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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư  

tại cuộc họp bàn việc triển khai Kế hoạch trồng cây xanh theo Chỉ đạo của 

Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang 

  
 

 

Ngày 29/3/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp bàn việc triển khai 

Kế hoạch trồng cây xanh theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh 

An Giang. Thành phần tham dự cuộc họp, gồm có: Lãnh đạo các Sở, ngành: 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn 

hóa Thể thao và Du lịch, Chi cục Kiểm lâm, UBND thành phố Long Xuyên, 

UBND huyện: Châu Thành và Tịnh Biên. 

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Kế hoạch 

trồng cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025; ý kiến thảo luận của các 

thành viên tham gia cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư có ý kiến 

kết luận như sau: 

1. Đưa việc trồng cây ô môi vào Kế hoạch trồng cây xanh theo Chỉ thị số 

45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An 

Giang giai đoạn 2021-2025. Trước mắt, triển khai trồng cây ô môi trên các tuyến 

kênh: Kênh Mặc Cần Dưng (Châu Thành), toàn xã Mỹ Hòa Hưng, kênh Vĩnh Tế 

(Châu Đốc và Tịnh Biên); lưu ý, việc triển khai trồng cây ô môi chỉ thực hiện đến 

hết ranh huyện Tịnh Biên (không lấn sang huyện Tri Tôn). 

2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Kiểm lâm) chuẩn 

bị cây giống ô môi đảm bảo chất lượng cây giống có tỉ lệ sống cao để cuối tháng 

10/2021 tổ chức trồng ngay. Đồng thời, giao Sở có văn bản gởi các huyện còn lại 

rà soát xem các tuyến kênh nào của địa bàn huyện cần trồng cây ô môi thì đăng 

ký với Sở để có kế hoạch ương giống đáp ứng nhu cầu. 

3. Giao Sở Giao thông vận tải làm việc với Bộ Giao thông vận tải về có 

thêm cơ đê phù hợp trên đường tuyến tránh Long Xuyên để bố trí trồng cây xanh 

đạt kế hoạch đề ra. 
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4. Từ đây về sau khi tổ chức các sự kiện quan trọng của tỉnh đều phải có kế 

hoạch trồng cây xanh. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT khi xây dựng Kế hoạch 

trồng cây xanh phải số hóa dữ liệu cây trồng: Ai ương giống, ai trồng, ai chăm 

sóc để tăng trách nhiệm và thực hiện hiệu quả việc trồng cây. 

5. Giao Sở Xây dựng phải có quy định chung về việc trồng cây xanh đô thị 

thể hiện đặc trưng của từng địa phương và nghiên cứu định hướng phát  triển cây 

xanh đô thị theo 02 tầng: (1) Tầng cao tạo bóng mát (2) Tầng thấp tạo cảnh quan 

đô thị. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo ý kiến kết luận của 

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư đến các đơn vị có liên quan 

biết, để tổ chức thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- TT. UBND (báo cáo); 

- Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND huyện, thị, thành phố; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- P.KTN, P.HCTC. 
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