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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày     tháng 8 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai thực hiện trồng cây hoa Ban năm 2021  

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

ủy Điện Biên về việc 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 các Văn bản của UBND tỉnh: Số 2716/UBND-KTN ngày 

25/9/2018 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 

10/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên; Số 945/UBND-KTN ngày 

06/4/2021về việc hỗ trợ cây hoa Ban cho tỉnh Điện Biên và tổ chức trồng 

trong năm 2021; Số 1842/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của 

Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên; 

Trên cơ sở hướng dẫn, phân bổ cây Ban của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tại các Công văn số 1536/SNN-QBVR ngày 06/7/2021 về việc triển 

khai, thực hiện trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Số 1666/KH-

SNN ngày 22/7/2021 về tổ chức thực hiện trồng cây phân tán trên địa bàn tỉnh 

Điện Biên năm 2021. 

  Để từng bước phát triển cây hoa Ban gắn với phát triển du lịch tỉnh Điện 

Biên, thu hút đông đảo du khách đến tham quan; góp phần thúc đẩy phát triển du 

lịch, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - văn hóa xã hội chung của 

tỉnh; đồng thời đưa Lễ hội hoa Ban trở thành nét đặc trưng riêng của tỉnh Điện 

Biên trong khu vực Tây Bắc, sau khi trao đổi, thống nhất với Tỉnh đoàn Điện 

Biên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch tổ chức trồng cây hoa 

Ban năm 2021,với những nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích     

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

bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 10/9/2018 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 1842/KH-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh 

Điện Biên về thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” 

của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

- Tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường bằng cây hoa Ban để tạo dấu ấn 

trong lòng du khách khi đặt chân đến mảnh đất Điện Biên lịch sử; góp phần thúc 

đẩy hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. 

- Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của các lực lượng, đặc biệt là tinh 

thần xung kích của lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia trồng, chăm sóc, bảo 
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vệ cây xanh nói chung và cây hoa Ban nói riêng; góp phần làm cho môi trường 

Xanh - Sạch - Đẹp, tích cực bảo vệ môi trường, nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Yêu cầu 

- Yêu cầu các phòng, đơn vị, các tổ chức đoàn thể thuộc Sở tích cực hưởng 

ứng, tham gia kế hoạch trồng cây hoa Ban năm 2021 và có trách nhiệm phân 

công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận trực thuộc trồng, chăm sóc, 

quản lý, bảo vệ tại mỗi địa điểm triển khai thực hiện. 

- Tổ chức trồng cây đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, an toàn, thu hút sự tham 

gia nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động và 

đoàn viên, thanh niên.  

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung thực hiện 

- Chuẩn bị hố trồng, cây giống, phân bón...để trồng cây hoa Ban. 

- Triển khai tổ chức trồng cây hoa Ban tại một số điểm di tích thuộc Di tích 

lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ; công trình văn hóa, thể 

thao của tỉnh. 

2. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 8 - 9 năm 2021 (thời gian cụ 

thể sẽ được thống nhất khi công tác phòng chống dịch Covid 19 được khống chế 

để việc triển khai đảm bảo an toàn). 

3. Địa điểm và số lượng trồng cây hoa Ban 

Tổng số cây hoa Ban dự kiến trồng tại các điểm di tích và các công trình do 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý là 650 cây, cụ thể như sau: 

- Tại một số điểm di tích thuộc Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến 

trường Điện Biên Phủ: 520 cây, trong đó: 

+ Di tích Đồi A1: 40 cây. 

+ Di tích Đồi E: 50 cây. 

+ Di tích Đường kéo pháo bằng tay: 40 cây.  

+ Di tích Sở chỉ huy Chiến dịch ĐBP tại Mường Phăng: 30 cây. 

+ Khu Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ: 360 cây. 

- Tại Sân vận động và Nhà thi đấu đa năng: 20 cây. 

- Tại Trung tâm Giao lưu văn hóa và thông tin du lịch Điện Biên Phủ: 100 cây. 

- Tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ: 10 cây. 

4. Lực lượng tham gia  

- Đoàn viên, thanh niên thuộc Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Điện 

Biên (đề nghị Tỉnh đoàn huy động). 

- Huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở. 
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- Đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội của Sở (Công 

đoàn, Đoàn Thanh niên). 

5. Dụng cụ, vật tư, giống cây Ban và cây chống 

- Dụng cụ: xẻng, cuốc, dao, xà beng, ô doa hoặc xô tưới cây (lực lượng 

tham gia chủ động chuẩn bị). 

- Vật tư: Cọc chống, phân bón lót, dây buộc (đơn vị có địa điểm trồng cây 

chuẩn bị). 

- Giống cây hoa Ban: Do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cung 

cấp, số lượng 650 cây. 

6. Yêu cầu về kĩ thuật 

- Yêu cầu hố trồng cây hoa Ban: 

+ Chuẩn bị hố trồng cây, kích thước: 70 cm x 70 cm x 70 cm; khoảng cách các 

hố: 5m. 

+ Phân bón lót NPK: mỗi hố 0,3 kg. 

- Kỹ thuật trồng cây hoa Ban: Rạch bỏ vỏ bầu,  đặt cây ngay ngắn vào giữa hố 

rồi lấp đất lại. Lấp đất cao bằng cổ rễ cây, vun gốc quanh hố cây thành hình mui rùa 

để tránh đọng nước; sau khi trồng cây, tiến hành cắm cọc chống để giữ cho cây không bị 

nghiêng khi gió lớn. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

1.1. Văn phòng Sở 

Làm đầu mối theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch; chủ 

động kết nối, trao đổi thông tin với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Ngành 

để tham mưu triển khai các nội dung, nhiệm vụ được giao; tổng hợp, tham mưu 

báo cáo kết quả thực hiện của Sở gửi cơ quan chức năng theo quy định. 

1.2. Các đơn vị trực thuộc Sở 

- Hướng dẫn vị trí để tổ chức cuốc hố và trồng cây. 

- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện trồng cây, chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để phục vụ việc trồng cây tại các địa điểm do đơn vị quản lý: dụng cụ, phân vi 

sinh bón lót, cọc chống, dây buộc, nước uống phục vụ lực lượng trồng cây... 

- Tiếp nhận cây giống từ đơn vị cung cấp. 

- Phối hợp với các lực lượng thực hiện trồng cây hoa Ban theo Kế hoạch. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở để tổng hợp. 

1.3. Đề nghị các tổ chức đoàn thể  

- Công đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Cử 60 đoàn viên tham 

gia cuốc hố, trồng cây tại di tích đồi A1, đồi E. 



4 

+ Đợt 1: Thực hiện cuốc hố và bón lót phân cho 86 hố (Di tích đồi A1: 36 

hố; Di tích đồi E: 50 hố). 

+ Đợt 2: Thực hiện trồng 86 cây Ban tại 02 địa điểm trên. 

- Đoàn cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Cử 90 đoàn viên tham gia 

cuốc hố, trồng cây Ban tại các điểm: 

+ Đợt 1: Thực hiện cuốc hố và bón lót phân cho 124 hố trồng cây. Trong 

đó (Sân vận động, Nhà thi đấu: 20 hố; Trung tâm Giao lưu văn hóa và thông tin 

du lịch Điện Biên Phủ: 100 hố; Bảo tàng CTLS Điện Biên Phủ: 04 hố).  

+ Đợt 2: Thực hiện trồng 124 cây Ban tại các địa điểm trên.  

2. Đề nghị Tỉnh đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 

Cử 290 đoàn viên, thanh niên tham gia đào hố, trồng cây tại các di tích 

Chiến trường Điện Biên Phủ, cụ thể:  

+ Đợt 1: Thực hiện cuốc hố và bón lót phân cho 430 hố trồng cây. Trung tâm 

tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (hầm Đờ Cát): 360 hố; Sở chỉ huy Chiến dịch 

Điện Biên Phủ tại Mường Phăng: 30 hố; Đường kéo pháo tại Nà Nhạn: 40 hố. 

+ Đợt 2: Thực hiện trồng 430 cây Ban tại các địa điểm trên. 

3. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Cung cấp, hỗ trợ giống cây hoa Ban và cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn 

kỹ thuật đào hố, trồng và chăm sóc, bảo vệ cây hoa Ban theo Kế hoạch. 

Căn cứ Kế hoạch trên, các đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ 

triển khai thực hiện và phải đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng dịch 

Covid-19. Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

giao đồng chí Nguyễn Văn Trung, Chánh Văn phòng Sở, sđt: 0918.081.189 làm 

đầu mối trao đổi thông tin với các đơn vị. 

(có Biểu chi tiết kèm theo) 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thực hiện trồng cây hoa Ban năm 2021 của 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Yêu cầu các đơn vị liên quan, đề nghị các tổ 

chức đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên) thuộc Sở và đề nghị Tỉnh đoàn 

thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Điện Biên phối hợp triển khai thực hiện 

đảm bảo hiệu quả./.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- Tỉnh Đoàn TNCSHCM; 

- Sở NNPTNT; 

- CĐ, ĐTN Sở VHTTDL; 

- Các đơn vị: BQLDT; TTHLTĐTT;  

BTCTLSĐBP; TTTTXTDL; 

- Lưu: VT, DSVH. 

GIÁM ĐỐC 
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