
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KT Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2020 

V/v đề xuất UBND tỉnh các giải 

pháp về quản lý, thúc đẩy phát 

triển cây xanh đô thị 

                 

                  Kính gửi:   

- Sở Xây dựng; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại 

Công văn số 5516/VPCP-CN ngày 08/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc 

tham mưu, đề xuất giải pháp về quản lý, thúc đẩy phát triển cây xanh đô thị, 

đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tăng cường 

quản lý, kiểm soát thực hiện quy hoạch, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển hệ 

thống công viên, cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh; tổ chức rà soát, đánh giá thực 

trạng công tác quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh, báo cáo, đề xuất UBND 

tỉnh các giải pháp để quản lý cây xanh đô thị bảo đảm an toàn cho đời sống, sinh 

hoạt của người dân; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/8/2020. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai ngay các biện 

pháp kiểm tra, giám sát, cắt tỉa, chằng chống,… để bảo đảm an toàn cây xanh đô 

thị, đặc biệt trong mùa mưa bão sắp tới. 

 (Sao gửi kèm theo Công văn số 5516/VPCP-CN trên VNPT-iOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan có liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, CT, TN&MT, GTVT; 

- Công ty Điện lực Lạng Sơn; 

- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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