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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2021 
V/v phương án trồng cây bóng mát và 

cây cảnh quan tại Vườn hoa 17-10 

 

 

 
Kính gửi:  

- Sở Tài chính; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông; 

- UBND các huyện: Cao Lộc, Bắc Sơn. 

 

Xem xét Báo cáo số 137/BC-BQLXD ngày 16/3/2021 của Ban Quản lý 

xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông về điều chỉnh, trồng cây bóng mát và cây 

cảnh quan hạng mục: Cảnh quan vườn hoa 17 tháng 10 thuộc Dự án đầu tư xây 

dựng cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao 

thông về phương án trồng cây bóng mát và cây cảnh quan tại Vườn hoa 17-10, 

cụ thể: 

- Trồng toàn bộ cây Sở tại vỉa hè đường Lê Lợi, đường 17-10 (phần vỉa hè 

bao quanh khu vực vườn hoa).  

- Đối với vỉa hè phía Nam đường 17-10: đoạn từ cổng phụ đền Kỳ Cùng 

đến đường Nguyễn Tri Phương trồng cây Ban hoa tím trắng; đoạn phía trước 

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lạng Sơn trồng cây Lộc vừng. 

Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông tiếp tục nghiên cứu, 

căn cứ đặc điểm, kích thước tán cây ở giai đoạn trưởng thành và các quy định, 

hướng dẫn cụ thể về khoảng cách giữa các cây trồng trên vỉa hè để quyết định số 

lượng cây trồng hợp lý, bảo đảm phù hợp với cảnh quan chung của khu vực. 

2. Giao các cơ quan liên quan: 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan thẩm định đơn giá 

cây trồng thuộc dự án nói chung và với cây Sở nói riêng để có cơ sở lập dự toán, 

triển khai thực hiện. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo bộ phận chuyên môn 

phối hợp, hướng dẫn chủ đầu tư, nhà thầu thi công trong việc cắt tỉa cành, tán lá, 

bứng gốc, vận chuyển, trồng, chăm sóc bảo đảm cây trồng sinh trưởng, phát 

triển tốt. 

- UBND huyện Cao Lộc, UBND huyện Bắc Sơn chỉ đạo bộ phận chuyên 

môn, UBND các xã liên quan phối hợp với Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ 
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tầng giao thông tuyên truyền, vận động các hộ dân có cây Sở được lựa chọn tạo 

điều kiện, thống nhất với đơn giá Nhà nước mua để trồng taị dự án. 

3. Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông khẩn trương thực 

hiện tiếp các công việc liên quan để sớm hoàn thiện hạng mục Vườn hoa 17-10 

nói riêng và toàn bộ dự án Đầu tư xây dựng cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn 

nói chung theo đúng tiến độ được phê duyệt. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, XD; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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