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UBND THÀNH PHỐ BIÊN HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

Số:             /PQLĐT-GT 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Biên Hòa, ngày       tháng      năm 2021 

V/v Tiếp tục tăng cường công tác 

quản lý và chăm sóc cây xanh 

trong khuôn viên tổ chức, cá nhân 

đảm bảo an toàn trước mùa mưa, 

bão trên địa bàn thành phố. 

 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND 30 phường, xã. 

 

Thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 15773/UBND-KT ngày 27/11/2020 của 

UBND thành phố v/v tăng cường công tác quản lý và chăm sóc cây xanh trên địa 

bàn thành phố Biên Hòa. 

Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/06/2010 của Chính phủ về 

quản lý cây xanh đô thị. 

Căn cứ Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 08/3/2013 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc Ban hành quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh 

Đồng Nai. Và Quyết định số 4627/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc Ban hành danh mục cây cần bảo tồn, cây nguy hiểm, cây cấm 

trồng, cây trồng hạn chế trong độ thị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Phòng Quản lý Đô thị Biên Hòa có ý kiến một số nội dung như sau: 

1. Thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Biên Hòa đề nghị Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính Kế hoạch phối hợp cùng UBND 30 

phường, xã và các trường học (do đơn vị quản lý) trên địa bàn thành phố Biên 

Hòa thực hiện rà soát và có kế hoạch dự trù và bố trí kinh phí thực hiện công tác 

duy trì, chăm sóc, cắt tỉa và chống dựng cây xanh trên địa bàn do phường, xã 

quản lý và trong khuôn viên các trường học hàng năm nhằm đảm bảo tuyệt đối an 

toàn trước mùa mưa, bão và sinh trưởng phát triển của cây xanh. 

- Hợp đồng với đơn vị có chức năng (Trung tâm Dịch vụ công ích, Công ty 

cổ phần Môi trường Sonadezi, …) để triển khai thực hiện việc chăm sóc, cắt tỉa 

và chống dựng các cây xanh trong khuôn viên các Trường học; Đồng thời, thực 

hiện các biện pháp đảm bảo an toàn trong khuôn viên các Trường học trên địa 

bàn thành phố, hạn chế tập trung dưới gốc cây xanh khi có mưa, bão và giông lốc 

để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh, giáo viên và các công trình trước mùa 

mưa, bão hàng năm. Phương án thực hiện cắt tỉa tùy từng cây xanh nhưng không 

được quá 30% tàn cây, các cây xanh sau khi cắt tỉa không bị lệch tán, cây xanh 

sinh trưởng phát triển tốt và tán cây xanh cân đối gọn gàng có sự tương đồng 

nhau về hình dáng nhằm đảm bảo tạo bóng mát và cảnh quan đô thị. 
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- Kiểm tra, chăm sóc cắt tỉa cây xanh thường xuyên, kịp thời phát hiện các 

cây xanh có khả năng gãy đổ gây nguy hiểm ảnh hưởng đến an toàn cho các em 

học sinh, giáo viên trong trường học để phối hợp Phòng Quản lý Đô thị và các 

đơn vị liên quan kiểm tra, tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý theo quy 

định. Việc đốn hạ, di dời cây xanh chỉ được thực hiện sau khi được UBND thành 

phố Biên Hòa cấp Giấy phép theo quy định. 

2. Đề nghị UBND 30 phường, xã tăng cường công tác tuyên truyền vận 

động các tổ chức/cá nhân trên địa bàn thực hiện kiểm tra, chăm sóc và cắt tỉa cây 

xanh trong khuôn viên tổ chức/gia đình để đảm bảo an toàn trước mùa mưa, bão 

hàng năm. Thường xuyên phối hợp cùng Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố, 

UBND các phường, xã thường xuyên kiểm tra việc chấp hành các quy định về 

quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn quản lý; kịp thời xử lý nghiêm đối với các 

trường hợp tự ý đốn hạ, di dời cây xanh và các hành vi xâm hại cây xanh khác 

làm ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển của cây xanh (tự ý cắt tỉa, đóng đinh, 

treo dán quảng cáo, giăng đèn, đổ chất thải làm cản trở sự phát triển của cây 

xanh, …) theo quy định pháp luật. 

Trên đây là nội dung đề nghị tăng cường công tác quản lý và chăm sóc, cắt 

tỉa, chống dựng cây xanh đảm bảo an toàn trước mùa mưa, bão trên địa bàn thành 

phố. Trường hợp các đơn vị chậm triển khai thực hiện để xảy ra sự cố của cây 

xanh làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, công trình xây dựng, an toàn của 

người dân, học sinh, cán bộ, giáo viên… và gây mất an toàn điện trong khu vực 

quản lý thì các đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định. 

Phòng Quản lý đô thị đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND thành phố (báo cáo); 

- Phòng Tài chính Kế hoạch; 

- Phòng Kinh tế; 

- Hạt kiểm lâm Biên Hòa; 

- Trung tâm Dịch vụ công ích; 

- Công ty cổ phần Môi trường Sonadezi; 

- Đ/c Trưởng phòng, các Phó Phòng; 

- Lưu VT, GTCC. Trình.30 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phú 
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