
 

 Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Hiệu trưởng các trường học trực thuộc Sở; 

- Giám đốc các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 38/KH-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Hà nội về việc tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

Xuân Nhâm Dần năm 2022, thành phố Hà Nội; Công văn số 40/SNN-KL ngày 

06/01/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn tổ 

chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm Dần năm 

2022. 

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị trưởng phòng Giáo dục và Đào 

tạo các quận, huyện, thị xã, Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc Sở, 

Giám đốc các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên chỉ đạo, 

tổ chức, triển khai hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

Xuân Nhâm Dần năm 2022, cụ thể như sau: 

 1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, giáo 

viên, học sinh và cha mẹ học sinh trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây.  

Tổ chức trồng các loại cây xanh tại nhà trường, các cơ sở giáo dục phù 

hợp với quy hoạch chung của địa phương, góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó 

với biến đổi khí hậu và tạo cảnh quan sư phạm xanh - sạch - đẹp trong mỗi nhà 

trường. 

Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục, tuyên truyền trong giờ chào cờ đầu 

tuần của học sinh, trong các môn học có nội dung liên quan.  

 2. Công tác trồng cây  

 Căn cứ vào điều kiện thực tiễn, các đơn vị tiến hành rà soát quỹ đất để 

trồng mới cây xanh trong khuôn viên nhà trường. Các đơn vị chủ động lựa chọn, 

tổ chức trồng cây mới, trồng thay thế những cây chậm phát triển cho phù hợp 

cảnh quan, điều kiện tự nhiên. Một số chủng loại cây có thể trồng trong khuôn 

viên của trường như: 
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V/v hướng dẫn tổ chức phong trào 

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” 

Xuân Nhâm Dần năm 2022 của ngành 

Giáo dục và Đào tạo 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                             

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

Hà Nội, ngày      tháng 02 năm 2022 



 - Cây lấy gỗ: Lim xanh, Thông, Lát hoa, Trám, Sao đen, ... 

 - Cây bóng mát: Muồng, Sấu, Phượng, Bằng lăng, Long não, ...  

 - Cây ăn quả: Bưởi, Nhãn, Xoài, Mít, ... 

 - Cây cảnh, cây hoa: Lộc vừng, Dạ yến thảo, Hoa giấy, Hoa hồng, Hoa 

mười giờ, Hoa tóc tiên, Hoa lan, Hoa ban, .... 

 Quy trình trồng mới, cắt tỉa, đánh chuyển, chăm sóc, ... được quy định tại 

Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND Thành phố. 

 3. Thời gian thực hiện 

 - Đợt 1: Từ ngày 06/02/2022 đến ngày 15/02/2022. 

 - Đợt 2: Thời gian triển khai trồng cây có thể kéo dài trong vụ Xuân (từ 

tháng 2 - 4/2022) và vụ Thu (từ tháng 8 - 10/2022) 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, 

huyện, thị xã; các đơn vị trực thuộc, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên nghiêm túc triển khai thực hiện. Báo cáo kết quả đợt 1 trước 

ngày 25/02/2022 và đợt 2 trước ngày 10/11/2022 về Sở Giáo dục và Đào tạo qua 

phòng Chính trị, tư tưởng - Khoa học công nghệ theo địa chỉ email: 

cttt@hanoiedu.vn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố Hà Nội (để báo cáo); 

- Sở NN&PTNT; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CTTT-KHCN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Trần Lưu Hoa 
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