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Hàng năm, mỗi khi Xuân về, nhân dân Thủ đô lại cùng nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng phong trào " Tết trồng cây" do Bác Hồ khởi xướng. " Tết trồng cây" đã trở thành truyền thống văn hoá tốt đẹp của nhân dân ta.
Phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp và kết quả trồng cây, gây rừng trên địa bàn Hà nội trong những năm qua, UBND Thành phố phát động phong trào "Tết trồng cây” - Xuân Tân Tỵ- Năm 2001, với mục tiêu: Tiếp tục trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh, phủ xanh đất trống- đồi trọc, cải thiện điều kiện môi trường sinh thái cảnh quan, làm cho thủ đô ngày thêm" Xanh- Sạch- Đẹp".
Để thực hiện có kết quả mục tiêu trên, UBND Thành phố yêu cầu các Ngành, các Cấp thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ sau:
1/ Sở NN & PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan; Hướng dẫn UBND các Quận, Huyện lập kế hoạch và tổ chức Lễ phát động phong trào "Tết trồng cây”- Xuân Tân Tỵ- Năm 2001 tại địa phương; Đồng thời chỉ đạo chuẩn bị vật tư, cây giống, hướng dẫn kỹ thuật và đôn đốc, kiểm tra các địa phương triển khai kế hoạch trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng và cây xanh ngay từ những ngày đầu năm 2001; Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 
2/ Chi cục kiểm lâm phối hợp với UBND các Quận, Huyện hướng dẫn nhân dân thực hiện công tác bảo vệ rừng và cây xanh; Đồng thời xử lý các vi phạm về bảo vệ và phát triển rừng tại địa phương theo Luật định.
3/ Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Trường học phổ thông hướng dẫn Học sinh nhận thức đúng về tầm quan trọng của việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường và phối hợp với các Đoàn thể, Cơ quan, Đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch trồng, chăm sóc bảo vệ rừng và cây xanh tại địa phương.
4/ Sở giao thông công chính chuẩn bị cây giống và hướng dẫn các Quận nội Thành tổ chức trồng cây xanh theo quy hoạch đô thị; Đồng thời phối hợp với Công an Thành phố tăng cường công tác quản lý, bảo vệ cây xanh trên địa bàn Thành phố, kiên quyết ngăn chặn hủ tục" bẻ cành, hái lộc" đầu xuân.
5/ Sở Văn hoá và Thông tin hướng dẫn các Cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền lợi ích của việc trồng rừng, trồng cây xanh đối với đời sống xã hội và bảo vệ môi trường cảnh quan Thủ đô.
6/ Sở Tài chính Vật giá phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch, giải quyết kinh phí phục vụ "Tết trồng cây" theo chế độ quản lý tài chính hiện hành.
7/ UBND các Quận, Huyện chủ động lập kế hoạch, phương án và tổ chức Lễ phát động phong trào "Tết trồng cây”- Xuân Tân Tỵ- Năm 2001 tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và PTNT, phối hợp với UBMT Tổ quốc cùng các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục nhân dân về ý nghĩa, tác dụng việc trồng cây, gây rừng đối với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và môi trường cảnh quan tại địa phương. Động viên toàn dân tham gia trồng, chăm sóc, quản lý, bảo vệ rừng và cây xanh, theo phương châm: " Trồng cây nào, sống tốt cây ấy", đảm bảo sản phẩm phong trào "Tết trồng cây" thực sự là niềm tự hào của nhân dân, là nhân tố tích cực để hình thành những vùng cây xanh đẹp trên địa bàn Thủ đô; Đồng thời chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn có kế hoạch giao các Tổ chức, Cá nhân quản lý, chăm sóc số cây đã trồng trong dịp" Tết trồng cây", định kỳ kiểm tra, khen thưởng các trường hợp làm tốt và xử lý nghiêm minh các trường hợp vô trách nhiệm hoặc cố tình phá hoại cây trồng. Đây là chỉ tiêu đánh giá kết quả thi đua của các địa phương.
UBND Huyện Sóc Sơn chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng Sóc Sơn phối hợp với Chính quyền các xã và Lâm trường Sóc Sơn tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch trồng 1.500 ha đất trống, đồi trọc trong năm 2001.
8/ Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp chỉ đạo, tuyên truyền về công tác trồng cây, gây rừng- năm 2001; Đồng thời đề nghị các Đoàn thể, các Tổ chức xã hội, các Cơ quan, đơn vị TW đóng trên địa bàn Hà Nội tích cực hưởng ứng phong trào "Tết trồng cây”- Xuân Tân Tỵ- Năm 2001, do UBND Thành phố phát động nhằm góp phần bảo vệ môi trường cảnh quan Thủ đô.
UBND Thành phố yêu cầu các Cấp, các Ngành chủ động phối hợp với các Đoàn thể, các Tổ chức xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trên, mở đầu là tổ chức tốt " Tết trồng cây”- Xuân Tân Tỵ- Năm 2001 đạt hiệu quả thiết thực, nhằm tạo thành phong trào mạnh mẽ động viên toàn dân tham gia phong trào trồng cây, gây rừng trên địa bàn Thủ đô.
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