
BCH ĐOÀN TỈNH TRÀ VINH 

*** 

Số:        -KH/TĐTN-PT 

    ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 
 
    Trà Vinh, ngày      tháng 12 năm 2021 

                      

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Lễ phát động  

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 

------------ 
 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của 

Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Trà Vinh năm 2022. 

Để tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong hoạt 

động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; Ban Thường vụ Tỉnh 

đoàn xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ” năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về mục đích, ý nghĩa 

của việc trồng cây, góp phần làm giảm nhẹ thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu 

và phát triển kinh tế - xã hội; qua đó nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh 

thiếu nhi và người dân trong việc trồng cây xanh bảo vệ môi trường. 

- Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2022); kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí 

Minh (26/3/1931 - 26/3/2022); kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí 

Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). 

- Các hoạt động trồng cây ứng phó với biến đổi khí hậu phải đảm bảo hiệu 

quả, thiết thực, không phô trương, hình thức, gây lãng phí và đảm bảo trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 II. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 

1. Nội dung 

Tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022. 

Phát động các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện các hoạt động trồng 

cây, trồng rừng ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với thực hiện Chỉ thị số 15 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

2. Chương trình  

 - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; 

 - Phát biểu của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phát động “Tết trồng cây đời 

đời nhớ ơn Bác Hồ”; 

 - Phát biểu hạ quyết tâm của đoàn viên, thanh niên; 

 - Kết thúc phần Lễ phát động; 

 - Tổ chức khánh thành, bàn giao Công trình Thanh niên “Vườn ươm cây 

xanh” và ra quân trồng cây xanh. 
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3. Thời gian, địa điểm  

- Thời gian: Dự kiến vào giữa tháng 01/2022 (Sẽ có thông báo sau). 

- Địa điểm: Tại xã Tân Bình, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tỉnh đoàn 

 - Xây dựng Kế hoạch triển khai đến các huyện, thị, thành đoàn và đoàn 

trực thuộc thực hiện. 

- Giao Ban Phong trào Tỉnh đoàn là bộ phận thường trực hoạt động, tham 

mưu triển khai Kế hoạch và phối hợp các đơn vị có liên quan thực hiện; tham 

mưu thư mời đại biểu, phóng viên Báo Trà Vinh, Đài Phát thanh và Truyền hình 

Trà Vinh; phụ trách trang trí sân lễ, ghi hình và đưa tin hoạt động. 

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

 - Tùy điều kiện thực tế tổ chức hoạt động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn 

Bác Hồ” phù hợp với địa phương, đơn vị; lồng ghép vào các hoạt động bảo vệ 

môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực hiện Chỉ thị 15 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy; tập trung cao điểm từ nay đến ngày 19/5/2022. Sau khi 

trồng cây phải giao lại cho các Chi đoàn (nơi có cây được trồng) bảo quản, 

chăm sóc để đảm bảo số cây trồng được phát triển tốt. 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thống nhất giao Ban Thường vụ Huyện đoàn 

Càng Long chuẩn bị một số nội dung phục vụ cho lễ phát động cấp tỉnh như: âm 

thanh, bục phát biểu, đoàn viên phát biểu hạ quyết tâm, triệu tập lực lượng dự lễ 

phát động, bố trí bàn ghế đại biểu và lực lượng dự lễ, chuẩn bị dụng cụ trồng 

cây; phối hợp Ban Tuyên giáo trang trí, khánh tiết; phối hợp Ban Phong trào 

điều hành lễ phát động và tổ chức trồng cây sau lễ phát động. 

- Các huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc báo cáo kết quả triển 

khai, tổ chức hoạt động Tết trồng cây năm 2022 về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn 

qua Ban Phong trào trước ngày 30/5/2022.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ 

ơn Bác Hồ” năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các huyện, thị, 

thành đoàn, đoàn trực thuộc và các bộ phận có liên quan thực thực hiện tốt 

theo tinh thần Kế hoạch đề ra./. 
 

      
Nơi nhận: 
- Ban Công tác thiếu nhi TWĐ (b/c); 

- Ban TNNT TWĐ (b/c); 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Các ban chuyên môn TĐ (t/h); 

- Huyện, thị, thành đoàn, 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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