
 

 

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      năm 2021 

V/v đồng ý trồng lại cây xanh 
trên hè phố đường dẫn đầu cầu 

Kỳ Cùng 

 

 
Kính gửi:      

- Sở Xây dựng;  

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

Xem xét Báo cáo số 380/BC-SXD ngày 17/11/2021 của Sở Xây dựng về 
kết quả xem xét đề xuất phương án trồng lại cây xanh bị chết trên hè phố đường 

dẫn đầu cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì 
hạ tầng giao thông tại Báo cáo số 786/BC-BQLXD ngày 21/10/2021, đồng chí 

Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

1. Đồng ý cho Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông - Sở 

Giao thông vận tải trồng thay thế 15 cây Phong lá đỏ đã chết bằng cây Phong 
linh vàng có kích thước tương đồng với cây Phong lá đỏ hiện trạng.  

2. Vị trí trồng theo sơ đồ bố trí cây gửi kèm theo Báo cáo số 786/BC-
BQLXD ngày 21/10/2021 của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao 

thông - Sở Giao thông vận tải. Bên phía Chùa Thành trồng 12 cây (bên phía tòa 
nhà Vincom 05 cây, phía Chùa Thành 07 cây); bên phía Đền Kỳ Cùng trồng 03 
cây. Nguồn kinh phí thực hiện do nhà thầu thi công bảo hành công trình tự bỏ 

kinh phí thực hiện. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: GTVT, KHĐT, TC;  
- Kho bạc Nhà nước tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
Phòng TH-NC, Trung tâm TH-CB; 
- Lưu: VT, KT(VAT).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

Dương Văn Chiều 
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