
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 
Số:       -KH/TĐTN-PT 

            ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 

           Trà Vinh, ngày      tháng 9 năm 2021 
 

KẾ HOẠCH  

Triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 - 2025  

Thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” 

 của Thủ tướng Chính phủ 
 ----------------  

 

            Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 phê duyệt Đề án “Trồng 

một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ;  

            Căn cứ Kế hoạch số 400a-KH/TWĐTN-TNNT, ngày 16/7/2021 của Trung 

ương Đoàn “Về triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 - 

2025; Thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ 

tướng Chính phủ”. 

            Nhằm tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ đoàn, đoàn 

viên, thanh thiếu nhi tham gia trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, Ban Thường vụ 

Tỉnh đoàn xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai 

đoạn 2021 - 2025, cụ thể như sau: 

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

            1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo 

của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tham gia trồng, chăm sóc và bảo 

vệ cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền 

vững đất nước. 

            2. Các cấp bộ Đoàn trồng mới được ít nhất 400 ngàn cây xanh giai đoạn 2021 

- 2025; mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng ít nhất 01 cây xanh mỗi năm.  

            3. Chương trình được triển khai một cách rộng rãi, đến đông đảo đoàn viên, 

thanh niên; tổ chức thiết thực, hiệu quả.  

            II. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP 

            1. Công tác tuyên truyền  

             - Xây dựng và biên tập các ấn phẩm tuyên truyền về thực hiện Chương trình 

“Vì một Việt Nam xanh” giai đoạn 2021 - 2025 trên Website của Tuổi trẻ Trà Vinh 

và trên mạng xã hội của tỉnh….. Duy trì các chuyên trang, chuyên mục nhằm cung 

cấp thông tin nguồn phục vụ công tác tuyên truyền.  

             - Phối hợp với Đài Truyền hình, Báo Trà Vinh mở các chuyên mục “Vì một 

Việt Nam xanh”, nội dung phản ánh những hành động xanh và chưa xanh; những 

hình ảnh của thanh niên và người dân về bảo vệ môi trường; những hình ảnh về 

trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh……; xây dựng kế hoạch tuyên truyền về chương 

trình, tập trung vào đưa tin các hoạt động cấp tỉnh và giới thiệu các mô hình hay 

cách làm hiệu quả của các địa phương, đơn vị…  

            - Liên hệ mời các nhà khoa học, chuyên gia có uy tín trong các lĩnh vực đồng 

hành và tham gia vận động các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng chương trình. 
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            - Phát hành và chia sẻ rộng rãi các ấn phẩm tuyên truyền điện tử trên các 

trang mạng xã hội của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội và trên trang cá nhân của đoàn 

viên, hội viên, đồng thời sử dụng làm tài liệu sinh hoạt chi đoàn, chi hội.  

             - Lồng ghép các nội dung, bộ nhận diện của chương trình trong các hoạt 

động tập trung của địa phương đơn vị. Tổ chức tuyên truyền trên báo chí của đơn vị; 

phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương để thực hiện công tác tuyên truyền.  

             - Liên hệ mời các cá nhân tiêu biểu do tổ chức Đoàn, Hội khen thưởng, 

người có uy tín tham gia đăng tải thông tin, tọa đàm, nói chuyện nhằm vận động các 

tầng lớp nhân dân, người hâm mộ tích cực hưởng ứng chương trình.             

            2. Tạo nguồn giống cây xanh  

            - Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn và các doanh nghiệp, các tổ chức vận động nguồn lực tạo nguồn cây xanh.  

            - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động 

vì cộng đồng hưởng ứng chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; tổ chức Lễ phát 

động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác. Thông qua đó vận động các doanh nghiệp, 

tổ chức, cá nhân cam kết đóng góp kinh phí hoặc cây xanh; vận động thông qua các 

hình thức trực tuyến..…  

           - Xây dựng các vườn ươm, chuẩn bị cây giống phù hợp với quy hoạch và nhu 

cầu của địa phương. 

          3. Trồng và chăm sóc cây xanh 

          - Phối hợp với các cơ quan chuyên môn biên tập và đăng tải tài liệu về trồng và 

chăm sóc cây xanh trên các Website Tuổi trẻ Trà Vinh và các mạng xã hội. 

          - Phát động các đợt cao điểm trồng cây trong năm như: Tết trồng cây, các ngày 

lễ về môi trường, các hoạt động cấp Trung ương, cấp tỉnh; …  

           - Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương lựa chọn thời điểm trồng cây 

xanh phù hợp; kích thước cây xanh trồng đảm bảo phù hợp với quy định, khả năng 

thích nghi và sinh trưởng của cây. Trồng cây xanh phân tán bao gồm khu vực đô thị 

và nông thôn là chủ yếu và một phần diện tích trồng cây xanh trong rừng phòng hộ 

(ven biển), trong đó:  

          + Cây xanh trồng phân tán: Chọn loại cây trồng phù hợp với mục đích, cảnh 

quan và điều kiện sinh thái cây trồng, tập quán canh tác của địa phương, từng khu 

vực cụ thể; ưu tiên trồng cây bản địa, các loài cây thân gỗ, cây đa mục đích, cây có 

giá trị bảo vệ môi trường, tác dụng phòng hộ cao, cây quý hiếm, mang bản sắc văn 

hóa Việt Nam…. 

          + Cây xanh trồng rừng: Chỉ trồng các loại cây bản địa có phân bố trong hệ 

sinh thái của rừng.  

          + Cây xanh trồng rừng phòng hộ: Trồng rừng bằng loại cây có bộ rễ sâu bám 

chắc, ưu tiên cây bản địa, sinh trưởng được trong điều kiện khắc nghiệt và có khả 

năng chống chịu tốt.  

           - Tổ chức trồng mới cây xanh theo chỉ tiêu phân bổ của Trung ương Đoàn 

giai đoạn 2021 - 2025 (400.000 cây xanh) và hàng năm (80.000 cây xanh/năm). 
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           - Trồng mới cây xanh phải gắn liền với việc chăm sóc, bảo vệ cây xanh, có 

phân công và giao trách nhiệm cụ thể cho cơ sở Đoàn, đoàn viên đảm bảo sự phát 

triển của cây xanh trồng mới.  

             4. Triển khai các mô hình trồng cây xanh  

            Hàng năm, Tỉnh đoàn và các huyện, thị, thành đoàn lựa chọn các đơn vị để 

chỉ đạo điểm thực hiện mô hình trồng cây xanh; phát động phong trào mỗi một cán 

bộ đoàn, đoàn viên, thanh thiếu nhi trồng mới và chăm sóc ít nhất 01 cây xanh mỗi 

năm, trồng cây xanh gắn với các sự kiện quan trọng của đời người như: Lễ thành 

hôn, tốt nghiệp các cấp bậc học, kết nạp đội, kết nạp đoàn, trưởng thành đoàn, kết 

nạp đảng… mỗi cấp bộ đoàn một công trình, vườn cây thanh niên tạo cảnh quan, 

môi trường xanh - sạch - đẹp.  

           - Đối với từng khối đối tượng, tập trung triển khai một số nội dung như sau:  

          + Trong khối thanh niên nông thôn: Phối hợp với các ngành chức năng đảm 

nhận các dự án trồng mới cây xanh theo quy hoạch của địa phương; triển khai công 

trình tuyến đường hoa thanh niên, nghĩa trang xanh... gắn với phát triển kinh tế, xây 

dựng cảnh quan và bảo vệ môi trường.  

          + Trong khối thanh niên đô thị: Tập trung tham gia trồng cây xanh đô thị, cây 

cảnh quan; xây dựng vườn - đường cây - đường hoa thanh niên, khu dân cư xanh, 

khu phố xanh… cải tạo các điểm tập kết rác không đúng quy định thành vườn hoa, 

sân chơi cho thanh thiếu nhi.  

          + Trong khối thanh niên công nhân: Tập trung trồng cây xanh tại các nhà máy, 

khu công nghiệp, khu chế xuất, trường học, nhà máy xanh... Hỗ trợ các nguồn lực 

để triển khai các mô hình trồng cây tại các địa phương.  

          + Trong khối thanh niên công chức, viên chức, người lao động: Triển khai cơ 

quan - văn phòng - góc làm việc xanh. Hỗ trợ các nguồn lực để triển khai các mô 

hình trồng cây tại các địa phương.  

          + Trong khối thanh niên lực lượng vũ trang: Triển khai trồng cây xanh trong 

các doanh trại... Hỗ trợ các nguồn lực để trồng mới cây tại các địa phương.                

          + Trong khối thanh niên trường học: Triển khai vườn hoa, cây xanh trong 

khuôn viên trường, giảng đường, ký túc xá xanh; hỗ trợ nguồn lực để trồng cây tại 

các địa phương; phát động tham gia các cuộc thi ý tưởng, mô hình, giải pháp để triển 

khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”.  

          + Trong khối thiếu niên, nhi đồng: Triển khai các mô hình lớp học xanh, vườn 

hoa trong khuôn viên trường; tổ chức các chương trình trải nghiệm thực tế một ngày 

làm nông dân, cây xanh của em… thăm quan các Viện nghiên cứu, Trung tâm 

chuyển giao cây giống trong và ngoài tỉnh. 

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

          1. Tỉnh đoàn  

          - Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình “Vì một Việt Nam xanh” giai 

đoạn 2021 – 2025, Thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” 

của Thủ tướng Chính phủ triển khai đến các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực 

thuộc thực hiện. 
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          - Giao Ban phong trào Tỉnh đoàn là bộ phận thường trực triển khai chương 

trình: Tham mưu Thường trực Tỉnh đoàn xây dựng kế hoạch, theo dõi, chỉ đạo, đôn 

đốc, kiểm tra, định kỳ sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện chương trình; tổ chức 

điểm cấp tỉnh; tham mưu chỉ đạo tổ chức chương trình trong khối thanh niên công 

nhân, đô thị và công chức viên chức; thanh niên nông thôn; tham mưu Hội Liên hiệp 

Thanh niên Việt Nam tỉnh chỉ đạo Hội Doanh nhân trẻ tỉnh vận động nguồn lực triển 

khai chương trình.  

          - Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn: Tham mưu công tác tuyên truyền về chương 

trình; xây dựng tài liệu tuyên truyền về chương trình để hỗ trợ nội dung sinh hoạt 

chi đoàn - chi hội - chi đội, bộ công cụ tuyên truyền trên internet: video clip; 

infographic..., tuyên truyền về chương trình gắn với thực hiện cuộc vận động "Mỗi 

ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp".  

          - Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn: Phối hợp vận động nguồn lực tổ 

chức chương trình và trồng cây xanh; tham mưu lồng ghép nội dung kiểm tra trong 

các chương trình của Tỉnh đoàn.  

          - Giao Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn: Tham mưu chỉ đạo tổ chức 

trong khối thanh niên trường học; tham mưa tổ chức và tham gia các cuộc thi ý 

tưởng, mô hình giải pháp triển khai Kế hoạch “Vì một Việt Nam xanh”.  

          2. Các huyện, thị, thành đoàn và Đoàn trực thuộc  

          - Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực 

hiện ở cấp mình đảm bảo các nội dung theo Kế hoạch đề ra và hướng dẫn các cơ sở 

trực thuộc triển khai chương trình.  

          - Triển khai đảm bảo số lượng cây xanh trồng mới theo phân bổ hàng năm và 

trong giai đoạn.  

          - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai các mô hình điểm trên các khối đối 

tượng theo Kế hoạch đề ra. 

           Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thị, thành đoàn, Đoàn trực 

thuộc và các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo 

tinh thần nội dụng Kế hoạch đã đề ra và báo cáo kết quả thực hiện về Tỉnh đoàn 

trong báo cáo 6 tháng và báo cáo tổng kết hằng năm. Thông tin chi tiết liên hệ Ban 

Phong trào Tỉnh đoàn (Đồng chí Nguyễn Thanh Nhã, Trưởng Ban Phong trào Tỉnh 

đoàn, ĐT: 0364.640.064). 
 
Nơi nhận: 
- VP TW Đoàn 1, 2 (b/c); 

- Ban CTTN TW Đoàn (b/c); 

- Ban ĐKTHTN TW Đoàn (b/c); 

- Ban TNNT TW Đoàn (b/c); 

- BDV Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở TN và MT; Sở NN và PTNT  (p/h); 

- Các ban Tỉnh đoàn (t/h); 

- Huyện, thị, thành đoàn và Đoàn TT(t/h); 

- Lưu VT, Ban PT. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

 

Võ Minh Nhựt 
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