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Mường La, ngày 28 tháng 6 năm 2021

KẾ HOẠCH
Trồng chăm sóc và bảo vệ cây phân tán
trên địa bàn huyện Mường La năm 2021
–––––––––––––
Thực hiện Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND
tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cây xanh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Sơn
La về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La. UBND
huyện Mường La ban hành Kế hoạch trồng chăm sóc và bảo vệ cây phân tán
trên địa bàn huyện năm 2021 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích
- Tạo sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, Đảng viên và nhân dân, tạo
thành phong trào sâu rộng, thường xuyên trong việc thực hiện chủ trương cảu
Ban thường vụ Tỉnh ủy về trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh.
- Nâng cao độ che phủ rừng, góp phần cải tạo môi trường, ứng phó với
biến đổi khí hậu.
- Gây dựng, hình thành vùng nguyên liệu gỗ, nâng cao giá trị sản xuất lâm
nghiệp, từng bước hình thành vùng trồng rừng sản xuất gỗ lớn tập trung góp
phần tăng thêm nguồn thu nhập cho cộng đồng và hộ gia đình.
2. Yêu cầu
- Việc tổ chức trồng cây xanh phải theo kế hoạch, công tác chăm sóc, bảo
vệ sau khi trồng cây phải đặc biệt được quan tâm và gắn trách nhiệm quản lý,
đến từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.
- Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không phô
trương, hình thức; đẩy mạnh xã hội hóa để từng bước giảm dần việc sử dụng
kinh phí nhà nước trong tổ chức trồng cây phân tán.
- Sau khi thực hiện trồng cây các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tổ chức
kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương khen tưởng những tổ chức, cá
nhân điển hình làm tốt; báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện về UBND
huyện để theo dõi và chỉ đạo thực hiện.
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II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Quy mô: Tổng số cây phân tan 10 vạn cây.
2. Loài cây trồng
- Cây Hông lai (Paulownia.VN)
- Tiêu chuẩn cây giống: Tuổi cây > 03 tháng; chiều cao cây 15-25 cm ;
đường kính gốc = 0,5-0,7 cm; kích thước bầu 10x14 cm; cây dáng cân đối không
sâu bệnh.
3. Địa điểm trồng
- Thực hiện trên 7 xã và thị trấn.
- Vị trí đất trồng: Vườn nhà, đất nông nghiệp, lâm nghiệp, hành lang
đường giao thông.
(Có biểu chi tiết số 01 kèm theo)
4. Đơn vị thực hiện.
- Các hộ dân đăng ký trồng cây phân tán.
- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hạt Kiểm lâm; UBND các
xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các hộ tiếp nhận, trồng, chăm sóc theo đúng quy
trình kỹ thuật.
5. Kỹ thuật trồng
- Điều kiện trồng: Có thể trồng cây Hông ở các khu vực có độ cao với mặt
biển từ 300-1500m, có lượng mưa bình quân 1.500-1.884mm, những nơi có
nhiệt độ bình quân năm 18-360C.
- Đất trồng: Đất feralit trên các loại đá mẹ granit, gnai, phiến thạch sét, sa
phiến thạch, phiến thạch mica,…. còn tương đối tốt, tỷ lệ mùn tầng mặt trên 1%,
thành phần cơ giới nhẹ đến trung bình, tấng đất dày trên 50cm, tơi xốp khả năng
thấm và thoát nước tốt.
- Xử lý thực bì, cuốc hố, trồng cây:
+ Hông là loài cây ưa sáng, do đó nên phát quang đảm bảo sau khi trồng
Hông không bị loài cây khác che bóng.
+ Đào hố với kích thước 40x40x40 cm, hố trồng phải được đào và lấp
trước khi trồng ít nhất 15 ngày.
+ Bón phân: Nếu có điều kiện bón lót cho mỗi gốc Hông 1kg phân
chuồng hoặc 100-150g phân vi sinh. Việc bón phân được thực hiện lúc lấp hố.
Phân được trộn đều ở phần đất từ đáy đến 2/3 độ sâu hố từ đáy lên, sau đó lấp
đầy hố chuẩn bị trồng cây.
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+ Mật độ trồng: khoảng cách cây cây: từ 3m-3,5 m ( Nơi đất bằng khoảng
cách cây- cây: 3m; đất dốc 3,5 m), tương ứng mật độ 1000 cây/ha.
+ Trồng cây: Trước khi đem trồng phải tưới vừa đủ ẩm cho bầu. Trồng
cây vào những ngày mưa khi đất trong hố đã đủ ẩm (nên trồng cây vào buổi
chiều mát) khi trồng chú ý nèn chặt đất xung quanh bầu đến ngang cổ rễ rồi phủ
thêm một lớp đất xốp lên cao hơn cổ rễ 2-3cm. Cần chú ý khi trồng không làm
cong gập các rễ thò ra ngoài bầu.
* Lưu ý: Sau khi nhận cây giống, nhân dân nên mang đi trồng ngay, chỉ
cần để quá 1-2 tuần là cây đã quá tiêu chuẩn, cây Hông con thân rất mềm nếu để
cao quá sẽ rất dễ gẫy khi vận chuyển khi trồng.
+ Quản lý, bảo vệ: Cây trồng cần bảo vệ tốt ngay những ngày đầu. Cây
Hông rất mềm dễ gẫy nên tuyệt đối không để trâu bò vào khu vực trồng trong 12 năm đầu và ngăn chặn các hành vi như bẻ ngọn và cành nhánh cây.
5. Thời gian trồng: Tháng 7-8/2021.
6. Kinh phí, nguồn vốn thực hiện
Tổng kinh phí dự kiến thực hiện: 2.104,86 triệu đồng,
trong đó:
- Tiền cây giống: 2.040 triệu đồng do Công ty cổ phần Thương mại đầu tư
và phát triển rừng Ngọc Xanh Phú Quý Miền Bắc tài trợ bằng giống cây.
- Chi phí vận chuyển: 64,86 triệu đồng chi từ nguồn Sự nghiệp kinh tế
nông nghiệp, lâm nghiệp huyện năm 2021.
(Có biểu số 02 kèm theo)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hạt Kiểm lâm huyện
- Chủ trì, tiếp nhận và tổng hợp danh sách các tổ chức, cộng đồng bản,
tiểu khu, cá nhân, hộ gia đình đăng ký trồng cây phân tán của các xã, thị trấn.
- Lập dự toán vận chuyển cây giống trình Phòng Tài chính - Kế hoạch phê
duyệt; hợp đồng kinh tế đơn vị vận chuyển và thanh quyết toán theo quy định
- Tiếp nhận cây giống bên cung ứng và tổ chức bàn giao cho UBND xã,
thị trấn. Hướng dẫn kỹ thuật, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cộng đồng bản, tiểu
khu, cá nhân, hộ gia đình trồng cây.
- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện, UBND các xã, thị
trấn kiểm tra, giám sát, báo cáo kết quả thực hiện.
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- Tham mưu đề xuất UBND huyện kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Phối hợp với Hạt Kiểm lâm, UBND các xã, thị trấn đôn đốc, hướng dẫn
kỹ thuật, kiểm tra, giám sát tổ chức, cá nhân, cộng đồng, hộ gia đình trồng cây
phân tán theo kế hoạch.
- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch trồng cây
phân tán theo kế hoạch, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch
Tham mưu giúp UBND huyện, bố trí kinh phí vận chuyển cây giống thực
hiện kế hoạch trồng cây phân tán năm 2021. Hướng dẫn quản lý, sử dụng, thanh
quyết toán nguồn vốn theo quy định.
4. UBND các xã, thị trấn
- Chỉ đạo các hộ dân tiếp nhận cây giống, thực hiện trồng theo đúng kỹ
thuật, đúng số lượng cây đã đăng ký.
- Chỉ đạo, kiểm tra và đôn đốc các tổ chức, cộng đồng bản hộ gia đình
quản lý, chăm sóc, bảo vệ cây trồng sau khi trồng. Phân công cán bộ phụ trách
từng địa bàn cụ thể.
- Báo tiến độ, kết quả thực hiện về UBND huyện (qua Hạt Kiểm lâm tổng hợp).
Trên đây là Kế hoạch trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán năm 2021.
Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 484/KH-UBND ngày 8/2/2021 của
UBND huyện Mường La về trồng chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn
huyện Mường La năm 2021. Yêu cầu Phòng Nông nghiệp và phát triển nông
thôn, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Hạt Kiểm lâm và UBND các xã, thị trấn
tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, Đ/c Tâm PCT UBND huyện;
- Công ty CPTMĐT rừng Ngọc Xanh Phú Quý
Miền Bắc;
- Các phòng ban có liên quan;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

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

Nguyễn Văn Tâm

