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V/v tổ chức phong trào trồng cây xanh 

trong ngành Giáo dục
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           Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 
của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào Tết trồng cây và tăng cường 
công tác bảo vệ, phát triển rừng, cả nước chung sức, đồng lòng trồng mới 1 tỷ cây 
xanh giai đoạn 2021-2025 với thông điệp “Vì một Việt Nam xanh”; 

Căn cứ công văn số 256/SGDĐT-HSSVPC ngày 18/02/2022 của Sở GDĐT 
về việc tiếp tục tổ chức phong trào trồng cây xanh trong ngành Giáo dục, Phòng 
GDĐT đề nghị các trường trực thuộc thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Xây dựng kế hoạch triển khai phong trào trồng cây xanh trong các nhà 
trường gắn với phong trào thi đua của ngành Giáo dục, địa phương, đơn vị về xây 
dựng trường, lớp Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn. Hằng năm, tùy điều kiện thực tế, 
các trường tổ chức Lễ phát động trồng cây đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu 
quả.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên cán bộ, nhà giáo, 
học sinh về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng 
rừng, công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ môi trường sinh 
thái, thực hiện các quy định của pháp luật về lâm nghiệp, góp phần giảm nhẹ 
thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và sự phát triển bền vững của đất nước.

3. Tiến hành rà soát, trồng mới cây xanh trong khuôn viên nhà trường bảo 
đảm vệ sinh và an toàn cây xanh trong trường học; trồng thay thế những cây chết, 
cây châm phát triển; lựa chọn trồng những cây giống tốt, phù hợp với quy hoạch, 
thích hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Khuyến khích mỗi 
trường thực hiện 01 công trình cây xanh, vườn cây, vườn ươm tạo điều kiện cho 
học sinh trải nghiệm thực tế với việc tham gia bảo vệ môi trường sống; phát huy 
ý tưởng sáng tạo của học sinh trong việc trồng cây như: mô hình cây sinh kế thích 
ứng với biến đổi khí hậu, mô hình cây phòng hộ rừng đầu nguồn,…

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị tại địa phương tổ chức phát động phong 
trào trồng cây một cách thiết thực, hiệu quả, đảm bảo các quy định về phòng 
chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế và các hướng dẫn của Bộ GDĐT trong 
trường học. Các đơn vị phấn đấu chỉ tiêu trồng cây xanh cao hơn ít nhất 20% so 
với kết quả thực hiện năm 2021.

5. Báo cáo bằng văn bản kết quả thực hiện phong trào trồng cây năm 2021 
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và kế hoạch triển khai năm 2022 gửi về Phòng GDĐT (bộ phân NGLL nhận) 
trước ngày 12/3/2022.  

Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai các nội dung trên, 
phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị./. 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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