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NGHỊ QUYẾT
Thực hiện thí điểm cải tạo cây xanh tuyến đường Hoàng Liên, 

đoạn từ nút giao Phan Chu Trinh đến nút giao Trung Đô

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI 
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý 

cây xanh đô thị;
Căn cứ Quyết định số 34/2005/CP ngày 22/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ ban 

hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-TW 
ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Thông tư 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dựng về hướng 
dẫn quản lý cây xanh đô thị;

Căn cứ Thông tư số 20/2009/TT-BXD ngày 20/9/2009 của Bộ Xây dựng về sửa 
đổi, bổ sung Thông tư số 20/2005/TT-BXD ngày 20/12/2005 của Bộ Xây dụng về 
hướng dẫn quản lý cây xanh đô thị;

Xét Tờ trình số: 474/TTr-UBND ngày 12/12/2015 của UBND thành phố Lào 
Cai về việc thông qua phương án thí điểm cải tạo cây xanh tuyến đường Hoàng 
Liên, đoạn từ đầu cầu Cốc Lếu đến nút giao Phan Chu Trinh; Báo cáo thẩm tra số: 
138/BC.BKTXH ngày 21/12/2015 của Ban Kinh tế xã hội và ý kiến của các đại 
biểu HĐND thành phố dự kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thực hiện thí điểm cải tạo cây xanh trên tuyến đường Hoàng 
Liên, đoạn từ nút giao Phan Chu Trinh (phường Cốc Lếu) đến nút giao Trung Đô 
(Phường Kim Tân) với các nội dung cụ thể như sau:

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ LÀO CAI

Số: 78/2015/NQ-HĐND          

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

          TP. Lào Cai, ngày 23 tháng 12 năm 2015
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1. Nguyên tắc cải tạo
a) Thực hiện thí điểm đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, sự nhất 

trí về chủ trương của tỉnh, sự thống nhất của các ngành, sự vào cuộc của cả hệ thống 
chính trị thành phố, sự chung tay của các tổ chức doanh nghiệp, sự đồng thuận, đồng 
tình và tích cực tham gia của người dân trên tuyến phố;

b) Cải tạo cây xanh đô thị phải bảo đảm tính kế thừa, không nóng vội chặt thay 
thế cây xanh đồng loại liên tục trên một đoạn đường. Chặt hạ và chăm sóc cây đảm 
bảo an toàn, đúng quy trình kỹ thuật. Giữ lại nhũng cây đã trưởng thành đang phát 
triển ổn định, có vị trí phù hợp, nằm trong danh mục cây khuyến khích trồng trong 
đô thị.

c) Cây thay thế phải phù hợp với chủng loại danh mục cây xanh đô thị; phù hợp 
với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của thành phố. Đường kính gốc cây thay thế, trồng 
mới phải có đường kính cách gốc 1m ≥ tối thiểu 15cm;

d) Thời gian chặt hạ, thời gian trồng mới thay thế phải phù hợp với tính sinh 
trưởng của từng loại cây, khoảng cách giữa 2 cây tùy theo đường kính tán cây, vị 
trí ranh giới giữa 2 nhà dân, vị trí cột điện, hố ga, rãnh thoát nước và các cây được 
giữ lại.

e) Huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham gia đóng 
góp vào cải tạo cây xanh trên tuyến phố.

f) Tổ chức công khai đến các hộ gia đình, cơ quan đơn vị trên tuyến đường thực 
hiện thí điểm: Các vị trí cây chặt hạ, cây trồng thay thế; Quy cách chủng loại cây 
giống; Thời gian thực hiện.

2. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2016-2017
3. Nguồn kinh phí
a) Cây trồng trước cửa nhà ở các hộ gia đình, trụ sở doanh nghiệp:
-  Ngân sách hỗ trợ các khoản gồm:
+ Toàn bộ chi phí chặt hạ, đánh gốc cây cũ, lát lại hè phố, chăm sóc cắt tỉa.
+ 60% giá trị cây giống trồng mới.
- Kinh phí huy động xã hội hóa gồm:
+ Công duy trì, bảo vệ cây sau khi được bàn giao.
+ 40% giá trị cây giống trồng mới.
b) Cây trồng trước trụ sở các cơ quan hành chính nhà nước, khu vực công cộng: 

Ngân sách đầu tư: 100%
c) Khuyến khích các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia vào công tác cải 

tạo và phát triển cây xanh đô thị trên địa bàn thành phố, đảm bảo định hướng phát 
triển cây xanh đô thị theo quy hoạch, đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và các quy định 
hiện hành.
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Điều 2. Hội đồng nhân dân thành phố giao
1. UBND thành phố Lào Cai chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị 

quyết, trong quá trình triển khai nếu có những vướng mắc, bất cập kịp thời điều 
chỉnh bổ sung cho phù hợp. Tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm làm cơ sở thực hiện 
nhân rộng đảm bảo hiệu quả.

2. Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND thành phố chịu 
trách nhiệm giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết;

Nghị quyết này đã được kỳ họp thứ 16, HĐND thành phố Lào Cai khóa XVIII, 
nhiệm kỳ 2011 -2016 thông qua ngày 23/12/2015 và có hiệu lực thi hành sau 7 ngày 
kể từ ngày thông qua./.

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Văn Chính


