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KẾ HOẠCH
Hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý năm 2020
Thực hiện Công văn số 23/SGDĐT-VP ngày 06/01/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Hà Tĩnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; hưởng ứng lễ phát động tết
trồng cây đầu xuân năm mới “đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Huyện ủy Lộc Hà phát động,
Ban Giám hiệu trường THPT Mai Thúc Loan xây dựng kế hoạch hưởng ứng với những nội
dung cụ thể như sau:
I. Mục đích – Ý nghĩa
- Thể hiện sự kính trọng và nhớ ơn Bác Hồ kính yêu, thiết thực lập thành tích chào
mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 03/02/2020); 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh;
- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên và học sinh về vai trò,tác dụng, giá trị của
rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến
đối khí hậu, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp;
- Góp phần xanh hóa trường lớp, cải tạo cảnh quan nhà trường.
II. Đối tượng tham gia: Tất cả học sinh các khối lớp 10, 11 và 12.
III. Nội dung công việc
- Mỗi lớp trồng 02 cây xoài trong khuôn viên trường.
- Làm sạch cỏ dại, nhặt rác, xới đất, tưới nước và làm vệ sinh tại phần việc được Ban
lao động phân công từ đầu năm học.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN
1. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 03 tháng 02 năm 2020 (Chiều thứ Hai)
2. Địa điểm: Trường THPT Mai Thúc Loan
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Đoàn trường: Lên kế hoạch phân công vị trí, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo và tổ
chức hướng dẫn, giám sát học sinh lao động và trồng cây.
- GVCN: Triển khai kế hoạch này đến học sinh, tham gia đôn đốc, phân công, nhắc
nhở, kiểm tra và hướng dẫn học sinh thực hiện.
- Các lớp: Mỗi lớp chuẩn bị 02 cây xoài có đường chiều cao trên 1,5m, chuẩn bị 2
cọc tre dài 1,5m, dây buộc, dụng cụ tưới nước, ven đào, dụng cụ lao động và cử 5 học sinh
tham gia trồng cây và lao động tại khu vực được được Ban lao động phân công từ đầu năm
học (Trang phục: mặc áo đồng phục nếu thời tiết lạnh hoặc áo thanh niên Việt Nam nếu
trời nắng ấm).
Trên đây là kế hoạch hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh
Tý năm 2020 của trường THPT Mai Thúc Loan, đề nghị GVCN, các lớp phổ biến và thực
hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;
- Công đoàn, Đoàn thanh niên;
- GVCN các khối lớp;
- Ban truyền thông;
- Lưu: VT, CTTT.
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