
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:           /UBND-GDĐT 

V/v tăng cường công tác rà soát, kiểm 

tra hệ thống cây xanh trong nhà trường 

TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 6  năm 2020 

 

Kính gửi:  

 - Các phòng: Quản lý đô thi, Kinh tế, Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các phường, xã. 
 

Nhằm thực hiện nghiêm túc và hiệu quả công tác an toàn trường học, phòng 

tránh tai nạn thương tích cho học sinh do sự cố cây xanh tán lớn trong khuôn viên 

nhà trường có thể gẫy, đổ trong mùa mưa, giông bão. UBND thành phố đề nghị 

các cơ quan, phòng ban triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ như sau: 

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
 Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường khẩn trương kiểm tra, rà soát các cây xanh 

trong khuôn viên của trường để đốn hạ hoặc chặt tỉa cành, nhánh của các cây cao, 

cổ thụ dễ gãy, đổ, cây mục ruỗng, sâu bệnh, tán lá lớn nhằm đảm bảo an toàn, 

không để cây xanh gẫy, đổ gây thiệt hại, đặc biệt là tính mạng của học sinh, giáo 

viên, nhân viên nhà trường. Trường hợp nếu phát hiện cây có nguy cơ gẫy, đổ 

nhưng chưa kịp xử lí nhà trường phải có các biện pháp cảnh báo nguy hiểm và liên 

hệ ngay với cơ quan chuyên môn để được xử lí trong thời gian sớm nhất. 

 Chỉ đạo các trường lập danh sách, đánh giá các cây xanh có nguy cơ đổ, gẫy 

gây thương tích và trình các quan chuyên môn để tham mưu với UBND thành phố 

các biện pháp kiểm tra, rà soát, xử lý an toàn và đúng quy định. 

2. Phòng Quản lý đô thị 

Chủ trì phối hợp với phòng GDĐT, kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh 

trong trường học, hỗ trợ các trường kiểm tra, xử lý và giải quyết các sự cố về cây 

xanh khi cần thiết. 

3. Phòng Kinh tế 

Phối hợp với Phòng GDĐT, Phòng Quản lý đô thị cử người có chuyên môn 

tham gia đánh giá thực trạng hệ thống cây xanh trong nhà trường. 

4. UBND các phường, xã 

Hỗ trợ các nhà trường kiểm tra, đánh giá thực trạng hệ thống cây xanh có 

khả năng bị gẫy, đổ do ảnh hưởng của mưa bão. 

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, phòng ban chuyên môn thực hiện 

nghiêm túc các chỉ đạo trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- CT, PCT UBND TP; 

- UBND các phường, xã; 

- CPVP, CVVX; 

- Lưu: VP, Trang TTĐT TP. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

                       

Nông Bích Diệp 
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