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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Đề án phát triển cây xanh đường phố trên địa bàn  
thành phố Lạng Sơn năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 06/11/2017 của UBND 
thành phố Lạng Sơn về thực hiện Đề án phát triển cây xanh đường phố trên địa 
bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020. Ủy ban nhân dân thành phố xây 
dựng kế hoạch phát triển cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 
năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Phát triển cây xanh đường phố nhằm cải tạo điều kiện vi khí hậu cho đô 
thị như chống nóng, chống gió, bão, chống khói bụi.... góp phần nâng cao sức 
khoẻ nhân dân đô thị. Tạo ra những tiểu cảnh thoáng mát phục vụ nhân dân nghỉ 
ngơi, giải trí và làm tăng vẻ đẹp của đô thị. Phát triển cây xanh đường phố kết 
hợp với lợi ích kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng. Đồng thời, nâng cao ý 
thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, huy động sự tham gia đóng góp 
tích cực của cộng đồng cho việc bảo vệ, phát triển cây xanh công cộng.  

Làm cơ sở cho việc lập các chương trình dự án đầu tư, kế hoạch phát triển 
ngắn, dài hạn về cây xanh góp phần xây dựng Thành phố Lạng Sơn Xanh- Sạch- 
Đẹp, đảm bảo diện tích cây xanh đô thị loại II. Phấn đấu diện tích cây xanh đô 
thị bình quân đầu người đạt 8m² - 10m²/người vào năm 2020.  

2. Yêu cầu 

Phát triển cây xanh đường phố phù hợp với yêu cầu và mục tiêu của Đề 
án đô thị và phát triển đô thị, phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu, thổ 
nhưỡng, truyền thống văn hoá và bản sắc của đô thị. Kết hợp hài hòa với không 
gian, cảnh quan và môi trường; đáp ứng các yêu cầu về quản lý và sử dụng. 
Tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật về Đề án, thiết kế cây xanh đô thị. 

II. NỘI DUNG  

2.1. Xác định vị trí trồng cây xanh trên vỉa hè một số tuyến đường 

Căn cứ Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 06/11/2017 của UBND thành 
phố Lạng Sơn về thực hiện Đề án Phát triển cây xanh đường phố trên địa bàn 
thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2017 – 2020 thì năm 2020 sẽ thực hiện trồng bổ 
sung, thay thế trên 15 tuyến đường.  
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Tuy nhiên, hiện nay theo Kế hoạch chỉ có 11 tuyến đường có thể đảm bảo 
cho việc trồng bổ sung, thay thế cây, còn 04 tuyến đường chưa có vỉa hè đảm 
bảo cho việc trồng cây. Qua kiểm tra rà soát hiện nay năm 2020 có 18 tuyến 
đường đảm bảo thực hiện trồng bổ sung, thay thế cây xanh. Một số tuyến đường 
đề xuất thay đổi chủng loại cây trồng khác đề án để làm phong phú, đa dạng các 
loại cây, chủ yếu là loại cây có hoa tạo điểm nhấn tại các tuyến đường: Kèn 
Hồng, Móng Bò tím (Hoa Ban), Lộc Vừng,... 

Để đảm bảo thực hiện theo tiến độ Đề án, UBND thành phố xây dựng    
kế hoạch phát triển cây xanh năm 2020 trên 18 tuyến đường có vỉa hè đảm bảo 
đủ điều kiện để trồng cây, với tổng số 397 cây (trồng bổ sung 139 cây, trồng 
thay thế 258 cây), cụ thể như sau: 

2.1.1. Các tuyến đường trong Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 
06/11/2017 của UBND thành phố Lạng Sơn 

- Đường Thân Cảnh Phúc trồng bổ sung 12 cây, chủng loại cây trồng là 

12 cây Lộc Vừng. 

- Đường Lê Lai trồng 28 cây (trong đó trồng thay thế 23 cây, trồng bổ 

sung 05 cây), chủng loại cây trồng là 28 Móng Bò Tím (Hoa Ban). 

- Đường Trần Phú trồng thay thế 26 cây, chủng loại cây trồng là 26 cây 

Vàng Anh. 

- Đường Lương Thế Vinh trồng thay thế 13 cây, chủng loại cây trồng là 

13 cây Lộc Vừng. 

- Đường Trần Đăng Ninh trồng thay thế 50 cây, chủng loại cây trồng là 24 

cây Lát, 26 cây Kèn Hồng (Địa phận xã Hoàng Đồng). 

- Đường Lê Lợi trồng thay thế 38 cây, chủng loại cây trồng là 38 cây Lát. 

- Đường Xứ Nhu trồng bổ sung 10 cây, chủng loại cây trồng là 10 cây 

Lộc Vừng. 

- Đường Tổ Sơn trồng bổ sung 14 cây, chủng loại cây cần trồng 14 cây 

Lộc Vừng. 

- Đường Văn Vỉ trồng thay thế 31 cây, chủng loại cây trồng là 31 cây Hoa Ban. 

- Đường Phai Luông 7 trồng thay thế 04 cây, chủng loại cây trồng là 04 

cây Móng Bò Tím (Hoa Ban). 

- Đường Phai Luông 8 trồng thay thế 08 cây, chủng loại cây trồng là 08 

cây Lộc Vừng. 
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2.1.1. Các tuyến đường ngoài Kế hoạch số 264/KH-UBND ngày 
06/11/2017 của UBND thành phố Lạng Sơn 

- Đường Trần Hưng Đạo trồng thay thế 21 cây, chủng loại cây trồng là 21 

cây Lát. 

- Đường Mai Hắc Đế trồng bổ sung 19 cây chủng loại cây trồng là 19 cây 

Lộc Vừng. 

- Đường Nguyễn Phi Khanh trồng bổ sung 14 cây chủng loại cây trồng là 

14 cây Lộc vừng. 

- Đường Bến Bắc trồng 28 cây (trong đó trồng thay thế 21 cây, bổ sung 07 

cây), chủng loại cây trồng là 28 cây Lộc Vừng. 

- Đường Phai Vệ trồng bổ sung 29 cây, chủng loại cây là trồng 29 cây 

Kèn Hồng. 

- Đường Ngô Quyền trồng thay thế 23 cây, chủng loại cây trồng là 23 cây 

Kèn Hồng. 

- Đường Tô Thị trồng bổ sung 29 cây, chủng loại cây trồng là 29 cây Lộc Vừng. 

(Có biểu chi tiết kèm theo) 

2.1.2. Nhu cầu kinh phí thực hiện 

* Tổng kinh phí thực hiện: 3.011.686.000 đồng. Trong đó: 

- Kinh phí trồng bổ sung: 552.815.000 đồng. 

- Kinh phí trồng thay thế: 2.458.871.000 đồng. 

* Nguồn kinh phí: 

- Nguồn Ngân sách thành phố: 3.011.686.000 đồng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

 Tham mưu cho UBND thành phố, cân đối kinh phí cho Phòng Quản lý đô 
thị để thực hiện kế hoạch Đề án phát triển cây xanh đường phố trên địa bàn 
thành phố Lạng Sơn năm 2020. 

 2. Phòng Quản lý đô thị  

- Chủ trì, phối hợp với UBND các phường xã triển khai, thực hiện kế 
hoạch phát triển cây xanh đường phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 
2020. Tổ chức giám sát, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trực tiếp thực hiện trồng, 
chăm sóc và quản lý cây xanh. 
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- Phối hợp với các UBND phường, xã tuyên truyền vận động nhân dân xã 
ủng hộ và tham gia công tác quản lý, trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn. 

3. UBND các phường xã 

- Phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thực hiện kế hoạch phát triển cây 
xanh đường phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2020.  

- Chỉ đạo các khối phố tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng tới các 
đơn vị, cá nhân liên quan để mọi người biết, hiểu và ủng hộ thực hiện đúng đề 
án; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân tích cực hưởng ứng và 
tham gia công tác quản lý, trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án phát triển cây xanh đường phố trên 
địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2020 của UBND thành phố Lạng sơn./. 
 

Nơi nhận:                                                                     
- UBND Tỉnh (b/c); 
- Sở Xây dựng; 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT các PCT UBND TP; 
- Các phòng: QLĐT, TCKH; 
- UBND các phường, xã; 
- C, PCVP, CVKT; 
- Trang TTĐT thành phố; 
- Lưu VT.                                                                                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lê Tuấn Minh 
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