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KE bACH
Thic hin D an trng mt t cay xanh cüa Thu ttr&ng ChInh phü
trên dla bàn huyn Ba Ch nàm 2022

Thirc hin K hoach s 18/KH-UBND ngày 19/01/2022 cUa UBND tinh
Quãng Ninh v thirc hin Dê an trông mt t cay xanh cüa Thu tithng ChInh phü
trên dja bàn tinh Quáng Ninh näm 2022; Kê hoch so 22/KH-UBND ngày
21/01/2022 ciia UBND tinh Quâng Ninh ye thirc hin phát triên trông rrng go Rn,
cay bàn dja và các loài Lirn, Giôi, Lát, trén dia bàn tinh Quâng Ninh nàm 2022
U ban nhân dan huyn Ba Chê xây dirng k hoach thc hin D an trng
môt t' cay xanh cUa Thu tung ChInh phU trên da bàn huyn Ba Ché nãm 2022
vói các ni dung nhis sau:
I. MUC DCH, YEU CAU
1. Miic dIch
- Triên khai thirc hin Co hiu qua D an trng 1 t' cay xanh cüa Chinh phü,
dua kê hoach trông cay xanh trâ thành phong trào thi dua cüa các cap, các ngành,
các to chirc doàn the trong tiirng khu dan cii nông thôn, khu do thj, khuôn viên
tru1ng h9c, khu cong nghip, cong sd... vâi sir tham gia cüa mi ngui dan và là
hành dng thiêt thrc hçc tp và lam theo tu tuâng, do due, phong cách Ho ChI
Minh. Qua do nâng cao nh.n thirc, trách nhim cüa các cap uS', chInh quyn, cong
dông dan cii và ngi.thi dan dôi vth cong tác phát triên rung và trng cay xanh. Huy
dng tôi da nguôn 1irc cüa xã hi nhàm tiirng biiâc nâng cao chat hugng và do che
phü cüa r11rng.
- Cu th hoá Nghj quyêt so 19-NQ/TU ngày 28/11/20 19 cüa Ban Thu&ngvii
Tinh uS' ye phát triên lam nghip ben vüng tinh Quãng Ninh den näm 2025, tam
nhIn den näm 2030; Nghj quyêt so 08-NQ/TU ngày 25/11/202 1 cüa Ban chap hành
Dáng bô tinh và Thông báo sO 424-TB/TU ngày 12/11/2021 cüa Thuung vi tinh
u5'; Nghj quyêt so 05-NQ/HU ngày 14/12/2021 cüa Ban chap hành Dàng b
huyn Ba Chë ye phung hiiâng thim vii närn 2022; Chi thj so 02-CT/HU
ngày 01/9/2020 cUa Ban Thithng v11 Huyn üy ye vic tang ci.thng cong tác lành
dao, chi dao thixc hin trông go lun trên dja bàn huyn Ba Chë
- To chuyn bin can bàn trong nhn thüc, hành dng cüa các cp u5' dãng,
chInh quyên, h thông chInh trj, cong dOng doanh nghip và toàn xa hOi ye vai trô
quan tr9ng cüa vic phát triên kinh tê lam nghip theo huàng gia tang chê biên go
và các san phâm tü g; dam bão và phát huy vai trO phOng h, bào v môi tnuung
sinh thai.
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- Tuyên truyn, giáo dic v miic dIch, nghTa cüa vic trông cay, trông
thng. Nâng cao nhQn thirc ye vai trô, tác diing, giá tr cüa rirng, trông cay, bão v
thng gn lien vth phát trin kinh tê - xä hi, gop phân bão v môi tri.rng sinh thai,
giâm nhç thiên tai và han chê ãnh hithng tiêu circ cüa biên dôi khI hu.
,

A

2. Yeu cau
- Vic thirc hin phãi phü hçip vOi diu kin cüa tirng dja phrnmg, dan vi,
dam bâo thit thirc, hiu qua, không hInh thirc; tao diêu kin de các ca quan, to
chirc, doàn th& tru?Yng h9c, lirc luçmg vu trang và mci tang lap nhân dan tIch crc
tham gia trông cay, trông rrng, dam bão thiêt thirc hiu qua.
- Vic trng cay xanh phâi di dôi vóichäm sóc, bão v, quân 1, giám sat
suôt qua trInh dê bào dam cay trông, rmg trông sinh trwTing và phát triên tot. Lira
chn loai cay trOng phü hçip vó'i tü'ng mic dich, diêu kin trông: Dôi vai thng
phOng h, trông rung bang loài cay có b rê sâu barn chäc, uu tiên cay ban dja,
sinh truàng dtrcc trong diêu kiin khãc nghit và có khâ näng chông chju tot; Dôi
vai trông rirng san xuât và trông cay phân tan, can chn loài cay trông phü hqp vói
mijc dIch, cãnh quan và diêu kin sinh thai gay trông, tp quán canh tác cüa timg
dja phuang, trng khu virc c1i the; ru tiên trông cay ban dja, các loài cay than go,
cay da mllc dIch, cay có giá trj bão v môi trisung, tác ding phOng h cao, cay qu
hiêm...
- Ngoài trng thng tp trung, cAn tang t' 1 trng cay xanh phân tan t?i các
vüng nông thôn, khu vçrc do thj, &thng giao thông, cOng trInh h tang do thj, cong
trInh giáo d'çic, y té, van hóa, nhà may, khu cOng nghip, khu van hóa, 1ch sü...
báo dam t i cay xanh theo Quy chuân k5 thut Quôc gia;
- Thrc hin tht cong tác quãn l, giao nhirn vii, phân cong trách nhim
quàn 1 cii the cho t1rng to chirc, Ca nhân d cay trOng, rung trông sinh trithng,
phát triên tot.
II. NHIM V1J VA GIAI PHAP TH1J'C HIN
1. Nhim v11: Näm 2022, hoàn thành trng 6 11.000 cay, tuang duong din
tIch 520 ha, c11 the nhu sau:
1.1. Tnng cay xanh phân kin (khu vrc a'ô thj và hông thôn)
a) S luqng: Din tIch 10 ha, tuang duang 50.000 cay (quy di 1.000 cay =
1,0 ha).
b) Loài cay trng: Chn loai cay trng phü hcp vói mvc dIch, cãnh quan yà
diêu kin sinh thai, t.p quán canh tác cOa trng dja phucmg, t&ng khu virc ciii the;
KhOng dé phát tan các sinh 4t ngoi lai xâm hai, co nguy ca xâm hai ra mOi
trixông trong qua trInh trOng, chäm soc cay. U'u tiên trông cay Lim, Giôi, Lát, cay
ban dja, than gO, da mi1c dIch, có giá trj bao v môi trithng, tác diving phOng h cao,
cay qu, him, mang ban sac vn hOa dja phuang.
c) Dja dim trng: Trông trên via he duang ph& cOng vién, vuun boa, quáng
tnRmg; trOng trên dat yithn nba, hành lang giao thông, yen sOng, kênh, mixang, b
vüng, b thüa, nuang ray; trong khuôn viên cac trii sâ, tri.thng hoc, tram y t, trung
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tam y tê, cijm cong nghip, các cong trInh tin ngung và các cong trInh cong cong
khác; két hçip phông h trong khu canh tác nông nghip và các mánh dat nhó phân
tan; các khu vrc có nguy co sat là cao, dat bj suy thoái và dat chra sà ding khác.

1.2. Trng cay xanh trong rfrng iIp trung
a) S hrcing: Din tIch 510 ha rung trng tp trung, trong do: Trng rrng
phàng h ((Lim, Giôi, Lát) 209 ha; trông mài, trông bô sung, lam giàu rirng san
xuât (Lim, Giôi, Lát) 301 ha.
b) Loài cay trng:
- D6i vài rirng phOng ho: Trng các loài cay có b r sâu barn chic, ml lien
cay Lim, Giôi, Lát và các loài cay bàn dia sinh trithng duçc trong diêu kin khäc
nghit và cO khâ näng chông chju tot.
- Di vOi rmg san xut: Trng các loài cay có nàng suit, chat luçmg cao,
khuyên khIch sà dung các giông cay san xuât bang mô, horn. Uu tiên trông các
loài cay Lim, Giôi, Lát a nhung ncli có diêu kin phü hçip theo Nghj quyêt so 08NQ/TU ngày 25/11/202 1 cüa Ban chap hành Dàng b tinh và các loài cay ban
dja, cay g lan trong danh mc dã ban hành tai Nghj quyêt so 337/2021/NQHDND ngày 24/3/202,1 cüa HDND tinh ye quy djnh mt sO chInh sách d.c thu dé
khuyén khIch phát triên lam nghip yen vung trén dja bàn tinh Quãng Ninh nhu:
Sôi phãng, Tram träng, Qué, Thông nhira, Thông ma vi, Sa rnc...
c) Dja dim trng:
- Di vài dt ri.irng phông ho: Din tIch d.t quy hoach cho phát trin rirng
phOng h, trong do dc bit ru tiên trông rimg phOng h dâu nguOn.
- D6i vâi dt rrng san xut: Din tich d1t dixqc quy hoach trng mâi thng
san xuât.
2. Giãi pháp thirc hin:

2.1. Rà soát, b trI qu9 dt trE3ng cay, trông ru'ng
- Üy ban nhân dan các xã, thj trn, các co quan, dcm vj, doanh nghip, HTX
da ducic giao, thuê dat lam nghip trên dja bàn huyn can cü Kê hoach thmrc hin
Dê an trOng 1 t' cay xanh cüa ChInh phü giai doan 2021-2025 trên dja bàn huyn
Ba Chë tiêp tic rà soát quy hoach sü ding dat, bO tn din tIch dat trông thng
phOng h và trông mói rirng san xuât phü hcip vâi quy hoach; bô trI din tIch dat
trông cay xanh dO thj, khu dan cu, cong sà, duàng giao thông; dat trOng cay xanh
nOng thOn... phü hçip vOi dja phuong, don vj mInh.
- Dam bão din tIch d.t dai thuc các di tuçng trng cay phân tan phái có
chü quãn 1 ci the, rô rang. Din tIch dat có khâ näng trông cay thuOc các tO chüc
và h gia dInh thi các to chuirc và h gia dInh có trách nhim quán 1 và có kê hoach
cmi th d trông, chäm soc cay xanh hang näm. Dôi vài din tIch dat công, các cong
trInh cOng cong, dithng xá, bà kênh mucing thüy lqi... thi chInh quyên dja phisang
tO chüc giao cho các to chàc, h gia dInh, cá nhan, hip hi, doàn the quân chüng
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trng, chám sóc, quãn 1 bào v cay phân tan phü hgp vi quy djnh cüa pháp 1ut
hiên hành và diêu kiên thuc tê.

2.2. V cay giông
- Can cir k hoch trng cay hang nãm, các dja phucing, dcinv chü dng
chuân bj dü so lucmg, cay giông Co chat luçing. Lra ch9n loài cay trông phü hçip,
cay trông phái dam bão có nguôn gôc, xuât xü rö rang.
- U'u tiên hra ch9n loài cay trông go iOn, lâu näm, da mvc tiêu, các Ioài cay
bàn dja phü hqp vth trng dja phu(mg, tang tS1 1 sr dvng các loài cay san xuât bang
phuang pháp nuôi cay mô, tao horn; trông cay trong nhftng ngày thai tiêt am, có
mua am, trong khung thôi vit dê dam bão cay sinh truâng, phát triên tot;
- Loài cay trng trong do thj ducic thirc hin theo quy djnh hin hành cOa
pháp 1ut ye quàn 1)2 cay xanh do thj, các tiêu chuân, quy chuân quôc gia; loài cay
trông rrng t.p trung và trOng cay phân tan vüng nông thôn theo quy djnh tai Nghj
djnh so 64/2010/ND-CP ngày 11/6/2010 cOa ChInh phil

2.3. V Ic9 thuçlt và ithg ding k/iou h9c cong ngh
a) Di vOi cay xanh d trng rung tp trung
- Trông rung phOng h: DOi vâi rirng phOng h dâu nguOn, rirng bão v
ngun nuâc cüa cong dông dan Cu: Trông rung a nai dat trOng, không có khà näng
tái sinh tir nhiên thành r1rng; trOng hon giao loâi cay bàn dja, cay da tác diing, cay
lam san ngoài go;
- Trng mai rung san xu.t: Xây dirng, hInh thành vüng trng tp trung, ap
diing k5' thut thâm canh rrng dé nâng cao näng suât thng trông, cung cap nguyen
1iu cho cong nghip ché biên lam san. Khuyên khich sir ding các ioài cay bàn da
Lim, Giôi, Lát; trông rung hon loài, kêt hçip trOng cay go nhO mçc nhanh và cay g
lan dài ngày a nhüTig noi có diêu kin thich hqp.
b) Di vOi cay xanh trng phân tan
- Khu virc do thj: Liia ch9n ioài cay và tiéu chun cay trng phü hqp vâi
m1c dIch, cãnh quan và diêu kiin sinh thai cüa tung dja phuang, timg khu virc; to
chirc trông, chAm soc cay theo quy trinh trông cay xanh do thj và áp diing thâm
canh dé cay dat t)2 l sOng cao, sinh tri.râng, phát triên tOt, sam phát huy tác diing,
cành quan. Thirc hin thiêt kê, trông cay xanh theo Tiêu chuan quOc gia TCVN
9257:2012.
- Khu virc nông thôn: Lra chQn loài cay trng phO hçip vai diu kin 1p dja,
tp quán canh tác; to chuc trOng, chärn soc rung và cay xanh theo tiêu chuân k'
thut cüa tmg loài cay.
c) Phuang an bào v rnOi truang
Thirc hin thu gorn, vn chuyn, xu 1)2 vO bao bI boa cht bão v thrc v.t,
hóa chat kIch thIch cay trOng... theo dung các quy djnh cüa nhà nuóc.
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2.4. V hay d3ng ngun l4rc
Tang curng huy dng mçi nguôn lirc xã hi, thrc hin da dng hóa nguôn
vén trin khai d trng và bão v cay xanh, trong do:
- Tang cuOng huy dng ngun vn tü xã hi boa, vn dóng gop hçip pháp
cüa các doanh nghip và vn dng tài tr cüa các t chüc, Ca nhân tham gia trông
rixng, trng cay xanh thông qua các dr an tài trg hoc sang kiên thành 1p qu
trng cay xanh cüa các dja phuo'ng, doanh nghip, các to chüc doàn the.
- Kt hgp 1ng ghép các chtrcng trInh, dr an dAu tu cong cüa Nhà nuc va
cüa tinh nhii: Kê hoach phát triên lam nghip giai don 2021-2025; Chuang trInh
miic tiêu quOc gia xây dirng nông thôn mói giai doan 202 1-2025, các dr an phát
trin ha t.ng do thj, xây dirng khu cOng nghip, cOng so, lam &thng giao thông có
hang miic trng cay xanh; các chtrang trInh phát triên kinh tê xã hi khác...
- Ngoài sir dOng gop v vn d mua vt tu, cay ging, tIch ciTc huy dng
ngun lixc ye lao dng, sir tInh nguyen tham gia ci:ia các to chOc, doàn the, quân
chüng, các h gia dInh, cá nhân, cong dông tham gia trOng, chäm soc, bão v cay
xanh, dc bit là sir tInh nguyen tham gia tjch circ cüa hi viên, doàn thanh niên.
2.5. Tuyên truyn, giáo dic nâng cao náng 1(rc, nhmn thá'c
- ThuOng xuyén t chOc tuyên truyn trên các phixcrng tin thông tin dai
chüng ye vai trO, tác diing cüa rrng và cay xanh nhäm nâng cao nhn thOc cüa
nhân dan ye vai trO, tác dçing, giá trj c11a rmg, nghTa cüa vic trông cay, trông
rüng, cOng tác báo v rlrng, báo v môi tru0ng sinh thai, gop phân giàm nhç thiên
tai, rng phó vOi biên dOi khi htu, nâng cao giá trj kinh tê, xâ hi;
- Tiêp tVc to chOc thirc hin có hiu qua phong trào "T& trng cay d0i d01
nhO an Bác Ho"; Phô biên giáo diic pháp 1ut de nâng cao nhn thiirc và trách
nhim các cap, các ngành và toàn xã hi trong vic trông cay xanh; tang clx&ng
thüc, trách nhim báo v rimg cüa nhân dan, vtn dng nhân dan len an, to giác
nhüng hành vi vi phm pháp 1ut ye lam nghip, phá và khai thac rrng trái phép,
cac hành vi phá hoai cay xanh, dc bit là cay xanh 0 nhffiig ncii cOng cong, thrOng
phô và do thj.
- Mi cci quan, dan vj, doàn th tO chOc phát dng phong trào thi dua d keu
goi, van dng can b, cOng chüc, hi viên và nhân dan tham gia trng cay, trng
rü'ng, tao nên phong trào thuOng xuyén, lien tic, hiu qua trong toàn xã hi.
III. KINH PHI THI)'C HIN

1. Di v0i ngun vOn ngân sách nhà nuOc: Huy dng tO ngun vn ngân
sách, vOn xà hi hóa và lông ghép các chuang trInh, chInh sách phát triên kinh t
xã hi de trien khai k hoach trông rOng, trOng cay xanh cii the tren dja bàn huyn.
Thrc hin các chuxmg trInh, dir an có quy mO cap tinh, h tr cay ging, h trq
trông mOi r11ng, cong tãc triên khai, huOng dan, tuyên truyn, h trçl, kim tra,
giám sat, dánh giá... NguOn vOn ngân sách dugc quân l2 và thirc hin theo quy djnh
cüa Lut Ngân sách nhà nuOc, LuQtt Dâu tu cong và phap 1ut lien quan;
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2. DM vói nguôn von ngoài ngân sách nba nuOc: duçic thijc hin theo quy
djnh cüa pháp 1ut dôi vói trng nguôn von;
3. Doi vi các xä, thj trn: Kinh phi thirc hin do US' ban nhân dan các dan
vi chü dng b trI tir nguOn ngân sách cüa dja phucing và các nguôn huy dng hçip
pháp khác;
4. Di vOi các co quan, don vj, các doanh nghip, HTX: Tü ngun kinh phi
cüa dan vj và các nguOn huy dng hçp pháp khác.
IV. TO CHIC THIJ'C HIEN
1. Phông Nông nghip và Phát triên nông thôn huyn
- Là co quan thithng trirc, phM hçip vói co quan, don vj và Üy ban nhân dan
các xã, thj trân trién khai thrc hin có hiu qua Ké hoich nay. Tong hqp két qua
thirc hin, báo cáo Uy ban nhân dan huyn và Sâ Nông nghip và Phát triên nông
thôn theo quy djnh.
- Tang cu&ng quãn iS' chat lucing ging cay trng lam nghip, ha chçn loài
cay trng phü hçxp, ixu tiên 1ira ch9n các loài cay bàn dja, darn báo nguôn giông,
cht luçing giông cüa các co sâ cung c.p, tuyên truyên 4n dng chü rrng tang t5'
1 sir ding giOng mô, horn; irng ding tiên b k' thut trong trông rung g Ian, nâng
cao nàng suât, chat luçmg và giá trj trông ri'.mg; tranh thu thyi
và th?yi tiêt thuin
igi dê trông thng dam bão tS' 1 cay song cao.
- To chirc th?c hin tuyên truyên, pho bin rng râi v Chucmg trInh trng
mt tS' cay xanh. Duy tn và thijc hin có hiu qua phong trào Têt trông cay, trOng
rimg, trOng cay phân tan hang näm; tiêp tic tO chüc tuyên truyên Lutt Lam nghip
näm 2017, Nghj djnh
156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 cüa ChInh phü ye quy
djnh chi tiêt thi hành mt
diêu cüa Lut Lam nghip, Nghj quyêt
1 9-NQ/TU
ngày 28/11/2019 cUa Ban Thuông vi Tinh üy
phat trién lam nghip ben vüng
tinh Quãng Ninh den näm 2025, tam nhIn den nàm 2030, Nghj quyêt
337/2021/NQ-HDND ngày 14/3/2021 cüa HDND tinh; Nghj quyêt
08-NQ/TU
ngày 25/11/202 1 ciia Ban chap hành Dâng b tinh và Nghj quyêt
05-NQ/HU
ngày 14/12/202 1 cña Ban chap hành Dáng b huyn Ba Che
phixang hu&ng
nhim v11 näm 2022... Nâng cao nhn thirc cUa mi ttng
nhân dan v vai trô, tác
diing, giá trj cüa rrng, S' nghia cüa vic trOng cay, trOng rrng trên dja bàn huyn.
so

so

so

ye

so

so

so

ye

lap

A

S

2. Phong Kinh te- hi tang:
- Phi hçp, hithng dn Uy ban nhân dan các xä, thj trn và các don vi có lien
quan to chüc
rà soát các quy ho.ch xây drng. Trong do xác dnh rO vüng lam
nghip, dat lam nghip, dat cay xanh trong dO thj, nông thOn và khu chac näng dê
phi.ic vii trông cay xanh phân tan.
lap,

- Phi hcip vâi S& Giao thông 4n tãi thirc hin các dir an phát trin giao
thông gän vài trOng
xanh, bão dam
các tuyên Quôc 1, dung tinh drc
trOng cay xanh bong mat, to cãnh quan theo các tiêu chuân, quy djnh hin hành.
cay

dcc

3. Phông Tài nguyen và Môi trirrng: Tham muu triên khai 1p k hoch sü
diing dat nàm 2022, trong do xác djnh các khu virc chuyên miic dIch tü dat nOng
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nghip sang dat phi nông nghip d thrc hin cac dir an phát triên kinh tê - xã hi
cüa dja phuang, khu virc on djnh, không thay dôi mic dIch sü diing dat trong kS'
quy hoch d ixu tiên bô trI trông cay do thj, trOng cay phân tan và trông r1rng.
4. Phông Tài chInh- Kê hoich: Chü trI, phôi hçrp vâi các dan vj lien quan
tham mini Uy ban nhân dan huyn phân bô nguôn kinh phi ngân sách Nba nithc
dâu tu các chuong trInh, dir an ye quãn 1, bão v, phát triên thng và trông cay
xanh trén dja bàn huyn.
5. Phông Van hoá- Thông tin, Trung tam truyên thông và van hoá:
- Tang cix1ng ni dung, th?i luçmg và dy manh cong tác tuyên truyn ph
bin trén các phuang tin thông tin, dii chüng ye Kê hoach thrc hin Dê an trông
mt t cay xanh cüa ChInh phü trên dja bàn huyn và vai trô, tác dicing cüa thng và
cay xanh trong bão v môi truYng, üng phó vâi biên dôi khI hu, cung cap giá trj
kinh tê, xà hi;
- Phân ánh kip thii nhüng dja phucmg, don vj, doanh nghip, cá nhân thirc
hin tIch crc có hiu qua dê an trông mt t' cay xanh cüa ChInh phü trên dja bàn
huyn; Phàn ánh nhftng dja phinmg, don vj thirc hin chua tot, lam chiêu l, hiu
qua thâp. Co kê hoch phân cong dê tuyên truyên, dua tin vic to chiirc thirc hin
ti các dja phuong, don vj.
6. Uy ban nhân dan các xã, th! trn:
- Phi hçp vi các co quan, don vj có lien quan chi dao thirc hin nghiêm tiic
các nhirn vi, giài pháp tai mic II Kê hoach nay.
- Can cü k hoach trng cay hang nàm, các dja phirong chü dng kra chçn
cay trOng phü hcrp, chuân bj cay giông chat luçmg tOt, uu tiên nhóm các loài cay da
miic dIch, cay gO iOn, cay bàn dja, cay cành quan, bong mat...
- B trI ngân sách dja phuong, lông ghép các ngun vn tir các chuong trInh,
dir an, chInh sách hin hành và các nguOn von huy dng hçip pháp khác. Kêu gçi,
huy dng các to chüc, doanh nghip tharn gia, chung tay gop sOc thirc hin trng
cay xanh vi cong dông. Xây dirng và to chOc thirc hin các dir an phát trin cay
xanh trén dja bàn; giao chi tiêu kê hoach trông cay hang nàm cho các thôn, khu,
các co quan, don vj và tOng khu dan Cu; tao dieu kin dé các co quan, t chOc,
doàn the, tnr&ng hçc, lirc luçmg vu trang và nhân dan tich circ tham gia trông cay,
trông rOng.
- To chOc tuyên truyên, vn dng, có phuang an h trçi khuyn khIch, v.n
dng các tO chOc, h gia dInh, Ca nhân tIch circ trng cay, trng rung g iOn, chàm
SOC cay trông dung quy trInh, k5 thut, tang t l sO diing giOng mô, horn, Ong diing
tiên bOkY thut trong trông thng go iOn, nâng cao näng suât, chat lucing và giá irj
rung trông; To chOc chàm sOc, quân 1, bào v cay trông và phân cong trách nhirn
quãn 1 cii the dê Cay trông, thng trông sinh tnrOng, phát trien;
- Trin khai thirc hin dng b các giài pháp, trrc ban phông cháy, chtta cháy
rOng, chông chat, phá rOng trai pháp 1u,t; kiêm soát chat chë vic chuyn muc dIch
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sr diing rrng sang mic dIch khác; kjp thii phát hin, phông ngl'ira, xir 1 nghiêm
theo dung quy djnh cüa pháp 1ut dôi vâi các to chirc, Ca nhân vi phm;
7. Be nghj Uy ban Mt trn To quc và các Boàn the huyn:
- T chüc tuyên truyn d doàn viên, hi viên huàng üng và tIch c1rc tham
gia trông cay, trông rlrng, bão v rrng;
- Huy dng ngun vn trong các t chüc, doanh nghip, quyên gop cüa các
h gia dInh, Ca nhân, cong dông cho phát triên cay xanh; triên khai các hoat dng
tInh nguyen tham gia trOng, chàm soc bão v cay xanh.
8. Các co' quail, don vj có lien quan và các chü rung là các doanh
nghip, HTX dã thrçrc giao, thuê dat lam nghip trên dja bàn huyn: To chüc
xay dung chu'o'ng trInh, dir an chi tiêt cüa &m v rnInh và to chüc thrc hin nhäm
hithng 1rng tIch circ Dê an trông mt t cay xanh cüa ChInh phü trên dja bàn huyn
Ba Chë; chü dng tham gia trông cay, trOng thng, bào v rirng.
Uy ban nhân dan huyn yêu CtU thu trithng các co quan, dan vj, Chü tjch
UBNID các xã thj trân và Thu truâng các co quan, dan vj có lien quan can cir ni
dung Kê hoach, to chirc thirc hin./.

Ncri nhân:
- S& Nông nghip và PTNT;
(B/cáo)
- TT.HU, HDND, UBND huyn;
- CT, các PCT UBND huyn;
- Các co quan, don vj trên da bàn huyn;
- UBND các xà, Thj trân;
- Các DN, HTX cia &rçlc giao, thuê dat LN;
- Liiu: VT,NN.

TM. UY BAN NHAN DAN
KT. CHU T!CH
_PHO CHU TICH
9,4 I___
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UBND H
LVC CHI TIET KE HOICH THçC HIN oE AN TRONG MQT T( CAY
TREN B!A BÀN HUYN BA CHE NAM 2022
(Kern theo KI hogch so' 39/KH-UBND ngày 21/02/2022 cta UBND huyn Ba hê)
Tong
STT

Trông mói, trông bôsung,
lam giàu rlrng san xuât (Lim,
Lát, Giôi)

Trông rung phông h

on vj
Then tich (ha)

I

TRONG CAY PHAN TAN

II

So cay (cay)

Lim, Gii,
,
Lat (ha)

S cay turong
throng (cay)

.,. ,
Then tich (ha)

S cay tirong
throng (cay)

10,0

50.000,0

TRONG R1YNG TAP TRUNG

510,0

561.000,0

1

Các xã, Thj trân

131,0

144.100,0

-

-

131,0

144.100,0

(1)

XaLumg Mông

25,0

27.500,0

-

-

25,0

27.500,0

(2)

Xâ Minh Cm

10,0

11.000,0

-

-

10,0

11.000,0

(3)

Xã Dtp Thanh

20,0

22.000,0

-

-

20,0

22.000,0

(4)

XThanhLâm

15,0

16.500,0

-

-

15,0

16.500,0

(5)

Xã Thanh San

26,0

28.600,0

-

-

26,0

28.600,0

(6)

XãNarn San

15,0

16.500,0

-

-

15,0

16.500,0

(7)

X Dn Dac

20,0

22.000,0

-

-

20,0

22.000,0
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-1

'
S

/1
STT

.

'\ \

Tng

2
(1)
(2)

(4)

S6 cay (cay)

Lim, Giol,

So cay tirong

Diên tIch (ha)

To chfrc, doanh nghip, HTX

379,0

416.900,0

209,0

229.900,0

170,0

187.000,0

Ban quán l rt'rng phông h

209,0

229.900,0

209,0

229.900,0

-

-

60,0

66.000,0

-

-

60,0

66.000,0

45,0

49.500,0

-

-

45,0

49.500,0

40,0

44.000,0

-

-

40,0

44.000,0

Cong ty TNHH1TV Lam nghiêp Ba
Chë

(3)

Trông nrng phong ho

,,;fb4i vi
Diên tIch (ha)

Trông mó'i, trng bô sung,
lam giau ru'ng san xut (Lim,
Lát, Giôi)

Cong ty TNHH du tir Rrng Vit QN
Cong ty C phn phát triên rung Bn
Vixng

(5)

Cong ty C phAn Kim Long

10,0

11.000,0

-

-

10,0

11.000,0

(6)

HTXToàn Dan

15,0

16.500,0

-

-

15,0

16.500,0

520,0

611.000,0

209,0

229.900,0

301,0

331.100,0

TONG CONG

UBND HUYN BA CI1

STT

,4•22pHuLuc CIII TIET TRONG RiJ'NG TAP TRUNG TREN DIA BÀN HUYEN BA CHE NAM 2022
(Kern theo Kê hoach so 39/KU- UBND ngay 21/02/2022 cua UBND huyên Ba Chë)
"k
.v\
Trông mOi, trng bô sung, lam giàu
Tng
i rong rirng phông h
rirng san xut (Lim, Lát, Gii)
S cay tirong
Lim, Giôi, Lát
So cay tuong
Din tIch (ha)
Din tIch (ha)
S cay (cay)
throng (cay)
(ha)
throng (cay)
131,0

144.100,0

-

-

13 1,0

144.100,0

XaLircingMong

25,0

27.500,0

-

-

25,0

27.500,0

2

XMinhCAm

10,0

11.000,0

-

-

10,0

11.000,0

3

Xä Dap Thanh

20,0

22.000,0

-

-

20,0

22.000,0

4

XãThanhLâm

15,0

16.500,0

-

-

15,0

16.500,0

5

X Thanh Sorn

26,0

28.600,0

-

-

26,0

28.600,0

6

XãNamScyn

15,0

16.500,0

-

-

15,0

16.500,0

7

X Dn Dac

20,0

22.000,0

-

-

20,0

22.000,0

II

TO CHUC, DOANH NGHIEP

379,0

416.900,0

209,0

229.900,0

170,0

187.000,0

1

Ban quàn ly r1rng phOng h

209,0

229.900,0

209,0

229.900,0

-

2

Cong ty TNHH1TV Lam nghip Ba Ch

60,0

66.000,0

-

-

60,0

66.000,0

3

Cong ty TNHH cthu tu Rmg Vit QN

45,0

49.500,0

-

-

45,0

49.500,0

4

Cong ty Ct phn phát trin rung Bn Vttng

40,0

44.000,0

-

-

40,0

44.000,0

5

Cong ty C phAn Kim Long

10,0

11.000,0

-

-

10,0

11.000,0

6

HTXToànDân

15,0

16.500,0

-

-

15,0

16.500,0

CONG (I -F II)

510,0

561.000,0

209,0

301,0

331.100,0

I

CAC XA, THI TRL&N

1

229.900,0

-

