ĐỀ ÁN TRỒNG CÂY ỨNG HÒA ĐỢT HAI
I.

Thông tin chi tiết địa điểm đề xuất trồng cây:
_ Xã Phương Tú, Huyện Ứng Hòa, Hà Nội.

Địa điểm

Hình ảnh

Xã Phương Tú

Ghi chú
Trồng cây ở địa
phận Xã Phương Tú
và đường đi đến Xã
Tảo Dương Văn
thuộc Huyện Ứng
Hòa, TP Hà Nội

Tuyến 01

Trồng 2 bên

Đường Bê tông rộng 5m,
hai bên là đường mương
nước
Độ dài: 1.00 km

Tuyến 02

Trồng 1 bên do 1

Đường liên Xã từ Xã

bên vướng đường

Phương Tú đến Xã Tảo

dây điện

Dương Văn
Độ dài: 1.5 km

II.
Phương án trồng cây:
1. Cây được trồng với quy cách sau:
Khoảng cách cây: 6m – 6.5 m/cây
Hố trồng: Rộng 40-50 cm, sâu 40-50 cm
Cách trồng: Trồng thẳng hàng theo tuyến hoặc theo địa hình cụ thể.

2. Loại cây đề xuất: Cây Sấu
_ Quy cách cây:
+ Chiều cao thân: 2.5-3m
+ Đường kính gốc: 4-5cm
_ Thông tin cơ bản:
+ Tên thường gọi: Cây Sấu, Long Cóc
+ Tên khoa học: Dracontomelon duperreanum
+ Họ thực vật: Anacardiaceae (họ Đào Lộn Hột)
+ Công dụng: Cây Sấu vừa trồng làm rừng phòng hộ chống sói mòn đất, làm cây che bóng mát trên đường
phố, cây công trình tạo cảnh quan cho công viên, khu dân cư đô thị, trường học, khu di tích, vừa được
trồng làm cây ăn trái cho quả ngon tạo bữa ăn hấp dẫn, làm cây lấy gỗ và mang lại giá trị kinh tế cho nhiều
người.
+Đặc điểm: Cây Sấu là cây gỗ lớn, sống lâu năm, cây cao từ 25-30m, đường kính thân từ 80-100cm, có tán
lá rộng và thưa. Thân cây có màu xám đen bong mảng lớn, gốc có các bạnh vè sần sùi, cành non phủ lông
màu nâu.
3. Thời gian dự kiến:
Hạng mục

Thông số

Công tác chuẩn bị

2- 3 ngày

Công tác trồng

Từ 5-7 ngày

Công tác chăm sóc và bảo hành
III.

90 gày

Kinh phí đề xuất sau khảo sát:
Nội dung

Cung cấp và trồng cây sấu tại Xã Phương
Tú, Huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội

Số lượng

600

Đơn vị
tính

Đơn giá (đ)

Cây

235.000

Thành tiền (đ)

141,000,000

Thuế 10% VAT

14,100,000

Tổng:

155.100.000

IV.
Vai trò các bên tham gia:
1. Quỹ Sống – Hạnh Phúc Xanh – Trung ương Đoàn
_ Đơn vị chịu trách nhiệm triển khai.
_ Chịu trách nhiệm gây quỹ từ cộng đồng làm kinh phí thực hiện.

_ Chịu trách nhiệm giám sát/ nghiệm thu số lượng và chất lượng cây trồng trước khi bàn giao cho bên
hưởng lợi.
2. Huyện Đoàn Ứng Hòa.
_ Đơn vị thụ hưởng
_ Có trách nhiệm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công ty cây xanh tiến hành trồng cây.
_ Có trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng cây sau khi nhận bàn giao.
_ Có trách nhiệm trồng cây thay thế nếu có bất cứ trường hợp nào dẫn đến thất thoát số lượng cây.
3. Công ty TNHH Pestkil Việt Nam.
_ Đơn vị trồng cây.
_ Có trách nhiệm đảm bảo nguồn cây giống chất lượng tốt.
_ Trông và bàn giao cây đúng thời hạn với chất lượng cây khỏe theo cam kết ban đầu.

