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KẾ HOẠCH 

Tổ chức thực hiện trồng cây phân tán (cây Hoa Ban) 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021 

 

 

Căn cứ Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về bảo vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên 

đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;  

Căn cứ Kế hoạch số 3768/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh về thực 

hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về bảo 

vệ và phát triển cây hoa Ban, cây hoa Anh đào trên địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 

2020, định hướng đến năm 2025;  

Thực hiện Quyết định 642/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng đối với số tiền chưa xác định được đối 

tượng nhận tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2011-2020; Quyết định số 

1148/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán và kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Mua cây Hoa Ban để hỗ trợ trồng cây phân tán 

năm 2021” trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện trồng 

cây phân tán (cây Hoa Ban) trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021, cụ thể như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu  

1. Mục đích  

- Hỗ trợ trồng cây phân tán (cây Hoa Ban) để tạo điểm nhấn về cảnh quan môi 

trường, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.  

- Góp phần thực hiện hoàn thành mục tiêu phát triển cây Hoa Ban trên địa bàn 

tỉnh theo Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

Kế hoạch 3768/KH-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh.  

2. Yêu cầu  

- Việc tổ chức trồng cây phân tán (cây Hoa Ban) phải theo kế hoạch, công tác 

chăm sóc, bảo vệ sau tổ chức trồng cây phải đặc biệt được quan tâm và gắn trách 

nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân.  



- Cây giống Hoa Ban phải đảm bảo yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng, 

chủng loại cây.   

II. Nội dung   

1. Khối lượng thực hiện  

Trên cơ sở nhu cầu đăng ký kế hoạch thực hiện của các ngành, đơn vị, địa 

phương. Căn cứ số lượng cây đã được phê duyệt. Sở Nông nghiệp và PTNT phân 

bổ số lượng cây Hoa Ban cho từng ngành, đơn vị và các địa phương như sau:  

STT Đơn vị thực hiện 
Số lượng 

(cây) 
Đơn vị cung ứng cây 

1 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  640 

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng 

(Liên hệ đ/c: Phan Anh Sơn, 

Trưởng phòng KH-KT Quỹ; 

số điện thoại: 0913.401.338) 

2 UBND huyện Mường Ảng 250 

3 UBND huyện Tủa Chùa 300 

4 
BQLRDTLS&CQMT Mường 

Phăng 
10 

5 
UBND xã Pá Khoang, Mường 

Phăng 
300 

6 UBND TP Điện Biên Phủ 225 

Tổng cộng 1.725 

 

2. Tiêu chuẩn, kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ cây Hoa Ban   

a) Tiêu chuẩn cây Hoa Ban:  

Cây có chiều cao lớn hơn hoặc bằng 4m, đường kính gốc (tại vị trí cách bầu cây 

tối thiểu 10cm) lớn hơn hoặc bằng 8cm, thân cây thẳng, không sâu bệnh, không cắt 

cụt ngọn (cắt bỏ cành nhỏ, tán lá, để lại cành chính (chạc) có độ dài từ 20-30cm); cây 

đào đánh bầu đất, bầu đất đã được xử lý cuốn lưới ổn định, đường kính bầu 50-60 

cm; cây khỏe mạnh, sinh trưởng và phát triển tốt. 

b) Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây Hoa Ban:  

- Chuẩn bị hố trồng: Đào hố kích thước từ 70x70x70 cm; sau khi đào hố bón lót 

mỗi hố 0,3 kg phân NPK hoặc 01 kg phân hữu cơ và lấp đất lại. Đối với cây trồng 

trên vỉa hè đường phố khoảng cách cây, cách cây từ 4 - 8 m; đối với cây trồng tại các 

đồi di tích, trong khuôn viên, công sở phải đảm bảo không gian dinh dưỡng của cây 

trồng từ 25m
2 
trở lên (cây cách cây 5m, hàng cách hàng 5m).  



- Trồng cây: Rạch bỏ vỏ bầu, khơi một hố(có kích thước tương ứng với bầu 

cây) giữa hố đã lấp, đặt cây ngay ngắn vào giữa hố rồi lấp đất, lấp đất đến đâu nén 

chặt đất, vừa phải, xung quanh bầu đến đó. Lấp đất cao bằng cổ rễ cây, vun gốc 

quanh hố cây thành hình mui rùa, để tránh đọng nước vào gốc cây khi trời mưa.  

- Chăm sóc, bảo vệ cây trồng: Sau khi trồng phải tiến hành cắm cọc để giữ cho 

cây không bị nghiêng khi gió lớn; rào bảo vệ phòng chống người, gia súc phá hoại 

cây trồng (vật liệu rào nên chọn cây Sặt có chiều cao trên 3 m, khi rào phải có 4 - 5 

đai quấn được buộc bằng dây thép ly để đảm bảo độ chắc chắn của rào). Thường 

xuyên kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây trồng, nhổ cỏ, xới vun gốc, phát dọn 

dây leo, tỉa cành, tạo tán.  

3. Thời gian thực hiện: Trong tháng 7/2021. Dự kiến các mốc thời gian cụ thể 

như sau:  

- Chuẩn bị hố trồng (đào hố, bón lót phân, lấp hố): Xong trước ngày 25/7/2021.  

- Cung cấp cây: Từ 25 - 31/7/2021.  

- Tổ chức trồng cây: Từ 25/7/2021.  

Trường hợp các địa phương, đơn vị chuẩn bị hố trồng xong trước ngày 25/7, có 

thể chủ động thông báo, thống nhất với đơn vị được phân công cung ứng cây để cấp 

cây và tổ chức trồng trước thời gian trên.   

4. Kinh phí thực hiện  

- Kinh phí mua cây, vận chuyển cây Hoa Ban: Từ nguồn kinh phí được UBND 

tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 642/QĐ-UBND, ngày 

04/5/2021 về điều tiết tiền dịch vụ môi trường rừng đối với số tiền chưa xác định 

được đối tượng nhận tiền dịch vụ môi trường rừng từ năm 2011-2020.  

- Kinh phí đào hố, mua phân bón, vật liệu rào: các ngành, đơn vị và các địa 

phương tự bố trí, huy động từ các nguồn vốn phù hợp.  

5. Tổ chức thực hiện  

5.1. Các ngành, đơn vị và UBND các huyện, thành phố   

- Căn cứ số lượng cây Hoa Ban được phân bổ tại Kế hoạch này, lựa chọn các 

địa điểm là các tuyến đường chính vào trung tâm các huyện, thành phố; các tuyến 

đường nội thành chính; các điểm di tích, khuôn viên, điểm vui chơi công cộng,… để 

tổ chức trồng cây Hoa Ban.  

- Tổ chức phân công cụ thể cho từng tổ chức, đơn vị để chuẩn bị hố trồng, phân 

bón, vật liệu rào cây cho từng địa điểm trồng; mỗi địa điểm thực hiện phân công cụ 

thể cho từng đơn vị chịu trách nhiệm trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ; kiên quyết 

yêu cầu những đơn vị nào để cây trồng bị chết tự bỏ kinh phí, nhân công trồng lại.  



- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tổ chức chuẩn bị hố trồng, bón lót phân, lấp hố 

xong trước ngày 25/7/2021; chủ động thông báo, trao đổi, thống nhất thời gian, địa 

điểm giao nhận cây Hoa Ban với đơn vị cung ứng cây được Sở Nông nghiệp và 

PTNT giao nhiệm vụ ở trên; tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ cây Hoa Ban theo đúng 

hướng dẫn kỹ thuật của các đơn vị chuyên môn của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Trường hợp, đơn vị nào chuẩn bị hố trồng không đảm bảo thời gian trên, Sở Nông 

nghiệp và PTNT sẽ xem xét, điều chuyển kế hoạch phân bổ cây Hoa Ban của đơn vị 

sang cho đơn vị khác thực hiện.   

5.2. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng, Chi cục Lâm nghiệp 

- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, 

quản lý, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tuân thủ đúng các quy định của pháp luật 

hiện hành; xác định và đảm bảo tiêu chuẩn, chủng loại, chất lượng cây trồng phân tán; 

tổ chức đăng ký số lượng, chủng loại cây phân tán và đơn vị trồng; hướng dẫn kỹ 

thuật, kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện để đáp ứng yêu cầu về 

tiến độ, hiệu quả. Kết thúc nhiệm vụ, Quỹ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Sở Nông 

nghiệp và PTNT về kết quả thực hiện.   

- Chi cục Lâm nghiệp có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chất lượng cây phân tán 

(cây Hoa Ban) khi giao nhận cây giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng với đơn vị cung 

ứng cây. Phối hợp với Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng hướng dẫn kỹ thuật trồng, 

chăm sóc, quản lý cây sau khi trồng. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện trồng cây phân tán (cây Hoa Ban) trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Văn 

Hóa,Thể thao và Du lịch, BQLRDTLS&CQMT Mường Phăng, UBND xã Pá 

Khoang, Mường Phăng, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan, tổ 

chức triển khai thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo);  
- Giám đốc Sở (báo cáo);  
- Sở Văn hóa, Thế thao và Du lịch; 

- UBND các huyện, thành phố: Mường Ảng; Tủa 

Chùa; TP Điện Biên Phủ; 

- Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; 
- Chi cục Lâm nghiệp; 

- UBND xã Pá Khoang, Mường Phăng;  

- BQLRDTLS&CQMT Mường Phăng; 

- Lưu: VT, QBVR.  

 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Văn Thượng 
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