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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ KON TUM 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 22/2016/NQ-HĐND Tp. Kon Tum, ngày 04 tháng 8 năm 2016 
 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc thông qua Đề án cải tạo, phát triển cây xanh ở một số tuyến đƣờng 

trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2016-2020 
 

   

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ KON TUM 

KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ HAI 
 

Căn cứ  Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

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 43/2012/QĐ-UBND, ngày 04/9/2012 của UBND 

tỉnh Kon Tum, về việc ban hành Quy chế quản lý cây xanh đô thị;  

Căn cứ Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND, ngày 30/12/2015 của UBND 

tỉnh Kon Tum về việc công bố Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum;  

Xét Tờ trình số 167/TTr-UBND, ngày 19/7/2016 của UBND thành phố về 

việc đề nghị thông qua Đề án cải tạo, phát triển cây xanh ở một số tuyến đường 

trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2016-2020; Báo cáo thẩm tra của Ban 

Kinh tế - Xã hội và ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND thành phố Kon Tum tại 

kỳ họp,  

QUYẾT NGHỊ:  

 Điều 1. Thông qua Đề án cải tạo, phát triển cây xanh ở một số tuyến 

đường trên địa bàn thành phố Kon Tum, giai đoạn 2016-2020, với các nội dung 

chính như sau:  

1. Mục tiêu chung: Tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý 

Nhà nước về cây xanh đô thị; không ngừng nâng cao chất lượng cây xanh đường 

phố, đáp ứng nhu cầu của người dân về cải thiện, bảo vệ môi trường, giải trí, 

tham quan; phát huy các điều kiện sẵn có của cộng đồng xã hội, góp phần tạo 

cảnh quan đường phố với không gian kiến trúc hài hòa; xây dựng thành phố Kon 

Tum “Xanh - Sạch - Đẹp”, thân thiện với môi trường.  

2. Mục tiêu cụ thể:  
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- Phấn đấu đến năm 2020, thành phố cải tạo và phát triển hệ thống cây 

xanh tại các tuyến đường đồng bộ, có chất lượng, đảm bảo hài hòa về kiểu dáng, 

kích cỡ và chủng loài cây xanh, trong đó ưu tiên đầu tư tại các tuyến đường trục 

chính, các tuyến đường trung tâm thành phố.  

- Duy trì ổn định số lượng cây xanh sinh trưởng tốt, phù hợp với điều kiện 

thực tế tại các tuyến đường. Thực hiện di thực, chặt hạ các cây chưa phù hợp 

như: Hoa Sữa, Phượng vĩ, các loại cây ăn quả, cây bị sâu bệnh, cây sinh trưởng 

kém... để trồng mới các loại cây xanh phù hợp.  

- Thực hiện công tác xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị, huy động sự 

tham gia tích cực của cộng đồng trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền về vị trí, vai trò và tầm quan trọng 

của cây xanh nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác bảo vệ, chăm sóc cây 

xanh đường phố trong nhân dân.  

3. Một số giải pháp chủ yếu:  

3.1. Tăng cƣờng công tác quản lý Nhà nƣớc về cây xanh đô thị:  

- Thực hiện phân cấp cụ thể cho từng đơn vị có chức năng để tham gia 

quản lý cây xanh đô thị; mở rộng phạm vi thiết kế, trồng, chăm sóc, duy trì cây 

xanh cho tất cả các đơn vị tư nhân tham gia. Chú trọng công tác lập hồ sơ quản 

lý cây xanh đô thị, đánh số thứ tự cây xanh, đưa số liệu vào quản lý; treo biển 

định danh cây xanh để người dân biết, tham gia quản lý, bảo vệ cây xanh.  

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hành vi xâm hại 

đến cây xanh như: Chặt hạ, dịch chuyển, cắt cành, bẻ nhánh, treo dán quảng cáo, 

đóng đinh vào thân cây... làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng của cây 

xanh.  

3.2. Công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch:  

- Rà soát quy hoạch của thành phố để xem xét quỹ đất dành cho cây xanh 

đô thị, từ đó có những điều chỉnh hợp lý theo quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành. 

Đồng thời, thực hiện việc trồng cây xanh theo đúng quy hoạch được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt khi triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư.  

- Tận dụng tối đa quỹ đất vỉa hè để phát triển diện tích đất trồng cây, đảm 

bảo sự đồng bộ về hình dáng, kích cỡ, khoảng cách và chủng loài cây xanh; bố 

trí trục cây xanh cảnh quan hai bên vỉa hè, dải phân cách dọc theo các tuyến 

đường để hình thành những mảng xanh, không gian xanh hợp lý với tán lá hình 

khối, kết hợp với hương sắc hoa dễ chịu, hài hòa.  

3.3. Công tác cải tạo, chăm sóc cây xanh:  

- Thay thế những cây đã chết, cây bị sâu bệnh không còn khả năng sinh 

trưởng, các loại cây không thích hợp với chủng loại cây trồng đô thị, cây có hình 

dạng xấu, cây không còn phát huy tác dụng cải thiện môi trường. 
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- Thực hiện điều chỉnh vị trí, khoảng cách cây xanh ở các tuyến đường 

trên cơ sở các quy định về hướng dẫn quản lý, thiết kế cây xanh đô thị do Bộ 

Xây dựng ban hành. 

- Chú trọng công tác cắt tỉa, sửa tán, tạo hình dáng cây xanh; kiểm tra 

định kỳ cắt mé cành, nhánh nặng tán, lấy nhánh khô, khống chế chiều cao, 

chống sửa cây nghiêng, tạo dáng, bón phân, xử lý sâu bệnh…  

3.4. Tăng cƣờng hợp tác, hỗ trợ giữa thành phố Kon Tum và thành 

phố Đà Lạt về công tác phát triển cây xanh đô thị:  

Học tập, trao đổi và tranh thủ sự hỗ trợ của thành phố Đà Lạt trong việc 

lựa chọn cây xanh đường phố phù hợp về chủng loài, đặc điểm và khả năng sinh 

trưởng của cây, thích ứng với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của thành phố Kon 

Tum; trao đổi một số kinh nghiệm của thành phố Đà Lạt trong việc lựa chọn 

phương pháp, mô hình bố trí, kỹ thuật chăm sóc cây xanh… phù hợp với điều 

kiện kinh phí và kết cấu hạ tầng giao thông của thành phố.  

3.5. Công tác xã hội hóa phát triển cây xanh đô thị:  

- Tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò và tầm 

quan trọng của cây xanh đô thị đối với môi trường sống, cảnh quan và sức khỏe 

con người nhằm từng bước xây dựng, nâng cao ý thức của người dân đối với 

công tác bảo vệ cây xanh; xử lý thích đáng những hành vi phá hoại cây xanh; 

khuyến khích mọi người dân tham gia giám sát công tác trồng, duy trì quản lý 

cây xanh đường phố.  

- Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia trồng hoặc đóng 

góp kinh phí trồng cây xanh công cộng; khuyến khích tổ chức, cá nhân chặt hạ 

cây tạp, già cỗi, sinh trưởng kém... trước trụ sở, mặt nhà ở và trồng thay thế 

bằng cây có giá trị, loài cây có trong quy hoạch dưới hình thức đơn thư đề nghị.   

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào: “Ngày thứ 7 xanh, ngày 

Chủ nhật sạch”, “Tết trồng cây”, “Toàn dân tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ 

cây xanh”... trên địa bàn. Đồng thời, thí điểm việc bàn giao cây xanh đường phố 

(tuyến đường cây xanh được trồng 03 năm trở lên, sinh trưởng tốt) cho các hộ 

gia đình, các cơ quan, đơn vị ở mặt đường chăm sóc (Tưới nước, vệ sinh gốc 

cây; trồng hoa, thảm xanh xung quanh gốc) và bảo vệ cây xanh theo phương 

châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”; những đoạn đường đã có cây xanh 

nhưng chưa có dân ở, vận động các tổ chức hội, đoàn thể đảm nhận công tác 

chăm sóc, bảo vệ.  

4. Thời gian thực hiện Đề án:  

Từ năm 2016 đến năm 2020, theo phương thức đặt hàng hằng năm với 

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum, trong đó ưu tiên đầu tư tại 7 

tuyến đường chính và các tuyến đường khác trên địa bàn.  

5. Nguồn kinh phí thực hiện giai đoạn 2016-2020:  

5.1. Khái toán nguồn vốn đầu tƣ:  
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Tổng nhu cầu nguồn vốn để thực hiện Đề án từ năm 2016 đến năm 2020 

khoảng 9.582 triệu đồng, trong đó:  
 

TT Nguồn vốn 
Đơn vị tính  

(Triệu đồng) 
Tỷ lệ (%) 

1 Ngân sách thành phố Kon Tum 5.749 60 

2 Xã hội hóa và các nguồn khác 3.832,8 40 

 Tổng cộng: 9.582 100 

 

5.2. Phân kỳ nguồn vốn đầu tƣ:  

Đvt: Triệu đồng 

TT 
Năm 

thực hiện 

Tổng 

cộng 

Cải tạo, chăm sóc cây Hố trồng cây 

Cộng NSNN XHH Cộng NSNN XHH 

1 2017 2.200 1.320 792 528 880 528 352 

2 2018 2.350 1.410 846 564 940 564 376 

3 2019 2.450 1.470 882 588 980 588 392 

4 2020 2.582 1.549 929,52 619,68 1032,8 619,68 413,12 

 2017 - 2020 9.582 5.749 3.449,52 2.299,68 3.832,8 2.299,68 1.533,12 

 

Điều 2. Giao UBND thành phố Kon Tum chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết này.  

Điều 3. Giao Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, 

Đại biểu HĐND thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố, Ban thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố có chương 

trình, kế hoạch, biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện, giám sát việc triển khai 

Nghị quyết.  

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Kon Tum khoá XI, kỳ họp thứ 

2 thông qua ngày 04/8/2016 có hiệu lực từ ngày 16/8/2016./. 

 

 CHỦ TỊCH 

Phạm Minh Xem 

   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


