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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:           /TB-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày      tháng      năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc cảnh báo cây xanh đô thị có khả năng bị gãy đổ trong mùa mưa bão 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2464/2015/QĐ-UBND ngày 

02/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định quản lý hệ thống 

cây xanh, công viên, vườn hoa, mảng xanh công cộng đô thị trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng. 

Sở Xây dựng đã tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống cây xanh (khoảng 

trên 30.000 cây xanh) tại các tuyến đường trên địa bàn thành phố và đang triển 

khai thực hiện cắt tỉa, chặt hạ, khống chế chiều cao 870 cây xanh sâu mục, nguy 

hiểm, chết khô nhằm hạn chế tối đa sự cố cây xanh bị gãy, đổ gây thiệt hại về tài 

sản, về người trong mùa mưa bão năm 2022.  

Tuy nhiên, với diễn biến bất thường của tự nhiên như mưa to kéo dài kèm 

theo gió mạnh, giông lốc sẽ tác động trực tiếp tới cây xanh, gây ra các sự cố gãy, 

đổ cây trong mùa mưa bão ảnh hưởng và khó tránh khỏi các sự cố gây thiệt hại về 

tài sản, về người đối với những phương tiện đậu, đỗ xe khu vực liền kề, sát với 

cây xanh. 

Do vậy, để hạn chế tối đa thiệt hại về tài sản, về người do các sự cố cây xanh 

bị gãy, đổ trong mùa mưa bão. Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ban, ngành, cơ quan, 

đơn vị, tổ chức và cá nhân người dân lưu ý: 

- Không hoặc hạn chế tối đa việc đậu, đỗ xe, trưng bày hàng quán tại khu 

vực liền kề, sát với cây xanh khi trời mưa; 

- Không tập trung trú mưa khu vực dưới tán cây xanh khi trời mưa; 

- Trường hợp phát hiện cây xanh có hiện tượng sâu mục, gãy, đổ đề nghị 

thông báo ngay tới chính quyền địa phương hoặc về Sở Xây dựng theo số điện 

thoại 0973.419.750 để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời; 

- Đề nghị UBND các quận phối hợp thông báo các nội dung qua hệ thống loa 

truyền thanh để tổ chức, cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn được biết. 

Sở Xây dựng thông báo để mọi người dân, tổ chức, cơ quan, đơn vị biết và 

lưu ý./. 
Nơi nhận: 

- UBND TP (để b/c); 
- Các Sở TTTT, GTVT, CT (để p/h); 
- UBND các quận, huyện (để p/h); 
- Cổng thông tin điện tử thành phố; 
- Đài PT&TH HP, Báo HP; 
- Lưu: VT, HTKT. 
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Phạm Trung Huy 
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