
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN ĐỨC THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1403  /BC- UBND 

          

               Đức Thọ, ngày  07   tháng  6  năm 2021 

                                                                             

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát kế hoạch thực hiện Đề án trồng một tỷ  

cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 

 

        

 Thực hiện Quyết định 524/QĐ-TTg  ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về phê duyệt Đề án trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025 và Văn bản của Sở 

NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh. UBND huyện đã tiến hành rà soát và báo cáo kết quả như sau: 

1. Kế hoạch trồng cây giai đoạn 2021 - 2025. 

1.1. Trồng mới rừng sản xuất: 60 ha/ 90.000 cây (trong đó: năm 2021 trồng 10 

ha/15.000 cây; năm 2022 trồng 15 ha/22.500 cây; năm 2023 trồng 15 ha/22.500 cây; 

năm 2024 trồng 10 ha/15.000 cây; năm 2025 trồng 10 ha/15.000 cây) 

1.2. Trồng cây khu vực đô thị: 12.000 cây, trong đó: năm 2021 trồng 2.000 cây; 

năm 2022 trồng 3.000 cây; năm 2023 trồng 3.000 cây; năm 2024 trồng 2.000 cây; năm 

2025 trồng 2.000 cây) 

1.3. Trồng cây khu vực nông thôn: 120.000 cây, trong đó: năm 2021 trồng 

20.000 cây; năm 2022 trồng 30.000 cây; năm 2023 trồng 30.000 cây; năm 2024 trồng 

20.000 cây; năm 2025 trồng 20.000 cây) 

( Kèm theo phụ biểu 01) 

2. Kế hoạch trồng cây năm 2021 

- Toàn huyện trồng 10 ha/ 15.000 cây.  

- Trồng cây khu vực đô thị trồng 2.000 cây; 

- Trồng cây khu vực nông thôn: trồng 20.000 cây 

( Kèm theo phụ biểu 02) 

Trên đây là kết quả  rà soát kế hoạch thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh giai 

đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện./. 

                                                      
Nơi nhận 
- Chi cục Kiểm lâm (B/c); 

- Chủ tich, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng NNPTNT, Hạt kiểm lâm; 

- Lưu: VT, NN. 
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