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KẾ HOẠCH
Trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố Tam Kỳ năm 2022

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”;
Căn cứ Kế hoạch số 2363/KH-UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh
Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn
2021-2025”; Kế hoạch số 531/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Quảng
Nam về việc ra quân trồng cây xanh trên địa bàn tỉnh năm 2022;
Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 14/5/2021 của UBND thành phố
Tam Kỳ về triển khai thực hiện trồng cây xanh trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, giai
đoạn 2021-2025; Quyết định số 135 ngày 14/01/2022 của UBND thành phố Tam
Kỳ ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình số 14-CTr/TU ngày 17/12/2021 của
Thành uỷ Tam Kỳ về thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 14/10/2021 của
Tỉnh uỷ Quảng Nam tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai
đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.
UBND thành phố Tam Kỳ ban hành Kế hoạch trồng cây xanh trên địa bàn
thành phố Tam Kỳ trong năm 2022 với các nội dung, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan và ứng phó với
biến đổi khí hậu, tạo lập hệ thống cây xanh đồng bộ, đa dạng sinh học với mục tiêu
xây dựng Thành phố xanh - sạch - đẹp, góp phần xây dựng Tam Kỳ-Thủ phủ xanh.
Nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng và giá trị
của cây xanh. Việc trồng rừng gắn liền với phát triển kinh tế - xã hội bền vững và
góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện cảnh quan, giảm nhẹ thiên tai.
Phát huy vai trò lãnh đạo, trách nhiệm của hệ thống chính trị các cấp; huy
động sự tham gia vào cuộc của các Đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ, Đảng viên,
công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân.
Triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 531/KH-UBND ngày
24/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam và Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày
14/5/2021 của UBND thành phố.
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2. Yêu cầu:
Các Phòng, đơn vị, UBND các xã, phường chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, sâu sát,
đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán theo Kế hoạch
đã được duyệt; việc tổ chức trồng cây xanh là việc làm thường xuyên, tạo thành ý
thức của mọi người dân và các tổ chức.
Tổ chức trồng trong năm 2022 đảm bảo hiệu quả, chất lượng, thiết thực,
tránh phô trương, hình thức, huy động mọi tầng lớp nhân dân, các cơ quan, doanh
nghiệp, trường học, lực lượng vũ trang cùng tham gia.
Trồng cây đô thị phải đồng đều, đồng nhất về kích thước, độ tuổi, chiều cao,
khoảng cách trồng tối đa, đồng bộ về chủng loại và đa dạng về cách trồng.
Tổ chức chăm sóc có hiệu quả cây sau trồng, đánh giá hiệu quả và nhân rộng
cho những năm sau.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH, ĐỊA ĐIỂM, LOẠI CÂY TRỒNG
1. Trồng cây xanh theo hướng giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí
hậu (trồng rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay, chống sạt lở ven sông, ven
biển):
- Số lượng: 32.600 cây.
- Địa điểm: Rừng phòng hộ ven sông, ven biển; hệ sinh thái Sông Đầm,….
- Loại cây: Keo, Phi lao, Dừa nước, tre đồng, tràm, bần, …
2. Trồng cây xanh theo hướng rừng gỗ lớn ở các vùng gò, đồi, núi; cây
xanh phân tán khu vực nông thôn kết hợp lấy gỗ:
- Số lượng: 106.430 cây.
- Địa điểm:
+ Thao trường núi Đá Đen xã Tam Ngọc;
+ Trồng bổ sung khu bãi rác Đồi Trà Cai (Phường Hòa Thuận);
+ Trồng tại rừng cây mang tên Bác, Núi Bà Tỵ, Núi Chùa, đồi Ông
Đào, Núi Cấm,… trên địa bàn xã Tam Phú và Phường An Phú.
+ Trồng bổ sung và trồng dặm trên đồi Yên Ngựa (xã Tam Phú), Khu
vực Cổ Rùa phường An Phú.
+ Rừng sản xuất, trồng cây phân tán của người dân khu vực Nông thôn
gồm: Tam Thanh, Tam Thăng, Tam Phú, An Phú, Hòa Thuận, Tam Ngọc.
- Loài cây:
+ Các đồi, núi: Trồng cây Sưa, Sao đen, Lim xanh, Lát hoa, mít,…
+ Rừng sản xuất của dân và cây phân tán trong dân: Ngoài việc dân tự
trồng các loài cây lâm nghiệp thông thường như Keo, Bạch đàn, đề nghị UBND các
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xã, phường, các hội đoàn thể địa phương vận động nhân dân phát triển trồng thêm
các loại cây gỗ quý, gỗ lớn khác.
3. Trồng cây ăn quả trong vườn nhà:
- Số lượng: 8.009 cây.
- Địa điểm: Trồng các vườn đồi, vườn nhà trong dân ở các xã, phường. Đặc
biệc là phát triển cây ăn quả vườn nhà, hình thành những vùng trồng cây ăn quả tập
trung tại xã Tam Ngọc để phát triển du lịch miệt vườn gắn với hệ sinh thái hồ Phú
Ninh.
- Loại cây: Măng cụt, Mít, ổi, Vú sữa, Bưởi, Xoài, Mận, Nhãn lồng, …
4. Trồng cây xanh đường phố, cây xanh đô thị:
- Số lượng: 4.507 cây.
- Địa điểm: Trồng mới, thay thế cây xanh trên vỉa hè các tuyến đường nội
thành.
- Loại cây: Sưa, Nhội, Lim xẹt, Sấu, Muồng tím, Lộc vừng, Dầu rái, nhạc
ngựa, …
5. Trồng cây xanh công viên, vườn hoa, tiểu hoa viên:
- Số lượng: 4.200 cây.
- Địa điểm: Quảng trường biển Tam Thanh, các vườn hoa, tiểu hoa viên và
một số vị trí khác trên địa bàn thành phố.
- Loại cây: Cây phi lao, Bàng biển, Sưa, Mai vàng, Dừa và các loại cây cảnh
quan thân gỗ lâu năm, …
6. Trồng cây nơi công sở, trường học, khu Công nghiệp:
- Số lượng: 1.413 cây.
- Địa điểm: Công sở, trường học, Khu công nghiệp Tam Thăng, Vệt cách ly
Cụm Công nghiệp Trường Xuân,…
- Loại cây: Sao đen, Nhội, Lim xẹt, Muồng tím, lộc vừng, Dầu rái, Nhạc
ngựa, …
Tổng số lượng cây theo kế hoạch: 157.159 cây
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Tổng kinh phí thực hiện: 36.476 triệu đồng, trong đó:
- Kinh phí phòng Kinh tế đề nghị thành phố xem xét: 3.295 triệu đồng.
- Kinh phí lồng ghép, vận động trong nhân dân, khác: 33.181 triệu đồng
(Chi tiết tại phụ lục kèm theo)
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IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch.
Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về mục đích,
ý nghĩa với những hình thức và nội dung tuyên truyền phù hợp, hiệu quả; động viên
các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng và quản lý
bảo vệ rừng, nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá
trị của cây xanh gắn với phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, góp
phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu; phổ biến và giới thiệu
gương người tốt, việc tốt, các mô hình trồng rừng đạt hiệu quả kinh tế cao; các tổ
chức, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc phát triển cây xanh và quản lý bảo vệ
tài nguyên rừng.
2. Chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị trồng cây xanh:
- UBND các xã, phường rà soát hiện trạng quỹ đất có thể trồng cây xanh, đất
lâm nghiệp trên địa bàn, trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch về trồng cây, trồng rừng năm
2022 đã được UBND thành phố giao, phân bổ chỉ tiêu cho các tổ chức, cá nhân,
trường học, các khu dân cư; cụ thể hoá địa điểm trồng, địa điểm phát động trồng
cây trong toàn dân.
- Chỉ đạo thực hiện các bước khảo sát, chuẩn bị đầy đủ về vật tư phân bón,
nhân lực... đảm bảo thực hiện các nội dung của kế hoạch.
- Đảm bảo về số lượng, chất lượng cây trồng, tranh thủ thời vụ và thời tiết
thuận lợi để trồng cây, trồng rừng. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng,
phòng trừ sâu bệnh, các biện pháp thâm canh rừng, tổ chức chăm sóc có hiệu quả
sau khi trồng cây. Trồng dặm để đảm bảo mật độ, chăm sóc đủ lần, đủ lượt; Đồng
thời, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, bảo vệ cây sau khi trồng.
3. Giao trách nhiệm cụ thể cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng,
quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây phân tán và cây rừng sau trồng để đảm bảo tỷ lệ cây
sống cao, cây sinh trưởng, phát triển tốt.
4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch
của các đơn vị; thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở cung ứng dịch vụ vi
phạm các quy định của pháp luật về giống cây trồng lâm nghiệp. Xử lý nghiêm việc
làm ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển cây xanh. Thực hiện quy chế phối
hợp trong công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng chống cháy rừng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Kinh tế thành phố:
- Chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trồng cây xanh năm
2022; thường xuyên tổng hợp kết quả báo cáo UBND thành phố, Sở Nông nghiệp
và PTNT tỉnh theo quy định.
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- Phối hợp tốt với Chi cục Kiểm lâm tỉnh, hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam và
các cơ quan liên quan; quản lý, chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ rừng, hướng dẫn cách
phòng, chống cháy rừng đảm bảo yêu cầu ngành.
- Tham mưu UBND thành phố phát động toàn dân trồng cây, kêu gọi các tổ
chức, cá nhân trong việc trồng cây xanh; phối hợp với các đơn vị liên quan vận
động doanh nghiệp trồng cây xanh trong khuôn viên doanh nghiệp.
- Tiếp tục tổ chức trồng bổ sung cây tại bãi rác đồi Trà Cai, phường Hoà
Thuận, trồng bổ sung, trồng dặm trên đồi Yên Ngựa (Tam Phú); Khu vực Cổ Rùa
(An Phú), xây dựng kế hoạch trồng cây Núi Cấm - Đồi Ông Đào.
- Phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật NN phát triển cây ăn quả và cây hoa mai
vàng cảnh tại xã Tam Ngọc để phát triển du lịch miệt vườn gắn với hệ sinh thái hồ
Phú Ninh
2. Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố:
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh,
các biện pháp thâm canh, chăm sóc, bảo vệ cây sau trồng; hướng dẫn chăm sóc cây
xanh,...
- Lựa chọn đơn vị cung ứng cây giống báo cáo về UBND thành phố để có kế
hoạch cung cấp cây giống cho các đơn vị và địa phương triển khai thực hiện.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai ươm cây giống để cung ứng trong giai đoạn
2022-2025 và về sau.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện trồng, chăm sóc và quản lý bảo vệ cây
xanh vùng nông thôn.
- Tập trung phát triển cây ăn quả và cây hoa mai vàng tại xã Tam Ngọc, các
đề tài chuyển đổi cây trồng cạn, hỗ trợ các hộ dân chuyển đổi từ vườn tạp/cây kém
hiệu quả sang cây ăn quả.
3. Phòng Tài nguyên – Môi trường thành phố:
- Chủ trì, hướng dẫn các xã, phường rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
phù hợp cho phát triển rừng và trồng cây xanh, bảo đảm ổn định, lâu dài, đúng mục
đích. Dành quỹ đất đủ lớn cho phát triển cây xanh, bảo đảm các tiêu chuẩn diện
tích đất cây xanh sử dụng công cộng theo quy định. Kêu gọi các tổ chức tham gia
các dự án trồng cây xanh ở các vùng bờ biển, vùng có nguy cơ sạt lở, ngập nước.
- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn cấp xã cùng phối hợp vào cuộc đẩy nhanh tiến
độ thực hiện giao đất, thuê đất gắn với giao rừng, thuê rừng cho hộ gia đình, cộng
đồng dân cư.
4. Phòng Quản lý đô thị thành phố:
- Phối hợp với UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan rà soát quỹ
đất, xác định các đoạn đường, tuyến đường đủ điều kiện và đảm bảo đúng các quy
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định để trồng cây xanh trong phạm vi an toàn đường bộ. Đảm bảo hệ thống đường
giao thông được trồng cây xanh, tạo cảnh quan, bóng mát.
- Tham mưu UBND thành phố phát động trồng cây trong cơ quan, đơn vị,
trường học, thôn, khối phố.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp báo cáo việc thực hiện trồng,
chăm sóc và quản lý bảo vệ cây xanh đô thị.
5. Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố: Có kế hoạch phân bổ nguồn
kinh phí ngân sách thành phố triển khai thực hiện trồng cây xanh trong năm 2022.
6. Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố:
Vận động và hướng dẫn các trường trực thuộc trồng cây trong khuôn viên
trường. Vận động phụ huynh, học sinh, cựu học sinh đóng góp vào hoạt động trồng
cây xanh trong khuôn viên trường học.
7. Ban Quản lý dự án Đầu tư – Xây dựng thành phố:
- Khẩn trương rà soát đánh giá các khu vực, tuyến đường đã trồng. Bổ sung,
có kế hoạch chăm sóc và trồng mới trên các tuyến đường, các tiểu hoa viên.
- Phối hợp với các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường khẩn trương
rà soát, giải quyết các vướng mắc về đất đai, đặc biệt là đất tại Đồi Ông Đào, Đồi
Trà Cai, Bà Tỵ-Núi Chùa, … để có kế hoạch triển khai trồng ngay từ năm 2022.
- Tiếp tục tổ chức trồng cây phục hồi hệ sinh thái sông Đầm.
- Tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố
triển khai trồng cây xanh tại rừng cây mang tên Bác - phường An Phú.
8. Ban quản lý rừng phòng hộ chắn cát ven biển:
Phối hợp với các ngành của tỉnh tham mưu tổ chức thực hiện tốt việc chăm
sóc diện tích rừng Pacsa hiện có; xây dựng kế hoạch trồng rừng thay thế (đối với
dự án nghĩa trang Phú Đông và đường vào khu mộ sĩ phu yêu nước) và diện tích
rừng bị thiệt hại do bão, trồng bổ sung, trồng mới; xây dựng kế hoạch chăm sóc
rừng đã trồng, trồng bổ sung trên đồi Yên Ngựa. Nghiên cứu đề xuất trồng cây các
khu vực ven bò biển; Phối hợp với kiểm lâm địa bàn giám sát việc tổ chức PCCC
rừng đối với diện tích rừng hiện có.
9. Cơ quan Quân sự thành phố:
- Khẩn trương triển khai trồng cây xanh diện tích đất Quốc phòng tại khu
vực núi Yên Ngựa, Bà Tỵ-Núi Chùa, đồi Ông Đào, … và triển khai cắm mốc quản
lý.
- Tổ chức trồng cây xanh tại khu vực thao trường huấn luyện, Núi Đá Đen.
Khẩn trương trồng bắt đầu hoặc gần kết thúc mùa mưa để đảm bảo chất lượng và
phải có kế hoạch chăm sóc để đảm bảo sinh trưởng tốt.
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10. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố:
Thực hiện phát dọn lập sơ đồ vị trí và có tiếp tục phát động trồng cây xanh
tại rừng cây Bác Hồ tại phường An Phú. Vận động Đoàn viên, thanh niên hưởng
ứng kế hoạch trồng cây tại khu vực này.
11. UBND các xã, phường:
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này.
Chủ động thực hiện kế hoạch trồng cây xanh tại địa phương, huy động vận động
được các tầng lớp nhân dân, học sinh tham gia trồng cây xanh; Đối với xã Tam
Thăng, phối hợp với Công ty TNHH một TV PTHT Chu Lai tổ chức ra quân và
trồng cây vệt hành lang Khu công nghiệp theo quy hoạch được duyệt.
- Huy động các nguồn lực và các nhà tài trợ hỗ trợ cây giống cho các gia
đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn.
- Phát động nhân dân trồng cây xanh trong vườn nhà, cây phân tán.
- Định kỳ ngày 20 tháng cuối quý, báo cáo tiến độ trồng cây xanh trên địa
bàn quản lý gửi về UBND thành phố (qua phòng Kinh tế) để tổng hợp tham mưu
chỉ đạo.
12. Đề nghị UBMT Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố:
Chỉ đạo cơ sở trực thuộc, phối hợp chặt chẽ với chính quyền cùng cấp tổ chức vận
động tuyên truyền đoàn viên, hội viên cùng hưởng ứng và tích cực tham gia.
13. Trung tâm Văn hóa – Thể thao – Truyền thông: Đẩy mạnh công tác
thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung kế hoạch trồng cây trên phương tiện
thông tin đại chúng. Biểu dương các tấm gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc
tốt” trong phong trào trồng cây để động viên, khuyến khích nhân rộng.
Yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị có liên quan; UBND các xã, phường
chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh;
- Sở NN&PTNT tỉnh;
- Chi cục Kiểm lâm;
- TTTV TU; TT HĐND, UBND thành phố;
- Các Ban, ngành liên quan;
- UBND các xã, phường;
- BQL trồng rừng ven biển thành phố;
- C, PVP, CVTH;
- Lưu: VT, KT, (Bi).

#ChuKyLanhDao
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