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  Thành phố Cao Bằng, ngày      tháng 12 năm 2022 

Kính gửi:  

 

Công ty cổ phần BIC Việt Nam; Địa chỉ: Số 27, 

Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà nội 

 

Ngày 09 tháng 12 năm 2022, Ủy ban nhân dân thành phố Cao Bằng nhận 

được Công văn số 1370/2022/CV-BIC ngày 05/12/2022 của Công ty cổ phần 

BIC Việt Nam (gọi tắt là Công ty) về việc di chuyển cây xanh trên vỉa hè phố 

Kim Đồng, phố Hồng Việt, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng. 

Sau khi xem xét nội dung công văn, UBND thành phố Cao Bằng đã chỉ 

đạo cơ quan chuyên môn tiến hành kiểm tra thực địa và nhận thấy: Vị trí cây 

xanh xin dịch chuyển là cây Sấu trên vỉa hè phố Kim Đồng, phố Hồng Việt 

trước khuôn viên đất thuộc dự án Nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ - Hanoi 

Phoenix Tower, cây xanh tốt phát triển bình thường, tuy nhiên rễ cây đã mọc 

chồi vỉa hè, làm bong bật gạch lát và không đảm bảo an toàn lưu thông trên 

vỉa hè, UBND thành phố có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí cho phép dịch chuyển và thay thế cây xanh theo nội dung Công 

văn số 1370/2022/CV-BIC ngày 05/12/2022 của Công ty cổ phần BIC Việt Nam 

và Biên bản kiểm tra thực địa cây xanh ngày 15/12/2022 của Phòng Quản lý đô 

thị thành phố và các đơn vị liên quan (phô tô gửi kèm).  

2. Đề nghị Công ty cổ phần BIC Việt Nam: 

- Ký kết hợp đồng với Đơn vị có đủ năng lực và tư cách pháp nhân để thực 

hiện việc thay thế, dịch chuyển các cây xanh đến đường tránh QL3. Sau khi dịch 

chuyển xong Công ty có trách nhiệm trồng 03 cây Giáng Hương thay thế vào vị 

trí phù hợp. 

- Cây trồng thay thế phải đảm bảo các yêu cầu sau: chiều cao cây tối thiểu 

từ 4,0m đến 6,0m; đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn từ 0,20m đến 

0,25m; tán cây cân đối, không sâu bệnh, thân cây thẳng vào vị trí theo Biên bản 

ngày 15/12/2022 của phòng Quản lý đô thị thành phố và thực hiện việc chăm 

sóc cây xanh trong vòng 12 tháng (01 năm), đảm bảo cây sống, phát triển tốt. 

Nếu cây trồng mới chết thì phải trồng cây khác thay thế. 

- Nếu Công ty không trồng lại đúng chủng loại cây theo yêu cầu nêu 

trên, thì Công ty và đơn vị dịch chuyển cây xanh sẽ phải chịu hoàn toàn mọi 

trách nhiệm trước pháp luật, chi trả tất cả kinh phí khắc phục hậu quả (nếu có). 

- Trong quá trình dịch chuyển cây xanh Công ty tự bảo quản tài sản của 
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mình. Nếu có sự cố xảy ra trong quá trình dịch chuyển cây xanh nêu trên thì 

Công ty và đơn vị dịch chuyển sẽ tự chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm trước 

pháp luật.  

- Thực hiện việc dịch chuyển và trồng mới cây xanh phải đảm bảo đúng 

quy trình kỹ thuật và tuyệt đối an toàn. Sau khi dịch chuyển trong thời hạn 03 

ngày phải thực hiện việc trồng cây mới thay thế. 

- Trước khi tiến hành dịch chuyển cây và trồng cây mới, Công ty có trách 

nhiệm thông báo cho UBND thành phố (qua phòng Quản lý đô thị Thành phố) 

và chính quyền sở tại cùng phối hợp thực hiện. 

- Trong quá trình dịch chuyển và trồng mới phải đảm bảo an toàn giao 

thông, trật tự đô thị, an toàn lưới điện, không gây ảnh hưởng đến các công trình 

lân cận, kết cấu vỉa hè, con vỉa và các công trình ngầm trên vỉa hè. 

- Thời hạn để thực hiện việc dịch chuyển và trồng mới không quá 30 ngày 

kể từ ngày ban hành Công văn này. 

- Khi dịch chuyển và trồng mới cây xong, Công ty phải hoàn trả lại vỉa hè 

đảm bảo chất lượng, chủng loại, họa tiết, cốt hoàn thiện bằng cốt vỉa hè hiện có. 

Nếu Công ty không hoàn trả lại đúng theo yêu cầu nêu trên, thì UBND thành 

phố sẽ thuê đơn vị thi công thực hiện, mọi kinh phí sẽ do Công ty chịu trách 

nhiệm. Thời hạn hoàn trả lại vỉa hè sau 05 ngày kể từ ngày dịch chuyển và trồng 

mới  xong cây. 

- Mọi chi phí liên quan do Công ty chi trả.  

3. Giao Phòng Quản lý đô thị giám sát việc dịch chuyển và trồng mới 

cây nhằm đảm bảo trật tự, đúng theo quy định, đúng yêu cầu kỹ thuật , mỹ 

quan đô thị và phối hợp với Công ty cổ phần BIC Việt Nam vị trí dịch chuyển 

cây trồng trên tuyến đường tránh QL3; Giám sát việc hoàn trả vỉa hè đúng 

yêu cầu kỹ thuật. 

4. Giao UBND phường Hợp Giang có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện dịch chuyển và trồng mới cây đảm bảo đúng quy định. 

Căn cứ nội dung trên, đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Thành phố; 

- VP HĐND-UBND thành phố; 

- Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố; 

- Bộ phận Một cửa TP (đ/c Giáp); 

- Trang thông tin điện tử Thành phố; 

- UBND phường Hợp Giang; 

- Tổ trưởng tổ 12, P. Hợp Giang  

(nhờ UBND phường chuyển tiếp); 

- Lưu: VT, QLĐT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Trung 
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