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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 1162 /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch trồng cây phân tán của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;
Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/02/2006 của Chính phủ
về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;
Căn cứ Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2017 của Bộ
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện Quyết
định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án quy hoạch bảo vệ phát triển rừng tỉnh
Quảng Ngãi, giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày
07/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung
tại Điều 1 Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 04/12/2012 của Chủ tịch
UBND tỉnh về việc phê duyệt Dự án quy hoạch Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh
Quảng Ngãi, giai đoạn 2011-2020;
Căn cứ Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND
tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Ngãi
giai đoạn 2016-2020.
Căn cứ Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh
về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU
ngày 04/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW
ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo
của đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng;
Xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi tại Tờ trình số
117-TTr/TĐTN-TNNT ngày 08/8/2019; ý kiến của Giám đốc Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1951/SNNPTNT ngày

22/7/2019 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 991/SKHĐTKTN ngày 28/6/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch trồng cây phân tán của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020 (chi tiết có Kế
hoạch điều chỉnh kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế
Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và
Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi
trường; Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện,
thành phố; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như Điều 3;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh;
- VPUB: PCVP(NL), các Phòng N/cứu, CB-TH;
- Lưu: VT, NN-TN (lnphong329)

Trần Ngọc Căng
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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KẾ HOẠCH
Trồng cây phân tán của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi,
giai đoạn 2018-2020 (điều chỉnh)
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1162/QĐ-UBND ngày 19/8/2019
của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)
PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN - SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH
KẾ HOẠCH
I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Kết quả đã thực hiện
Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh
về việc giao kế hoạch Chương trình Bảo vệ và phát triển rừng năm 2018, Tỉnh
đoàn được giao kế hoạch vốn thực hiện Kế hoạch trồng cây phân tán của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là 750 triệu đồng. Tỉnh đoàn đã lựa chọn đơn vị đủ
năng lực thực hiện công tác tư vấn thiết kế và trình hồ sơ phương án thuyết
minh thiết kế kỹ thuật và dự toán kế hoạch trồng cây phân tán năm 2018 và
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1644/QĐ-UBND ngày 28/9/2018.
Tỉnh đoàn đã lựa chọn đơn vị thi công và giám sát thực hiện trồng cây
năm 2018. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn phối hợp với đơn vị thi
công tổ chức ra quân trồng cây và vận động nhân dân cùng chăm sóc, bảo vệ
cây trồng. Kết quả:
Số lượng cây đã trồng năm 2018: 4.893 cây
- Chủng loại cây trồng: sao đen và phi lao
- Địa điểm: 09 huyện gồm Bình Sơn, Đức Phổ, Mộ Đức, Nghĩa Hành,
Tư Nghĩa, Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tịnh và Sơn Tây.
- Kinh phí thực hiện: 725,140,000 đồng (bao gồm cả chi phí tổ chức 01
lớp tập huấn và tuyên truyền)
2. Đánh giá kết quả đã thực hiện so với Kế hoạch được duyệt
Theo Kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định
155/QĐ-UBND ngày 23/1/2018, tổng số cây trồng phân tán của Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2020 là 30.000 cây;
Thực hiện kế hoạch năm 2018 (tại Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày
18/5/2018) đã tổ chức trồng được 4.893 cây và kế hoạch năm 2019 (Quyết
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định số 336/QĐ-UBND ngày 15/3/2019 với số tiền 765 triệu đồng) dự kiến
trồng được 4.150 cây (dự kiến cả cây trồng dặm là khoảng 10.000 cây). Như
vậy, tổng vốn giao (2018, 2019) 1.515 triệu đồng chỉ đạt 78,3% và số lượng
cây trồng chỉ đạt 30,1% so với Kế hoạch được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt
tại Quyết định 155/QĐ-UBND ngày 23/1/2018.
II. SỰ CẦN THIẾT ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH
Xuất phát từ thực tế kế hoạch giao vốn trong 02 năm 2018, 2019 và
thực tế triển khai Kế hoạch trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
trong năm 2018, đồng thời việc đơn giá cây giống theo thực tế cao hơn nhiều
so với khái toán ban đầu, đẫn đến số lượng cây trồng theo kế hoạch có sự thay
đổi lớn so với dự kiến ban đầu.
Ngoài ra trên cơ sở điều tra, khảo sát và ý kiến của đơn vị tư vấn
chuyên môn để đảm bảo tỷ lệ sống tốt sau thời gian kiến thiết (một năm trồng
ba năm chăm sóc) và khi chuyển qua giai đoạn bảo vệ, duy tu, cây phân tán
phải có hệ rễ phát triển ăn sâu, thân cây đủ khỏe để chống lại các nhân tố các
nhân tố bất lợi khi sinh sống trên điều kiện khó khăn (dễ bị tác động bởi gia
súc, phương tiện cơ giới, khí bụi, khô cằn ...), nên có một số nội dung về tiêu
chuẩn, kỹ thuât cây trồng và cách thức thực hiện thay đổi so với Kế hoạch
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 155/QĐ-UBND ngày 23/1/2018. .
Để có cơ sở triển khai cho những năm tiếp theo và xuất phát từ những
thay đổi trong quá trình triển khai thực hiện nêu trên, nội dung của Kế hoạch
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018-2020 được phê
duyệt tại Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của Chủ tịch UBND
tỉnh cần phải được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
PHẦN THỨ HAI
NỘI DUNG KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH
1. Thông tin chung
- Tên Kế hoạch: Trồng cây phân tán của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh
Quảng Ngãi, giai đoạn 2018-2022.
- Đơn vị thực hiện Kế hoạch: Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi.
- Phạm vi thực hiện: Tại 13 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi (trừ huyện Lý Sơn)
- Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2018-2022.
2. Nội dung thực hiện
2.1. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho Đoàn viên, thanh
thiếu nhi về mục đích, mục tiêu của công tác trồng và bảo vệ rừng.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ,
đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân: tập huấn, diễn đàn, hội thi,...
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- Vận động đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia vào các Dự án
trồng và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; tố giác các cá nhân, tổ chức có hành vi
vi phạm pháp luật bảo vệ rừng trên địa bàn.
- Sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông của Đoàn, Hội,
như: báo, bản tin thanh niên, phát thanh, trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn,
trang mạng xã hội của Đoàn,...
2.2. Công tác trồng cây phân tán
a) Thời gian thực hiện
Trồng tập trung trong năm 2018, 2019. Thời gian trồng cây từ tháng 9
đến tháng 12 hàng năm.
b) Địa điểm, vị trí thực hiện
Triển khai và thực hiện trồng cây tại 13 huyện, thành phố trên địa bàn
tỉnh Quảng Ngãi (trừ huyện Lý Sơn). Vị trí trồng dự kiến tại các tuyến đường
giao thông, nơi công cộng, cơ quan, trường học, bệnh xá...
c) Số lượng, loài cây trồng
- Tổng số cây trồng trong hai năm khoảng 10.000 cây.
- Các loài cây trồng dự kiến: Lim xanh, Sao đen, Móng bò, Xà cừ,
Giáng hương, Muồng hoàng yến, Bàng Thái Lan, Phi lao (Dương liễu), Bằng
lăng tím, Cau, Sưa, Hoàng nam, Lát hoa, Dầu rái, Sấu, Phượng vĩ ...
3. Giải pháp thực hiện
3.1. Đối với công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên,
thanh thiếu nhi về mục đích, mục tiêu của công tác trồng và bảo vệ rừng
- Đưa nội dung tuyên truyền về công tác phát triển rừng, bảo vệ rừng và
phòng cháy chữa cháy rừng vào tài liệu sinh hoạt chi đoàn, chi hội. Phối hợp
tổ chức các diễn đàn, hội thi nhằm tuyên truyền về công tác trồng và bảo vệ
rừng.
- Tổ chức 02 lớp tập huấn (năm 2018 và 2019) nâng cao nhận thức cho
cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên về mục đích, mục tiêu, tầm quan trọng
của công tác trồng và bảo vệ rừng; công tác phòng cháy và chữa cháy rừng;
các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh. Tùy theo điều kiện thực tế tại các địa
phương, các cơ sở Đoàn phối hợp với các các phòng chức năng tổ chức tập
huấn, diễn đàn, hội thi nhằm nâng cao nhận thức về trồng và bảo vệ rừng cho
thanh thiếu nhi và nhân dân.
- Nâng cao trách nhiệm của các cơ sở Đoàn trong công tác phối hợp với
chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan để vận động đoàn viên, thanh
niên và người dân tham gia vào các Dự án trồng và bảo vệ rừng trên
địa bàn tỉnh; tố giác các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về bảo
vệ và phát triển rừng trên địa bàn. Mỗi đoàn viên, hội viên là một tuyên
truyền viên về công tác trồng và bảo vệ rừng; vận động gia đình, người thân,
nhân dân tại địa phương tham gia công tác trồng và bảo vệ rừng.
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- Sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông của Đoàn, Hội,
như: báo, bản tin thanh niên, phát thanh, trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn,
trang mạng xã hội của Đoàn,... trong tuyên truyền các hoạt động, các mô hình
tiêu biểu của Đoàn, Hội và phổ biến kinh nghiệm tốt, hiệu quả trong công tác
trồng và bảo vệ rừng. Một năm có ít nhất 20 bài viết về công tác trồng và bảo
vệ rừng trên trang thông tin điện tử Tỉnh Đoàn; 04 bài viết trên bản tin thanh
niên.
3.2. Giải pháp kỹ thuật trồng cây phân tán
a) Tiêu chuẩn cây trồng
Tùy theo đặc điểm sinh trưởng của từng loài cây, điều kiện tự nhiên,...
để lựa chọn tiêu chuẩn cây trồng cho phù hợp, trong đó: cây được gieo ươm
từ hạt, thời gian gieo ươm đến khi trồng tối thiểu từ 20 tháng tuổi trở lên,
chiều cao trên 100 cm, đường kính gốc đạt từ 0.9 cm trở lên, thân thẳng, dáng
cân đối, không bị sâu bệnh, cụt ngọn, tán đều,...
b) Tổ chức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây trồng
b1) Kỹ thuật trồng cây
- Chuẩn bị mặt bằng: Dọn sạch vị trí dự kiến thực hiện trồng cây.
- Làm đất:
+ Đào hố và lấp hố bằng phương pháp thủ công: dùng cuốc, xẻng. Đào
hố trước khi trồng 15-20 ngày, khoảng cách giữa các hố từ 3 m trở lên.
+ Khi đào hố phải lấy hết đá ra khỏi hố, đất đào hố để bên miệng hố sau
khi sửa đáy hố xong thì lấp hố. Chú ý lấp đất đầy ngang miệng hố.
+ Kích thước hố 0.4 x 0.4 x 0.4 cm.
- Bón lót: Phải tiến hành lấp hố kết hợp với bón lót từ 1-2 kg phân
chuồng có trộn 0.1 - 0.2 kg phân vi sinh/gốc trộn đều với lớp đất trên mặt, cho
xuống đáy hố trước khi trồng, vun đất theo hình mu rùa.
- Trồng cây:
+ Dùng cuốc móc đất giữa tâm hố trồng, xé bỏ túi bầu, tránh làm vỡ
bầu, tổn thương đến bộ rễ, đặt cây thẳng đứng giữa hố, dùng tay ấn nhẹ chặt
lớp đất mặt xung quanh bầu, lấp đất đến cổ rễ cây theo hình mu rùa cao hơn
so với mặt đất để tránh đọng nước làm úng, chết cây.
+ Để bảo vệ cây nên cắm cọc (01 cọc hoặc 03 cọc) hoặc đan rọ bảo vệ
và tưới đẫm nước ngay sau khi trồng. Tưới nước, chăm sóc, bảo vệ định kỳ để
đảm bảo cây sống và cây sinh trưởng, phát triển tốt.
b2) Chăm sóc cây trồng
- Thời gian chăm sóc 03 năm liên tiếp sau khi trồng: Năm thứ nhất thực
hiện chăm sóc sóc 02 lần, năm thứ hai, thứ ba thực hiện chăm sóc 01 lần.
+ Chăm sóc lần 1 từ tháng 3 - tháng 5.
+ Chăm sóc lần 2 từ tháng 8 - tháng 11.
- Biện pháp chăm sóc: Phát dọn dây leo, cỏ dại, cây bụi, xới đất xung
quanh gốc đường kính rộng 60 - 80 cm, sâu 3 - 4 cm, vun gốc kết hợp bón
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thúc 0,1 - 0,3 kg phân vi sinh/cây vào lần chăm sóc đầu tiên của mỗi năm. Khi
chăm sóc kết hợp với trồng dặm những cây bị chết.
- Nội dung chăm sóc cây trồng gồm:
+ Trồng dặm: Tiến hành trồng dặm những cây bị chết, vun đỡ những
cây nghiêng ngả.
+ Dẫy cỏ xới đất: Dẫy sạch cỏ dại và xới đất xung quanh tém vào gốc
cây có đường kính rộng 60 - 80 cm, sâu 3 - 4 cm.
+ Bón phân: Bón thúc 0.1 - 0.3 kg phân NPK/cây vào lần chăm sóc
đầu, bón cách gốc 30-35 cm.
+ Tỉa thưa, tạo tán: Trồng 2 - 3 năm đầu cần tỉa bỏ cành, nhánh phụ,
nên tỉa cành vào cuối mùa khô hàng năm để tạo cho thân cây thẳng. Khi cây
được 3-4 năm tuổi xác định cây sinh trưởng chậm, yếu, còi cọc thì phải chặt
tỉa nhằm tạo điều kiện cho những cây còn lại sinh trưởng, phát triển tốt hơn.
- Bảo vệ: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra để phát hiện và xử lý kịp
thời những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến cây trồng.
3.3. Giải pháp về nguồn vốn
- Nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh bố trí tại Chương trình Mục tiêu phát
triển Lâm nghiệp bền vững (Chương trình bảo vệ và phát triển rừng).
- Kinh phí xã hội hóa (vận động từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ, mạnh
thường quân, đối ứng của thanh niên...): các huyện, thành đoàn, các đơn vị
đảm nhận trồng và chăm sóc tự vận động kinh phí để mua phân chuồng, trồng
dặm, duy trì việc chăm sóc và bảo vệ cây trồng trong những năm sau, trang trí
thảm cỏ, khung (nếu có),... để đảm bảo cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và
tạo cảnh quan tại địa phương.
3.4. Giải pháp tổ chức
- Tỉnh Đoàn thành lập Ban chỉ đạo trồng cây phân tán của tổ chức Đoàn
theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện.
- Chỉ đạo, phát động rộng rãi đến các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội trên toàn
tỉnh tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác trồng và bảo vệ
rừng trong cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, hội viên, thanh niên;
- Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực để thi công trồng, chăm sóc cây
phân tán. Trong quá trình thi công, Tỉnh đoàn chỉ đạo các cơ sở đoàn huy
động đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ trồng cây và vận động ĐVTN,
người dân tại địa phương cùng chung tay bảo vệ cây trồng. Sau một năm
trồng, ba năm chăm sóc (ngoài các hoạt động kiểm tra, giám sát, nghiệm thu
các công đoạn, hạng mục hàng năm) Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi sẽ tiến hành
nghiệm thu hoàn công cây sống tốt và xây dựng phương án bàn giao cho các
cơ sở đoàn, chi đoàn, cơ quan, địa phương tiếp tục duy tu, bảo vệ theo quy
định.
V4. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI
TT

Nội dung thực hiện

Thời gian

Đơn vị thực hiện
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thực hiện
1

Rà soát nhu cầu và xây dựng Kế
hoạch trình cấp có thẩm quyền phê
duyệt

Tháng
12/2017

Tỉnh Đoàn, Sở NN và
PTNT

2

Xây dựng phương án trồng cây
phân tán hàng năm

Quý I đến quý
III/hàng năm

Tỉnh Đoàn, Đơn vị tư
vấn thiết kế, các
huyện, thành đoàn

3

Xây dựng Kế hoạch thực hiện như:
chuẩn bị đất đai, phát dọn thực bì,
đào hố, triển khai trồng cây, chăm
sóc,...

Theo phương
án được cấp
có thẩm quyền
phê duyệt

Tỉnh Đoàn, Đơn vị thi
công trồng cây phân
tán.

Thường
xuyên, hàng
năm

Tỉnh Đoàn, Các
huyện, thành Đoàn,
Đơn vị giám sát thi
công, Đơn vị thi công
trồng cây phân tán.

Thường xuyên
và theo
phương án
được cấp có
thẩm quyền
phê duyệt

Tỉnh Đoàn, Các
huyện, thành Đoàn,
Đơn vị giám sát thi
công, Đơn vị thi công
trồng cây phân tán.

Theo định kỳ
hàng quý, năm

Tỉnh Đoàn, Cán bộ kỹ
thuật Sở NN và
PTNT, các huyện,
thành Đoàn; Đơn vị tư
vấn giám sát.

4

5

6

Kiểm tra, giám sát quá trình thực
hiện trồng cây phân tán

Đôn đốc các đơn vị triển khai trồng
dặm, chăm sóc theo kế hoạch

Tổ chức đánh giá thực hiện Kế
hoạch

V5. KHÁI TOÁN KINH PHÍ
Khái toán tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch:
Bằng số (đã làm tròn): 2.012.951.000 đồng (sẽ được chuẩn xác trong
quá trình lập Phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).
Bằng chữ: Hai tỷ không trăm mười hai triệu chín trăm năm mươi mốt
nghìn đồng.
Trong đó:
- Chi phí cho công tác tuyên truyền:
53.560.000 đồng;
- Chi phí trồng rừng phân tán:
1.855.036.000 đồng;
Trong đó:
+ Chi phí xây dựng
1.601.679.000 đồng;
+ Chi phí quản lý dự án:
48.854.000 đồng;
+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:
129.544.000 đồng;
+ Chi phí khác:
74.959.000 đồng;
- Chi phí tổng kết, đánh giá thực hiện Kế hoạch:
8.500.000 đồng;
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- Chi phí dự phòng:
Chia theo năm thực hiện:
- Năm 2018:
- Năm 2019:
- Năm 2020:
- Năm 2021:
- Năm 2022:

95.855.000 đồng.
725.140.000 đồng;
765.000.000 đồng;
222.539.000 đồng;
197.875.000 đồng;
102.397.000 đồng.

V6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
6.1. Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi
- Lựa chọn các đơn vị đủ năng lực thực hiện công tác tư vấn thiết kế,
thi công trồng cây phân tán, tư vấn giám sát thực hiện Kế hoạch trồng cây
phân tán. Phối hợp lập Phương án triển khai thực hiện hàng năm, gửi Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình phê duyệt theo quy định
hiện hành; đăng ký kế hoạch vốn với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
để tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh
phân bổ, làm cơ sở để thực hiện.
- Tỉnh Đoàn chủ trì, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển
khai thực hiện, giám sát quá trình thực hiện có hiệu quả Kế hoạch; tổ chức
tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của công tác trồng và bảo vệ rừng trong
cán bộ Đoàn, Hội, Đội, đoàn viên, hội viên, thanh niên
- Chỉ đạo các huyện, thành Đoàn chủ động phối hợp với các đơn vị liên
quan tổ chức “Tết trồng cây” hàng năm tại các huyện, thành phố.
- Theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo tình
hình triển khai thực hiện và kết quả định kỳ theo quý, năm về Văn phòng Ban
chỉ đạo Chương trình Mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững (Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn) và UBND tỉnh Quảng Ngãi.
6.2. Các huyện, thành đoàn
- Cử lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo trồng cây phân tán của Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi.
- Chủ động báo cáo với UBND huyện, thành phố và phối hợp các ban,
đơn vị liên quan, tư vấn thiết kế để rà soát địa điểm trồng cây phân tán hàng
năm theo Kế hoạch đảm bảo hiệu quả.
- Tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân, đoàn viên, thanh niên và
nhân dân tích cực trồng cây, gây rừng; phối hợp với chính quyền địa phương,
các đơn vị liên quan để vận động đoàn viên, thanh niên và người dân tham gia
vào các Dự án trồng và bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; tố giác các cá nhân, tổ
chức có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.
- Tiếp nhận và xây dựng phương án bàn giao cho cơ sở Đoàn, chi đoàn,
đơn vị đảm nhận việc chăm sóc, quản lý và bảo vệ để cây sinh trưởng và phát
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triển tốt sau khi hoàn công công trình. Có phương án huy động thêm các nguồn
lực xã hội để trồng dặm, mua phân bón, chăm sóc, bảo vệ, trang trí (thảm cỏ,
làm khung,...) để tạo cảnh quan tại địa điểm công cộng.
- Giám sát đơn vị thi công trong quá trình trồng và chăm sóc cây.
Thường xuyên thông tin, báo cáo tình hình cây trồng tại địa phương về Tỉnh
đoàn để năm bắt và theo dõi kịp thời.
6.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Phối hợp, hỗ trợ Tỉnh đoàn trong việc đăng ký thực hiện nhiệm vụ
trồng cây phân tán và lập Kế hoạch trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt
theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước;
- Phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức tập huấn, cung cấp tài liệu tuyên truyền
và cử cán bộ tham gia hướng dẫn kỹ thuật trồng cây phân tán trong các đợt trồng
cây.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ trì phối hợp với UBND các huyện,
thành phố, các đơn vị có liên quan và tổ chức Đoàn các cấp thực hiện Kế hoạch
này.
6.4. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh xem xét bố trí vốn đầu
tư để thực hiện Kế hoạch.
6.5. UBND các huyện, thành phố
Phối hợp việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại địa phương; chỉ đạo các
phòng, ban liên quan phối hợp trong việc xây dựng Kế hoạch cụ thể ra quân
trồng cây tại địa phương.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn các đơn
vị kịp thời báo cáo về Tỉnh Đoàn để tổng hợp, trình UBND tỉnh để xem xét, điều
chỉnh, bổ sung Kế hoạch cho phù hợp./.
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