Một số ý kiến trao đổi về công tác quản lý cây xanh

Câu hỏi: Quy trình trồng cây trong công viên và trồng trên đường phố có khác
nhau hay không? Số loài cây trồng trên đường phố?
Trả lời:
1. Đối với cây trồng trong công viên và trên đường phố, có một số khác biệt
về cách chọn cây và quy trình trồng vì 02 lý do sau đây:
- Thứ nhất: Đất trong công viên khác với đất ngoài đường phố, trong công
viên thường là đất tự nhiên hoặc đất nông nghiệp trước kia nên tốt hơn đất trên
đường phố, do đó về kỹ thuật trồng, không phải làm đất nhiều trước khi trồng cây.
- Thứ hai: Về chọn cây trồng, cây đưa từ vườn ươm ra trồng trong công viên
có thể là cây nhỏ hoặc cây lớn, trong khi đó, cây đưa ra trồng trên đường phố phải
đạt đến một kích thước (chiều cao và chu vi) nhất định, cây tương đối lớn, (để
người dân thấy rằng cây trồng trên đường phố đã hình thành một cây hoàn chỉnh có
thân và tán lá đầy đủ).
Việc trồng cây trong công viên còn có đặc điểm: Đối với những công viên
hay khu vườn có tính lịch sử lâu đời, nếu cây già cỗi và chết đi thì người ta thường
trồng lại đúng chủng loại cây đó để đảm bảo rằng công viên hay khu vườn đó vẫn
còn giống cây này. Với yêu cầu như vậy, phải trồng cây mới trước khi cây già cỗi bị
chết để khi cây già chết đi thì đã có cây mới thay thế. Trường hợp này có vấn đề
khó khăn là, khi trồng cây mới thường phải trồng ở vị trí kế cận cây già cỗi cần thay
thế, như vậy, nếu có nhiều cây mới phải trồng để thay thế các cây già cỗi thì sẽ ảnh
hưởng đến cảnh quan của công viên, đến tầm nhìn, cách bố trí, thiết kế trong công
viên. Do đó, trước khi trồng phải có kế hoạch dài hạn từ vài năm trước để kết hợp
giữ được cảnh quan và tầm nhìn trong công viên vừa đảm bảo thay thế được cây già
cỗi.
2. Về số loài cây trên đường phố: Hiện nay, trên đường phố của CĐĐT Lyon
có khoảng 260 loài cây. Chủ trương là tiếp tục đa dạng hóa chủng loại cây để tăng
cường đa dạng sinh học. Để thực hiện chủ trương này, Phòng CX-CQ của CĐĐT
Lyon phối hợp với vườn thực vật và các nhà thực vật học để chọn các giống cây
phù hợp cho điều kiện của CĐĐT Lyon; hiện đang nghiên cứu chọn các giống cây ở
Thổ Nhĩ Kỳ, Iran đem về trồng ở Lyon vì khí hậu của các quốc gia này tương đối
giống với khí hậu ở CĐĐT Lyon (mùa đông rất lạnh, mùa hè rất nóng).
CĐĐT Lyon cũng đang thực hiệc việc làm hồ sơ riêng cho mỗi loài cây,
trong đó có các thông tin về đặc tính của loài cây như rễ, thân, lá, cách phát triển…;
về đặc điểm kỹ thuật để trồng cây như điều kiện đất, khí hậu, cách tỉa cành, tạo
tán…Việc lập phiếu với đầy đủ thông tin chi tiết cho từng loài cây nhằm mục đích
giúp cho việc chọn đúng cây trồng vào đúng chỗ (các tài liệu khác thường chỉ mô tả
đặc điểm bên ngoài của loài cây mà không đề cập đến đặc tính của cây, điều kiện
trồng, kỹ thuật chăm sóc…).
Ở Pháp có Viện nghiên cứu về cây xanh và cảnh quan, cơ quan này đang lập
hệ thống cơ sở dữ liệu về cây xanh trên toàn nước Pháp; theo đó, đối với từng giống
cây sẽ có hồ sơ mô tả hình dáng bên ngoài, đặc tính của cây, điều kiện trồng... Các

thành phố có thể sử dụng cơ sở dữ liệu để tìm hiểu và lựa chọn giống cây phù hợp
cho địa bàn của mình. Ngược lại, trong quá trình làm việc, nếu Phòng quản lý cây
xanh của các thành phố theo dõi và nhận thấy có những đặc điểm liên quan đến các
giống cây sẽ cung cấp thông tin cho Viện nghiên cứu để bổ sung thông tin vào cơ sở
dữ liệu, như vậy, giữa Viện và các thành phố có sự chia sẻ thông tin hai chiều.
Câu hỏi: Vấn đề tuổi thọ của cây xanh?
Trả lời: Về tuổi thọ, cây trồng trên đường phố có nhiều mức tuổi thọ khác nhau, có
3 nhóm: cây có tuổi thọ ngắn (từ 20 đến 30 năm), cây có tuổi thọ trung bình (từ 50
đến 100 năm), cây có tuổi thọ cao (từ 100, 200 đến 300 năm); đây là tuổi thọ của
cây sống trong môi trường tự nhiên. Khi đưa các loài cây này về trồng trên đường
phố thì tuổi thọ sẽ ngắn hơn so với tuổi thọ tự nhiên do điều kiện sống khác nhau.
Mục tiêu trồng cây trên đường phố là phải cố gắng chăm sóc, gìn giữ để cây
đạt đến tuổi thọ cao nhất có thể được.
Đối với câu hỏi nên để cây đến tuổi thọ tối đa của nó hay là đến hết một tuổi
phục vụ nào đó thì chặt hạ, vấn đề này có tính lịch sử qua nhiều triết lý trồng cây
khác nhau. Ở thế kỷ 17, cây xanh bắt đầu được trồng tại các đô thị của Pháp, vào
thời kỳ đó, ở Pháp thiếu rừng nên người ta cần nhiều gỗ, do đó, mục tiêu trồng cây
xanh ở đô thị làm cảnh quan và sau đó để lấy gỗ. Khi cây đến tuổi trưởng thành, vào
lúc có gỗ tốt thì người ta chặt cây để lấy gỗ và trồng lại cây mới trong đô thị. Ở
Canada người ta cũng áp dụng nguyên tắc này. Cây lấy gỗ tốt nhất khi cây đạt
khoảng 60 – 70 năm tuổi; vào lúc này cây rất có giá trị nên người ta chặt đi để lấy
gỗ bán, dùng tiền trồng lại và chăm sóc cây mới, xét về mặt kinh tế sẽ rất có lợi.
Vào thời đại ngày nay, việc áp dụng nguyên tắc này gặp hạn chế: thứ nhất, khi cây
ở đô thị đạt khoảng 60 – 70 tuổi thì có giá trị di sản; thứ hai, người dân đã có tình
cảm gắn bó với cây nên nếu chặt cây sẽ bị người dân phản đối, do đó, ở châu Âu và
châu Mỹ không còn áp dụng nguyên tắc này nữa, người ta cố gắng giữ cây đến suốt
vòng đời của nó, đến khi cây già cỗi và chết (chỉ trừ trường hợp cây trồng ở xa đô
thị, trên những tuyến đường không có dân mới có thể chặt cây lấy gỗ).
Câu hỏi: Việc thu dọn, xử lý cây của tư nhân bị ngã trên đường phố do ai thực
hiện? Vấn đề bồi thường thiệt hại đối với sự cố cây xanh?
Trả lời:
- Trong trường hợp cây của tư nhân bị ngã, tùy theo tình huống khẩn cấp ví
dụ như khi cây ngã chắn ngang đường, CĐĐT Lyon sẽ cho giải tỏa ngay để không
ảnh hưởng đến giao thông. Nhân viên của Phòng CX-CQ sẽ xuống cho cắt cây để
mở đường và dọn các khúc gỗ gọn vào hai bên đường cho xe lưu thông. Sau đó, chủ
sở hữu của cây phải tự thu dọn gỗ, cành nhánh đi xử lý hoặc chịu tiền để chở đi và
phải trả chi phí giải tỏa cây. Phòng CX-CQ sẽ lập hóa đơn tính toán các chi phí và
chủ sở hữu cây phải thanh toán. Đó là về mặt nguyên tắc, tuy nhiên trên thực tế, quy
trình, thủ tục như lập hóa đơn tính tiền, người dân đến đóng tiền cho kho bạc thành
phố,… nói chung, quy trình lập hồ sơ mất thời gian khá dài nên có những trường
hợp không làm theo quy trình này và khi đó chi phí giải tỏa, dọn dẹp cây xanh được
tính vào chi phí hoạt động thường xuyên của Phòng CX-CQ.

- Trường hợp cây của tư nhân ngã gây tai nạn: Trên thực tế có trường hợp
cây ngã gây tai nạn chết người, gia đình của nạn nhân kiện ra tòa và tòa đã xử người
chủ sở hữu của cây đó phải chịu trách nhiệm bồi thường.
- Nếu cây gây tai nạn thuộc sở hữu của thành phố: Trước tiên, chính quyền
CĐĐT Lyon đã mua bảo hiểm cho tất cả các công trình công cộng của mình (hệ
thống cấp-thoát nước, đường, điện, cây xanh…). Công ty bảo hiểm đánh giá hệ
thống cây xanh của thành phố để định ra mức phí và chính quyền sẽ đóng phí bảo
hiểm về sự cố cây xanh. Nếu tai nạn xảy ra, theo quy trình sẽ bắt đầu bằng việc điều
tra nguyên nhân cây ngã; có hai khả năng xảy ra:
(1) Nếu cây ngã mà do trước đó đã có những biểu hiện thấy rõ là cây suy yếu
bệnh tật nhưng do không được quản lý và chăm sóc tốt dẫn đến cây ngã, khi đó
trách nhiệm thuộc về Phòng CX-CQ của thành phố. Do thành phố đã mua bảo hiểm
nên công ty bảo hiểm sẽ đền cho người bị nạn; chuyên viên phụ trách quản lý cây
đó cũng như Phòng CX-CQ sẽ bị kỷ luật vì không làm tốt trách nhiệm.
(2) Trường hợp cây không có biểu hiện ra bên ngoài mà bị ngã do mưa bão,
khi đó được xem như tai nạn và thành phố có thể hỗ trợ một phần cho người bị nạn
(hỗ trợ theo thiện chí chứ không phải trách nhiệm). Ngoài ra, do bản thân người dân
cũng mua bảo hiểm nhân mạng, xe hơi và các tài sản khác của mình nên công ty
bảo hiểm của người dân sẽ bồi thường thiệt hại cho họ.
Câu hỏi: Trường hợp cây xanh trên tuyến đường được giao cho một đơn vị chăm
sóc, nếu cây bị chết thì chi phí đốn cây và trồng lại cây mới do đơn vị đó phải chịu
hay do Nhà nước chi trả?
Trả lời: Trong hợp đồng giữa CĐĐT Lyon với doanh nghiệp, các doanh nghiệp chỉ
làm theo yêu cầu của thành phố, tức là thành phố muốn cắt tỉa cành, muốn chặt cây
hoặc trồng thay cây chết thì doanh nghiệp làm theo yêu cầu và được tính tiền công
(nghĩa là tiền công làm thuê), còn tất cả các chi phí đều do thành phố bỏ ra như chi
phí đốn hạ cây chết, mua cây mới, trồng thay cây.
- Ở CĐĐT Lyon, không hợp đồng duy tu bảo dưỡng cây xanh theo từng năm,
tức là, hợp đồng giữa thành phố và doanh nghiệp không phải là hợp đồng khoán
trọn gói mà là hợp đồng theo vụ việc và có mức giá cho từng công việc (có bảng
khung giá). Khi thành phố gọi thầu, trong hồ sơ gọi thầu (bộ điều kiện sách bảo
dưỡng cây xanh) có mức giá trần dựa vào bảng khung giá do thành phố ấn định và
đơn vị nào thắng thầu phải có mức giá thấp hơn giá trần, thành phố sẽ trả tiền công
cho từng công việc đó.
- Đối với các trường hợp cây xanh bị sâu bệnh, doanh nghiệp đang chăm sóc
bảo dưỡng có thể đề xuất giải pháp xử lý nhưng việc lựa chọn giải pháp nào (của
doanh nghiệp đề xuất hay của Phòng CX-CQ) sẽ do chuyên viên Phòng CX-CQ phụ
trách khu vực đó quyết định và trả tiền cho doanh nghiệp để thực hiện.
- Trong quá trình bảo dưỡng, nếu doanh nghiệp thực hiện không tốt ví dụ
như cắt tỉa cành không đúng kỹ thuật, dẫn đến cây bị tổn thương và chết đi, trường
hợp này không được dự trù trong hợp đồng nhưng khi đó sẽ áp dụng quy định về
bảo vệ cây xanh. Theo đó, có bảng khung giá tính giá trị của cây xanh dựa trên
nhiều tiêu chí khác nhau và doanh nghiệp phải trả tiền bồi thường, kể cả chi phí chặt
hạ cây bị chết và trồng thay cây mới.

- Khi trồng mới cây xanh, Phòng CX-CQ sẽ đặt hàng cho doanh nghiệp thực
hiện và trong hợp đồng đặt hàng có thời gian bảo hành, do đó, nếu cây chết khi còn
bảo hành thì doanh nghiệp phải chịu chi phí thay cây khác.
Trước đây, việc trồng cây được ký hợp đồng trọn gói, các doanh nghiệp
muốn thắng thầu thường chào giá rất thấp nhưng sau khi trồng xong thường không
chăm sóc tốt nên tỷ lệ cây chết rất nhiều. Hiện nay, cách làm đã được thay đổi; theo
đó, hợp đồng trồng cây được chia thành hai khoản tiền: (1) tiền trồng cây, (2) tiền
chăm sóc bảo dưỡng cây trong 03 năm sau khi trồng. Trong thời gian 03 năm này,
nếu doanh nghiệp chăm sóc và để cây chết sẽ chịu chi phí trồng thay cây mới. Do
đó, giá trồng cây không cao vì chi phí bảo dưỡng từng năm đã được tính riêng. Với
cách làm này, các doanh nghiệp chỉ làm công, tất cả những việc khác như chọn loài
cây trồng, làm việc với vườn ươm để đảm bảo cây đủ tiêu chuẩn, quá trình làm đất,
trồng cây và chăm sóc cây đều có chuyên viên của Phòng CX-CQ giám sát, cho
nên, số lượng cây chết đã giảm rất nhiều (tỷ lệ cây sống đến 99%).
- Khi cây chết, có 02 trường hợp: (1) trong 03 năm đầu sau khi trồng; (2) sau
03 năm, khi cây đã lớn. Nguyên tắc trong cả 02 trường hợp là luôn luôn thực hiện
việc khảo sát để tìm hiểu nguyên nhân cây chết. Việc điều tra theo hướng không
phải để quy trách nhiệm mà nhằm hiểu rõ tại sao cây chết để tìm cách cải thiện và
tránh trường hợp cây chết trong tương lai (như do đất không phù hợp, bộ rễ cây
trong vườn ươm chưa phát triển tốt, vị trí trồng cây bị ngập úng…). Như vậy, nếu
cây chết trong 03 năm đầu sau khi trồng, doanh nghiệp sẽ trồng thay cây mới. Đối
với cây lớn, CĐĐT Lyon không ký hợp đồng với doanh nghiệp để quản lý, bảo
dưỡng cây xanh suốt cả năm hay vài năm mà hợp đồng theo vụ việc (ví dụ hợp
đồng cắt tỉa cành), toàn bộ việc theo dõi tình trạng sinh trưởng và phát triển của cây
do chuyên viên Phòng CX-CQ đảm nhiệm. Do đó, khi cây chết, chuyên viên của
Phòng sẽ xuống điều tra, khảo sát tìm hiểu nguyên nhân; nếu nguyên nhân cây chết
xuất phát từ lỗi của doanh nghiệp trong quá trình bảo dưỡng sẽ áp dụng quy định về
bảo vệ cây xanh như đã nêu trên.
- Trong hợp đồng với doanh nghiệp 03 năm đầu sau khi trồng cây, thành phố
sẽ trả tiền bảo dưỡng hàng năm. Doanh nghiệp phải lập kế hoạch bảo dưỡng trong
năm theo yêu cầu của thành phố (như số lần kiểm tra tình trạng của cây, chăm sóc
ra sao, số lần thực hiện…) và thông báo tiến độ thực hiện từng tháng. Chuyên viên
của Phòng CX-CQ sẽ theo dõi, kiểm tra việc tuân thủ kế hoạch của doanh nghiệp.
Trong mỗi năm, chi phí bảo dưỡng trả cho doanh nghiệp được chia thành 02 đợt:
đợt 1 trả 40% vào giữa năm, đợt 2 trả 60% vào cuối năm nhưng trước khi thanh
toán tiền, thành phố sẽ kiểm tra kết quả thực hiện của doanh nghiệp. Nếu cây xanh
được chăm sóc đạt yêu cầu, thành phố sẽ trả cho doanh nghiệp 60% còn lại; trường
hợp không đạt, tức là doanh nghiệp đã không thực hiện đúng cam kết của mình,
60% này sẽ bị giữ lại (đây là cách làm mang tính chất “củ cà rốt và cây gậy”).
Giai đoạn 03 năm sau khi trồng là thời gian để cây ổn định trên khu đất mới,
giúp cây phát triển tốt hơn sau này. Có nhiều cách để quan sát sự ổn định và phát
triển của cây sau 03 năm như xem xét sự tăng trưởng của thân, cành và đánh giá bộ
rễ. Hiện nay, CĐĐT Lyon đang thực hiện nghiên cứu xác định mức độ tăng trưởng
của thân, cành đối với từng loại cây sau 03 năm trồng và xây dựng bảng tiêu chuẩn
để đối chiếu và đánh giá được cây đang phát triển tốt hay không. Thông thường, cây
hiếm khi chết sau 03 năm nhưng có những trường hợp cây sẽ phát triển chậm và khi
đó, thành phố sẽ chịu rủi ro vì doanh nghiệp đã hết trách nhiệm sau 03 năm.

Câu hỏi: Các quy định về việc cắt tỉa và vấn đề xây dựng kế hoạch chăm sóc, thay
mới cây xanh?
Trả lời: Việc tỉa cành, tạo tán không có dưới dạng quy định mà theo hình thức quy
trình kỹ thuật trong sổ tay hướng dẫn kỹ thuật tỉa cành. Các công nhân cắt tỉa cây
xanh đều có sổ tay hướng dẫn kỹ thuật này và đồng thời họ cũng được đào tạo về kỹ
thuật tỉa cành (tùy thuộc vào từng loại cây, cấu trúc và hình dạng tán cây…).
Chuyên viên của Phòng CX-CQ phụ trách khu vực sẽ lập kế hoạch cắt tỉa, xác định
kiểu cắt tỉa đối với từng loại cây để ký hợp đồng cho doanh nghiệp thực hiện và
theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của doanh nghiệp.
Đã có trường hợp doanh nghiệp đề nghị thành phố ký hợp đồng quản lý, bảo
dưỡng trọn gói thay vì hợp đồng theo vụ việc; theo đó, thành phố giao cho doanh
nghiệp quản lý một số tuyến đường, doanh nghiệp sẽ tự khảo sát, lập kế hoạch thay
mới cây, tỉa cành, tạo tán… và sau khi thực hiện hàng năm sẽ báo cáo cho thành
phố. Cách làm này nếu xét kỹ chỉ có lợi cho doanh nghiệp mà không có lợi cho
thành phố: (1) không thể “vừa đá bóng vừa thổi còi”, tức là doanh nghiệp vừa khảo
sát tình trạng cây, lên kế hoạch thực hiện vừa đánh giá; (2) mục tiêu theo đuổi của
doanh nghiệp khác với của thành phố, mục tiêu của doanh nghiệp mang tính chất
ngắn hạn trong khi mục tiêu chiến lược của thành phố là dài hạn. Vì lý do đó, cách
làm theo hình thức trọn gói không phát triển ở Pháp, thay vào đó, công việc sẽ được
phân định rõ ràng, việc khảo sát cây, lên kế hoạch tỉa cành, thay mới cây sẽ do
chuyên viên của thành phố thực hiện; đối với những trường hợp yêu cầu chuyên
môn sâu như đánh giá tình trạng cây mà chuyên viên của Phòng CX-CQ không thể
thực hiện được, khi đó, thành phố sẽ thuê đơn vị tư vấn có nghiên cứu sâu để khảo
sát, đánh giá hoặc mời chuyên gia bên ngoài thực hiện. Cách làm này đang được áp
dụng ở CĐĐT Lyon và phù hợp với mục tiêu của chính quyền. Tuy nhiên, các
doanh nghiệp là đối tác của chính quyền, do đó, chính quyền cần biết lắng nghe và
phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp nhưng phân định rõ ràng công việc, doanh
nghiệp chỉ thực hiện nhiệm vụ do thành phố giao. Bên cạnh đó, thành phố sẽ có
những hỗ trợ đối với doanh nghiệp như tổ chức hội thảo, tập huấn, đào tạo kỹ thuật
cho doanh nghiệp.
Câu hỏi: Vấn đề cây xanh và hệ thống lưới điện?
Trả lời: Ở Pháp trước đây cũng có nhiều vấn đề về cây xanh và lưới điện, dần dần
do lưới điện được ngầm hóa nên không còn tranh chấp trên không nhưng xảy ra
tranh chấp dưới lòng đất.
Mặc dù có nhiều ưu tiên cho lưới điện nhưng không có nghĩa là được làm tùy
tiện mà yêu cầu đối với ngành điện lực ở Pháp là phải bố trí mạng lưới điện hợp lý
và khi có nhiều đường dây điện thì phải tổ hợp lại để không chiếm nhiều không
gian.
Nói chung, việc xử lý đối với cây xanh và lưới điện sẽ tùy trường hợp theo
logic cái có sau phải phù hợp với cái có trước, tức là nếu cây có sẵn, khi thiết kế
đường dây điện phải phù hợp với tán cây; ngược lại, nếu đường dây điện đã có sẵn,
khi chọn cây trồng phải thích nghi với đường dây điện, nên chọn chủng loại cây có
tán thấp để không vươn tới lưới điện (nếu chọn loại cây tán cao để khi trưởng thành
vượt khỏi lưới điện thì sẽ gặp khó khăn khi tán cây lên cao đến tầm của lưới điện).

Câu hỏi: Vấn đề quản lý cây xanh trong các khu di tích. Cơ quan quản lý cây xanh
có trách nhiệm quản lý hay tham mưu đối với cây xanh trong các khu di tích hay
không (vì ở Việt Nam, ngành cây xanh gần như không có vai trò gì đối với cây xanh
ở những khu vực này)?
Trả lời: Ở Pháp, chính quyền Trung ương lập danh mục các điểm di tích. Theo quy
định, khi một địa điểm được xác định là di tích thì trong vòng bán kính 500m, việc
trồng, cắt tỉa và chặt hạ cây xanh đều phải có ý kiến của cơ quan về di tích trực
thuộc Chính phủ. Như vậy, cây xanh trong khu di tích của Nhà nước do cơ quan
quản lý cây xanh (ở CĐĐT Lyon là Phòng CX-CQ) quản lý và duy tu bảo dưỡng
nhưng mọi tác động đến cây xanh đều phải bàn thảo với cơ quan quản lý khu di
tích. Ví dụ về việc bất cập trong công tác quản lý khu di tích, đó là trường hợp khi
các cây Ngô đồng ở Lyon bị dịch bệnh và cây trong khuôn viên của khu di tích cũng
bị nhiễm bệnh. Theo quy định của cơ quan y tế, nhằm tránh tái phát bệnh, khi chặt
hạ cây Ngô đồng bị bệnh và trồng thay thế thì phải trồng loài cây khác mà không
trồng lại cây Ngô đồng nữa; tuy nhiên, cơ quan quản lý khu di tích yêu cầu khi chặt
hạ cây Ngô đồng trong khu vực bảo tồn di tích thì phải trồng lại đúng loài cây này.
Sau khi 2 cơ quan cùng bàn thảo, do vấn đề sức khỏe của con người là quan trọng
hơn cả nên việc xử lý phải theo hướng của cơ quan y tế.
Câu hỏi: Vấn đề cây xanh án ngữ mặt tiền nhà?
Trả lời: Đối với yêu cầu đốn hạ cây xanh án ngữ mặt tiền nhà của người dân: Xem
xét cụ thể tùy trường hợp (như cây có nguy hiểm hay không, mức độ án ngữ mặt
tiền như thế nào), nếu cây án ngữ nghiêm trọng sẽ giải quyết đốn hạ theo yêu cầu
của người dân và khi đó, người dân phải trả chi phí đốn hạ cây, chi phí trồng lại cây
ở nơi khác và chi phí tái lập vỉa hè.
Câu hỏi: Vấn đề trang trí trên cây xanh ?
Trả lời: Về nguyên tắc, không được tự ý treo bất kỳ vật dụng nào trên cây; tuy
nhiên, trong trường hợp có lễ hội văn hóa, có thể cấp phép cho trang trí trên cây và
phải đáp ứng 3 yêu cầu :
- Không ảnh hưởng đến sức khỏe của cây.
- Không có nguy cơ gây ảnh hưởng cho người lưu thông bên dưới.
- Sau lễ hội phải thu dọn ngay.
Câu hỏi: Vấn đề quy hoạch tổng thể về cây xanh đường phố?
Trả lời: Ở Pháp, việc trồng cây đã bắt đầu cách đây từ nhiều thế kỷ - khoảng thế kỷ
16-17, vào thời kỳ này, người ta quan niệm trồng một loại cây trên một khu vực và
cách đều với nhau; sau đó, khi trồng cây xanh cho các tuyến đường, người ta cũng
làm theo quan niệm này. Việc trồng cùng một loại cây trên một tuyến đường dần
dần trở thành truyền thống và lan sang Mỹ, Canada, một số nước khác và được xem
như quy định.
Ngày nay, người ta không còn quy định trồng cùng một loại cây trên một
tuyến đường mà đây chỉ là một cách trong nhiều cách khác. Ví dụ trong trường hợp
có một loại dịch bệnh nào đó xảy ra đối với cây xanh, việc trồng nhiều loại cây

xanh trên một tuyến đường sẽ giúp cây xanh không chết hàng loạt. Do đó, trồng
nhiều loại cây trên một tuyến đường cũng là một giải pháp trồng cây.
Vấn đề quan trọng đối với cây xanh đường phố là phải có cây xanh với sức
khỏe tốt, điều này có lẽ quan trọng hơn việc cây xanh phải cách đều hoặc phải đồng
nhất về loài cây. Trong định hướng quy hoạch về cây xanh, thường theo hướng đa
dạng hóa các loài cây trên tuyến đường, việc trồng một loại cây trên một tuyến
đường có thể áp dụng đối với những tuyến đường lớn mà không phải với tất cả các
tuyến đường, điều quan trọng hơn cả vẫn là cây xanh phải có sức khỏe tốt.
Trong Cam kết về cây xanh của CĐĐT Lyon có nguyên tắc chọn đúng cây
cho đúng vị trí. Ví dụ việc trồng một loại cây trên một tuyến đường chỉ có ý nghĩa
lớn về cảnh quan nếu như trên tuyến đường đó các công trình xây dựng có quy mô
như nhau, khoảng lùi đều như nhau; ngược lại, nếu trên tuyến đường có nhiều công
trình với quy mô khác nhau (cái lớn cái nhỏ, cái có sân vườn cái không, cái có
khoảng lùi lớn cái sát lề,…), việc trồng một loại cây sẽ làm hạn chế ưu điểm của
cây xanh vì nếu một loại cây thì kích thước và tán cây đều như nhau, trong khi đó,
trên tuyến đường có những vị trí với khoảng lùi lớn nên có thể trồng cây lớn với tán
lớn hơn sẽ tạo nhiều lợi ích hơn cho thành phố. Do đó, việc chọn cây nên phù hợp
với cảnh quan của công trình xây dựng.
- Việc trồng cây xanh trên đường phố mặc dù cần quy hoạch định hướng từ
trước, tuy nhiên, không nên chỉ chú ý theo từng tuyến đường. Ở CĐĐT Lyon, việc
trồng cây được quy hoạch cho từng khu vực. Thành phố chia thành nhiều khu vực
khác nhau, mỗi khu vực sẽ thích nghi với một nhóm (5-10) loài cây nào đó. Về sau,
khi có dự án ở một khu vực, việc trồng cây trên các tuyến đường sẽ được lựa chọn
trong nhóm loài cây đã được định hướng cho khu vực đó. Việc xác định đặc điểm
của từng khu vực trong đô thị và xác định nhóm loài cây phù hợp cho từng khu vực
do Phòng CX-CQ trao đổi và thống nhất với bộ phận Quy hoạch xây dựng của
thành phố.
Khi quy hoạch xây dựng đô thị cho một khu vực, việc xác định chủng loại
cây xanh phải được thực hiện ngay từ đầu, không chờ đến khi thiết kế xây dựng mới
xác định. Nguyên tắc là muốn quy hoạch khu dân cư hay khu đô thị mới, ngay từ ý
tưởng quy hoạch, Phòng CX-CQ đã làm việc với bộ phận quy hoạch để xác nhóm
loài cây nào sẽ được trồng cho khu đô thị. Trong một khu lớn được chia thành nhiều
khu nhỏ, mỗi khu nhỏ có những đặc điểm riêng nên yêu cầu về chủng loại cây xanh
phù hợp, góp phần tạo nên đặc trưng về cảnh quan cho khu vực đó.
- Đối với hệ thống cây xanh hiện hữu, trên nguyên tắc, làm quản lý phải dự
kiến trước và khi làm quy hoạch cây xanh phải đảm bảo sự đồng bộ, hướng đến việc
thống nhất về chủng loại cây trên từng khu phố, cho nên, mỗi khu phố khác nhau
trong thành phố sẽ có một loài cây hay nhóm loài cây khác nhau để tạo nét đặc
trưng cho khu phố đó. Tuy nhiên, khi đã có quy hoạch thì bản quy hoạch này cũng
không phải “bất di bất dịch” mà quy hoạch mang tính chất ĐỘNG, lý do là vì
việc thực hiện quy hoạch phải trải qua nhiều năm nên sẽ có những sự kiện khác xảy
ra, do đó, quy hoạch cần được theo dõi thường xuyên. Ví dụ cách đây 15 năm, một
chủng loại cây nào đó là thịnh hành và phù hợp với đặc điểm của khu phố nhưng
đến nay không còn phù hợp nữa do nhiều yếu tố tác động (như biến đổi khí hậu,
điều kiện xã hội…) và cần phải thay thế bằng loài cây khác.

Câu hỏi: Mặc dù xu hướng hiện nay là đưa thiên nhiên vào đô thị, tuy nhiên, nhiều
không gian tự nhiên đã bị phá bỏ trong quá trình đô thị hóa và trồng lại bằng các
loài cây khác không phù hợp với đặc điểm của khu vực. Ở Pháp có quy định việc
phải giữ lại những không gian tự nhiên hiện hữu?
Trả lời:
Trong quá khứ thường làm theo cách “san phẳng”, tức là trong khu vực được
quy hoạch xây dựng đô thị, các không gian xanh, cây xanh đều bị phá bỏ để tạo lại
mảng xanh mới, trồng cây mới. Ngày nay, cách làm đã thay đổi, trước khi lập quy
hoạch phải tiến hành khảo sát kỹ địa bàn để xác định các loại thảm thực vật và đặc
điểm của từng khu đất, đánh giá khu vực cảnh quan nào và nhóm loài cây nào có
giá trị, trên cơ sở đó tổ chức làm việc với cơ quan quy hoạch để điều chỉnh quy
hoạch sao cho phù hợp với các đặc điểm hiện hữu. Cách làm này có nhiều điểm
thuận lợi: (1) giữ lại vết tích quá khứ của khu đất; (2) đỡ tốn chi phí đầu tư so với
việc phá bỏ hết để trồng lại; (3) cây có sẵn sẽ phát huy tác dụng ngay mà không
phải chờ cây lớn. Xu hướng này được thực hiện khoảng 10-15 năm trở lại đây.
Năm 2010 là năm đa dạng sinh học trên thế giới. Vào năm này, ở Pháp đã
triển khai nhiều hoạt động để hưởng ứng. Trong đó, các đại biểu dân cử đã thông
qua luật về đa dạng sinh học có quy định bắt buộc là khi lập quy hoạch xây dựng
một khu dân cư mới phải khảo sát kỹ hệ sinh thái của khu vực đó để có giải pháp
bảo vệ, giữ gìn những đặc điểm có giá trị của hệ sinh thái. Ví dụ ở khu vực có loài
động vật tương đối quý hiếm đang sinh sống, nếu phá bỏ môi trường sống của loài
động vật này thì phải tạo lại môi trường sống cho nó ở nơi khác và diện tích tái tạo
phải lớn gấp 2 lần so với diện tích đã phá bỏ, do đó, nhiều nhà quy hoạch hay công
ty phát triển đô thị nhận thấy việc đầu tư để tạo lại môi trường sống cho loài động
vật này còn khó khăn, tốn kém hơn nên gần như đều giữ lại môi trường sống hiện
hữu mà không phá bỏ.



