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KẾ HOẠCH  

Tổ chức phong trào “Tết trồng cây” Xuân Tân Sửu 2021 

 

Thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ; Công văn số 215/SYT-VP, ngày 21 tháng 1 năm 2021 của Sở Y tế  về 

việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển 

rừng ngay từ đầu năm 2021. 

Trung tâm Y tế huyện M’Drắk xây dựng kế hoạch tổ chức “Tết trồng cây” 

Xuân Tân Sửu 2021 tại Trung Tâm y tế M’Drắk như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 Tạo cảnh quan, môi trường cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp hơn, góp phần 

nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. 

Tổ chức trồng cây gắn với đợt phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác 

Hồ” Xuân Tân sửu 2021. Nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán 

bộ viên chức, người lao động về mục đích, vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý 

nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh 

thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tết trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không 

phô trương, lãng phí, phát huy được giá trí về mặt môi trường cảnh quan, góp phần 

bảo vệ môi trường sinh thái. 

100% cán bộ viên chức, người lao động và khoa, phòng, trạm y tế đều phải 

tham gia vào hoạt động trồng cây, phát triển không gian xanh tại nơi làm việc.  

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức Lễ phát động (chọn Trạm y tế xã CưM’ta) 

a. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Vào lúc 09h00, ngày 17/02/2021 (tức ngày 06/01/2021 ÂL). 

- Địa điểm: Tại Trạm y tế xã CưM’ta. 

b.  Nội dung 

- Phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. 

- Trồng 02 cây xanh tại Trạm Y tế xã CưM’ta. 

- Tổ chức chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, thu gom rác, vệ sinh môi trường khu 

vực Trạm Y tế xã CưM’ta. 

c. Thành phần tham dự 

- Đảng ủy, Ban giám đốc Trung tâm Y tế huyện. 

- Đại diện công đoàn, đoàn thanh niên Trung tâm Y tế huyện. 
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- Trưởng các phòng chức năng thuộc Trung tâm Y tế huyện. 

- Mời đại diện lãnh đạo xã CưM’ta. 

- Cán bộ, viên chức Trạm Y tế xã CưM’ta. 

d. Chương trình Lễ phát động 

- Ổn định tổ chức 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

- Phát biểu Phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

của lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện. 

- Lãnh đạo đơn vị trồng cây lưu niệm. 

e. Công tác chuẩn bị 

- Phòng TCHC chuẩn bị nội dung khẩu hiệu tuyên truyền tại buổi lễ, chuẩn 

bị 02 cây xanh để trồng tại buổi lễ phát động. 

- Trạm Y tế xã CưM’ta:  Bố trí vị trí nền đất và đào hố trồng cây, chuẩn bị 

cuốc, xẻng, bình tưới nước. 

2. Tổ chức trồng cây tại các khoa, phòng, trạm y tế toàn đơn vị 

Đồng loạt tổ chức ra quân trồng cây vào lúc 09h00, ngày 17/02/2021 (tức 

ngày 06/01/2021 ÂL); Tại các khoa, phòng, trạm y tế xã còn lại của đơn vị. 

2.1. Tại Trung tâm Y tế huyện. 

Bố trí các chậu cảnh ở khu vực trong Hội trường, phòng giao ban, dọc hành 

lang, phía trước trụ sở. 

Vận động mỗi khoa, phòng trồng 2 - 3 chậu cảnh đặt tại khu vực hành lang, 

khu vực chờ khám bệnh và phòng truyền thông.(Các loại cây trồng chậu cảnh: 

Cây Ngũ gia bì, Cây dừa cảnh, cây vạn niên thanh, cây trầu bà, cây cau tiểu trâm, 

cây trúc mây…) 

Khuyến khích mỗi cá nhân trồng một cây cảnh tại phòng làm việc để tạo 

không gian xanh trong phòng làm việc. 

2.2. Tại các Trạm Y tế xã/thị trấn. 

Đối với các Trạm Y tế xã/thị trấn có nền đất thực hiện trồng từ 2 - 4 cây lâu 

năm chủ yếu cho phong cảnh, bóng mát, môi trường (Cây bằng lăng, cây bàng…) 

có thể kết hợp các loại cây ăn quả (Cây Sakê, nhãn, vải…).  

Đối với các Trạm Y tế xã/thị trấn không có nền đất thực hiện trồng 2 - 3 

chậu cảnh đặt tại khu vực hành lang, khu vực trước sân. 

Trồng và chăm sóc các cây thuốc nam vừa tạo cảnh quan vừa phục vụ công 

tác điều trị. Khuyến khích mỗi cá nhân trồng một cây cảnh tại phòng làm việc để 

tạo không gian xanh. 

III. KINH PHÍ 

Vận động xã hội hóa từ nguồn kinh phí đóng góp của các cá nhân, khoa 

phòng. 

Trung tâm Y tế huyện hỗ trợ kinh phí tổ chức buổi Lễ phát động và bố trí 

các chậu cảnh tại khu vực Hội trường, khu vực phía trước trụ sở đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức - Hành chính 
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Tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân 

Tân Sửu 2021. 

Chịu trách nhiệm sắp xếp bố trí các chậu cảnh tại khu vực trong và ngoài 

Hội trường, phòng họp giao ban, dọc hành lang và phía trước trụ sở đơn vị. 

Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch đền ra. Đề 

xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực có những cách làm hiệu quả để 

triển khai phong trào. 

2. Phòng Điều dưỡng - Ban truyền thông 

Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như bảng tin, loa 

đài, trang Website, lồng ghép trong các cuộc họp, giao ban tại đơn vị về vai trò, tác 

dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ 

rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến 

đổi khí hậu. 

3. Phòng Tài chính - Kế toán 

Phối hợp phòng TC - HC bố trí kinh phí để mua cây giống và chậu cảnh đảm 

bảo theo kế hoạch đề ra. 

4. Các khoa, phòng, trạm y tế xã, thị trấn 

Có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch đề ra.  Nêu 

cao tinh thần, ý thức trồng, bảo vệ và chăm sóc cây xanh, tăng cường công tác vệ 

sinh đảm bảo môi trường Xanh - Sạch - Đẹp. 

Các đơn vị chủ động chuẩn bị giống cây trồng và chậu cây cảnh. 

Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện trồng cây tại đơn vị mình về 

phòng TCHC trước ngày 20/02/2021. 

5. Công đoàn, Đoàn thanh niên 

Phối hợp các khoa, phòng, TYT tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò, 

tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ 

rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến 

đổi khí hậu. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức phong trào tết trồng cây tại Trung tâm Y tế 

huyện. Đề nghị các khoa, phòng, trạm y tế và bộ phận liên quan phối hợp triển khai 

thực hiện đạt hiệu quả cao./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Y tế (b/c); 

- BTV huyện ủy (b/c);  

- BCH công đoàn TTYT; 

- Các khoa, phòng, TYT xã/thị trấn (thực hiện); 

- Lưu: VT, TCHC. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Thị Thủy 
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