; 
- CPVP HDND&UBND huyn; 
- Các co quan, ban, nganh, doàn the, doanh 
nghip, tnrO'ng hQc trong huyn; 
- UBND các xA, thj trân; 
- Luu: VT, NNPTNT.T. 



ACH TRONG CAY PHAN TAN NAM 2021 
oach sá:2) /KH-UBND ngày O2tháng 02 nàm 2021 

cüa UBND huyçn Kim Scm) 

DVT: Cay 

Kê hoch 
trông cay 
näm 2021 

Ghi chá TT Thin vi 

8.500 1 XuânChinh 
6.000 2 ChâtBInh 
6.000 3 Hôi Ninh 
6.000 4  Kim Dinh 

5  AnHoa 6.500 

6  HüngTiên 6.000 

7 NhuHôa 6.500 

6.000 8  Quang Thin 

9  DngHuing 6.000 

10  Kim ChInh 8.000 

11  ThucingKim 6.500 

12  LxuPhucing 6.000 

13 TânThânh 6.500 

6.000 14 YênLe 
6.500 15  LaiThành 

16 DjnhHóa 6.000 

6.000 17 VänHãi 
6.000 18 Kim Tan 
5.000 19  Kim M5 

20 Con Thoi 5.000 

5.000 21 Kim Dông 
5.000 22 Kim Hãi 
5.000 23  Kim Trung 

24 TT BInh Minh 5.000 

5.000 25 TT Phát Diem 
150.000 Cong 
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