ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 567 /UBND-QLĐT
V/v thống nhất trồng cây xanh
đường Trần Nhật Duật, phường
Kim Tân, thành phố Lào Cai.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Lào Cai, ngày 22 tháng 04 năm 2021

Kính gửi:
- Ban quản lý dự án ODA tỉnh Lào Cai;
- Phòng Quản lý đô thị; UBND phường Kim Tân.
UBND thành phố Lào Cai nhận được Văn bản số: 101/BQL-GSKT ngày
13/4/2021 của Ban quản lý dự án ODA tỉnh Lào Cai về việc thống nhất loại cây,
sơ đồ trồng cây xanh trên các tuyến đường Lý Công Uẩn, Trần Nhật Duật,
Nguyễn Đình Chiểu. Sau khi kiểm tra rà soát thực tế, Chủ tịch UBND thành phố
Lào Cai có ý kiến như sau:
1. Để đảm bảo mỹ quan đô thị và đồng bộ hoá hệ thống cây xanh trên các
tuyến đường đô thị phù hợp với tổng thể mặt bằng quy hoạch chung của thành
phố, UBND thành phố đồng ý với đề nghị của Ban quản lý dự án ODA tỉnh Lào
Cai, thống nhất cho thực hiện chặt hạ, di chuyển và trồng mới cây xanh trên
tuyến đường Trần Nhật Duật, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai (có biểu chi
tiết từng vị trí kèm theo). Đề nghị Ban quản lý dự án ODA tỉnh lập dự toán, bổ
sung kinh phí dự án; trước khi thực hiện liên hệ trực tiếp với Phòng Quản lý đô
thị, Công ty cổ phần môi trường đô thị tỉnh Lào Cai để tổ chức đánh dấu vị trí
cây chặt hạ và trồng mới.
2. Giao phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, giám sát quá trình thực
hiện, đánh chuyển và trồng mới đảm bảo đúng theo hồ sơ thiết kế đã được phê
duyệt. quản lý tài sản cây xanh đã tận thu, dâm ủ tại vườn ươm của Công ty cổ
phần môi trường đô thị tỉnh để trồng dặm vào những vị trí cây xanh khuyết thiếu
trên địa bàn thành phố.
3. Giao UBND phường Kim Tân tuyên truyền vận động nhân dân tuyến
đường Trần Nhật Duật về chủ trương cải tạo trồng mới cây xanh đồng bộ hoá
tuyến đường, chủng loại cây trồng thay thế là cây Giáng Hương, đường kính
cách gốc 15-20cm, kinh phí Nhà nước hỗ trợ 100%. Đồng thời phối hợp với Ban
quản lý dự án ODA theo dõi, giám sát quá trình di chuyển cây xanh đảm bảo an
toàn giao thông, con người và tài sản.
Căn cứ chỉ đạo, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở KH&ĐT;
- Lãnh đạo UBND TP;
- Phòng TCKH TP;
- Lưu: VT, QLĐT.
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