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V/v tip ti1c tang cI1ing kim
soát cong tác quãn 1 cay xanh
do thj nhãrn darn bão an toàn,
phOng chOng thiên tai trong
müa mua bão
KInh gCri:
- Các Chü du tu h thng khu cOng nghip;
- Các doanh nghip trong các khu cong nghip.
Can cü Van bàn s 3683/UBND-KTN ngày 26/7/20 19 cüa UBND tithv
vic tang cung kiêm soátvà báo cáo cong tác quàn 1 cay xanh dO thj nhãm
dam bão an toàn, phOng chông thiên tai trong mia mu'a bao;
Thirc hin các Van bàn s 1362/SXD-PTDT&HTKT ngày 19/4/2022 và
so 301 5/SXD-PTDT&HTKT ngày 2 8/7/2022 cüa Sâ Xây drng tinh ye vic tiêp
tilc tang cung kiêm soát cong tác quán 1' cay xanh do thj nhãm dam bào an
toàn, phông chông thiên tai trong müa mua bAo.
Ban Quãn 1' các Khu cong nghip BInh Dt.rang d nghj Chü du flr các
khu cong nghip, các doanh nghip dang triên khai dir an trong các khu cong
nghip tiép t1c nghiên cru và tO chirc thrc hin nghiêm các ni dung trong Van
bàn 3015/SXD-PTDT&HTKT ngày 28/7/2022 cüa S Xây dirng và Van bàn so
171 4/BQL-QHXD ngày 20/5/2022 cüa Ban Quãn 1,2 các Khu Cong nghip BInh
Ducng.
Trong qua trInh trién khai thirc hin, nu có phát sinh khó khän, vuàng
mac, dê ngh kjp thii phãn ánh ye Ban Quàn 1 các Khu cong nghip BInh
Duong dé tOng hcTp, báo cáo Uy ban nhân dan tinh xem xét, có kiên chi dao.
Trân trQng./
No'i n/ian:
- Nhr trên;
- Phông Quàn 1 QH vâ XD;
- Lint: VT, Websit4/
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S& 'O.15/SXD-P'FE)T&H1'KT
thp Liic tang etthng kiêm soát
Cong tàc quan I cay xanh dO thj
nhãm darn baa an Loan, phong chOng
thin tai trong 1m1a mira bo
V/v
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KIiih ui:

- UBND các huyn, tlij xâ, thành phô
- Ban Quan I' ctic Khu cOng nghip tinh Blob Dirong;
- Cliii dãu tir. don vj quan 1 sir ding các dr an (khu cOng nghip,
cyrn cOng nghip, khu nhà a, khu chCrc näng...). cOng trinh xây dyiig
trén dia bàn tinh BInh Dt.rong.
Can cir Quyêt djnh so 33/2019/QD-UBND ngãy 13/12/2019 cüa UBND tinh
Blob Di.rng Ban hành Quy djnh quãn t' và bâo v kêt cau h tang giao thông di.thng
b. chieu sang do tlij, thoát nithc. cay xanh do thj trén dja bàn tinh Blnh Dinyn":
Theo Van ban so 3683/UBND-KTN ngãy 26/07/2019 ctta UBND tinh ye vic
tang cl.rGng kkm soát và báo cáo cong tác quin 1' cay xanh do th nhäm dam báo an
toàn, phOng chông thiên tai trong müa ml.ra bio. Ngày 19/4/2022 Sâ Xãy dijng Co Van
ban sO I 362/SXD-PTDT&HTKT ye vic tiCp tyc Ung cir011g kiêm soát cong tác quân
I cay xanh dO tlij iihãm darn báo an toãn, phông chOng thiên tai trong rnia mtra bâo.
Dé darn baa an toàn, phOng chng thiên tai trong rnia niva bào, Sâ Xay drng
dC nghi:
1. UBND các huyn, tlii xã, thành ph& Ban Quäii I' các Khu cOng nghip
tinh Blob Dir'ing: Chi dãii Ur. dan v quãn 1 sCr dçing các di an (khu cong nghip,
cyrn cOng ng1mp, khu nba a, khu clirc näng ...). cOng trInh xây dm trén cija bàn
tinh Binh Dirong t1itrc hin nghiCm các ni dung trong \'än ban so I 3621SXDPTDT&HTKT ngãy 19/4/2022 cUa So Xãy dirng.
2. U' ban nhãn dan các huyn, thj xã, thành phô clii d?o den các ca quan
chuyên mon. dan vi quãn 1' cay xanh do thj:
Thông baa dn các chti dãu tu, dan vj quan l sir dyng các dir an dir an (khu
cong nghip. cyrn cOng nghip. kim nhà 0. khu chcrc iiãng...), cOng trinh xây ding
trCn dja bàn tinh clirçic giao quán 1 cay xanh dO th Lien hành khäo sat các cay xanh
dgc các tryc dithng giao thông do tlij và cay xanh trongcác dir an, quan tarn các
chüng loi cay cô thy có dc tinh rC cc (nhir: Sao, Dãu...) phal darn báo sinh
trirOng, an Loan... Các tnrOiig hgp cay xanh hj cat di rC CQC phái có hitn pháp
thông d, cat tia cành Va ngon. chain sOc. baa dirng dC cay 1,hát triCn. tang khá
nang chông chiu va khOng bi nghiêng nga bong Li oc, do khi mira to gio Ion nhäm
darn báo an toãn, phOng chng thiCn tai Irong mia mira bào./.,.J_
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UBND TfNH BtNH DUONG
BAN QUAN LY CAC KCN
BINIH DUcJNG
S& 4fL1 /BQL-QHXD

CONG HÔA xA HQI cHU NGHIA VIT NAM
Dc Ip — T do — Hanh phüc
BInh Dwong, ngày t0 tháng 6 nám 2022

V/v tip tiic tAng cu&ng kim
soát cong tác quãn i cay xanh
dO thj ithAni dam bào an toãn,
•phàng cbông Thiên tal trong
miia mua bAo

KInh giri: Các ChU du tu ha tng khu cong nghip
CAn cü VAn ban s 3683/UBND-KTN ngày 26/7/20 19 cüa TJBND tinhv
vic tAng cu&ig kiãm soát và báo cáo cong tác quàn 1 cay xanh do th nhAm
dam báo an toàn, phông chông thiên tai trong müa irnza bAo;
Thrc hin VAn ban s6 1362/SXD-PTDT&HTKT ngày 19/4/2022 cüa Sâ
Xây drn tinh v vic tiêp tIic tAng cithng kiêm soát cong tác quãn i cay xanh
do th nhAm dam bào an toàn, phông chông thiên tai trong niüa mua bAo.
Ban Quãn 1 các Khu cong nghip BInh Ducrng d nghj Chü du tu các
khu cong nghip tiêp tic nghiên cru và to chic thrc hin các ni dung nêu trên,
cii the thu sau:
- TAng cu?mg kiêm soát chit chê cong tác quàn i cay xanh trong các khu
cong nghip, cay xanh trong d an, cong trinh xây drng
dam bão an toàn
giao thông, an toàn trong qua trInh sir ding.
- TAng cithng chi dao, don d6c, kim tra, giám sat cáe don vj thrc hin
quãn 1 cay xanh trong các khu cOng nghip, cay xanh trong dr an, Cong trInh
xây drng; rà soát so luçing cay xanh, cay bong mat gay nguy hiêm, có nguy Ca
không an toàn; kim soát vic thrc hin quy trinh cat tia cay xanh, cay bong mat
theo diing quy trInh k5 thut, d.c bit chü cOng tác gia cO CQC chông, c&t tia
tan cay m&i trông dam bão yêu câu k thut d cay không bj nghiêng ngã, bong
gôc, do khi cO giO 1rn.
- T chüc xây drng phucing an üng phó dam bâo an toàn cay xanh trong
müa mi.ra bão.
- B tn nhãn 1c, các phuong tin, may móc dam bâo hoat dng t& trong
trtz&ng hçip cap ththt irng phó vài các tmnh hung thiên tai, khAc ph1ic hu qua
sau thiên tal; to chüc üng trirc,xCr 1 kjpth&i các tnr&ng hçrp cay do, cãnh gay.
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Trong qua trInh triên khai thc hin, nêu Co phát sinh khó khãn, vu&ng
mac, d ngh kjp thii phãn ?inh ye Ban Quãn 1 các Khu cong nghip BInh
DtKlng d tong hçp, báo cáo Uy ban nhãn dan tinh xem xét, có kiên chi dao.
Trãn tr9ng./
No'i nhin:
-Nhutrên
- P1ngQuán1' QH vàXD;
- Liru: VT, WebsiteV
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