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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 911 /SNN-PTNT 
V/v hướng dẫn trồng cây xanh thực 

hiện chủ trương “xanh hóa” tường rào 
trong xây dựng nông thôn mới  

Lạng Sơn, ngày 12 tháng 7 năm 2019 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Lạng Sơn 

 

Thực hiện công văn số 455/UBND-KTN của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc 
thực hành tiết kiệm, chống  lãng phí trong đầu tư XDCB và chủ trương “xanh hóa” 
tường rào trong xây dựng nông thôn mới. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
hướng dẫn thực hiện lựa chọn các loại cây để thực hiện chủ trương “xanh hóa” 
tường rào trong xây dựng nông thôn mới như sau:  

1. Ý nghĩa, tác dụng xanh hóa tường rào 

Cây xanh có ý nghĩa quan trọng đối với con người. Trồng cây xanh làm 
tường rào có tác dụng bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ các công trình kiến trúc, 
tạo ra cảnh quan xanh cho công trình, không gian thư giãn cho con người. 

Việc thực hiện “xanh hóa” tường rào trong các công trình xây dựng nông 
thôn mới không chỉ tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, thân thiện mà còn 
nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường. 

2. Nguyên tắc lựa chọn cây trồng 

Lựa chọn xác định cây trồng hàng rào căn cứ vào điều kiện đất đai, khí hậu 
của từng vùng; không gian cảnh quan môi trường sinh thái từng địa điểm trồng, 
đồng thời đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về sử dụng: xanh, sạch, đẹp, thân thiện với 
môi trường nông thôn. 

Lựa chọn các loại cây thân gỗ, bụi, nhiều cành nhánh. Cây có mật độ lá dày, 
xanh quanh năm, sống lâu, đặc biệt nhiều thân, cành hay lá có gai thay thế cho các 
bức tường xây vừa tiện lợi, tiết kiêm, tạo không gian thoáng mát. 

Đối với các công trình đã xây tường rào bằng gạch, bê tông khuyến khích 
các tự trang trí, cải tạo tường rào theo hướng xanh hóa để nâng cao thẩm mỹ, góp 
phần xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp. 

3. Về lựa chọn loài cây trồng 

Có nhiều cách để lựa chọn loài cây trồng làm hàng rào, nhưng về cơ bản có 
thể chia là 03 nhóm chính là: nhóm hàng rào cây xanh, nhóm hàng rào cây có hoa 
và cây leo. 

3.1. Hàng rào bằng cây xanh 

Hàng rào cây xanh là loại cây chỉ cho lá quanh năm, cùng với sự cắt tỉa 
thường xuyên của sẽ tạo những hàng rào. Những loại cây trồng thường dùng để 
làm hàng rào cây xanh như: Cây chuỗi ngọc, Cây ắc ó; Cây dâm bụt; Cây duỗi; 
Cây Ắc ó; Cây cúc tần; Cây ngâu; Cây nguyệt quế; Cây găng vàng; Cây chè xanh; 
Cây trúc nhật; Cây Trạng nguyên, Cây ngũ gia bì… 
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Tùy quy mô của từng công trình, kiến trúc ưu tiên chọn những loài cây bản 
địa tán đẹp, ít gãy đổ bất thường, ít sâu bệnh, rễ cọc phát triển, phần lớn bộ rễ ăn 
sâu trong lòng đất; Tránh những cây có gai độc, cao vống, rễ ăn nông, rễ cọc kém 
phát triển, lá rụng nhiều. Các tiêu chuẩn cần lựa chọn linh hoạt phù hợp với từng 
vùng cụ thể, việc chọn lựa phải tạo nét đặc trưng riêng cho công trình. 

3.2. Hàng rào bằng cây có hoa 

Hàng rào bằng cấy có hoa lựa chọn loài cây cho hoa quanh năm để tô điểm 
cho công trình và kiến trúc đáp ứng yêu cầu về thẩm mỹ. 

Những loại cây trồng thường dùng để làm hàng rào cây có hoa như: Cây 
ngọc bút, Cây hoa giấy, Cây ngũ sắc; Các loại hoa hồng… 

Tùy theo thiết kế của từng công trình, kiến trúc ưu tiên chọn những loài cây 
bản địa có hoa đẹp, nở rộ vào khoảng giữa tháng 5 đến tháng 10, có hương thơm, ít 
rụng lá, ít sâu bệnh, có thể cắt tỉa và không có độc. Các tiêu chuẩn cần lựa chọn 
linh hoạt đa dạng, phong phú tạo nét đặc trưng riêng cho công trình. 

3.3. Đối với hàng rào đã cứng hóa 

Khuyến khích trồng các loại cây leo bám phủ xanh tường rào và có thể chăm 
sóc cắt tỉa hoặc trồng một hàng rào cây xanh theo tường rào gạch, bê tông.   

4. Thời vụ trồng cây 

- Đối với hàng rào bằng cây xanh: Trồng vào mùa xuân đến cuối mùa thu. 

- Đối với hàng rào bằng cây có hoa: có thể trồng quanh năm, tốt nhất là vào 
mùa mưa. 

5. Chăm sóc  

Sau khi trồng cây phải thường xuyên chăm bón như tưới nước, bón phân (tốt 
nhất là phân hưu cơ) để cây phát triển tốt; trồng bổ sung cây đã chết; thường xuyên 
cắt tỉa để đảm bảo thẩm mỹ, độ cao của hàng rào; nhổ cỏ và các loại cây khác 
không cùng loài cây. 

Trên đây là hướng dẫn chung của Sở Nông nghiệp và PTNT về lựa chọn các 
loại cây để thực hiện chủ trương “xanh hóa” tường rào trong xây dựng nông thôn 
mới. Trong quá trình triển khai thực hiện có những khó khăn, vướng mắc đề nghị 
báo cáo về Sở Nông nghiệp và PTNT để giải quyết kịp thời./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Sở, ngành liên quan; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Văn phòng Điều phối XDNTM tỉnh; 
- Chi cục PTNT; 
- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 
 

Nguyễn Phúc Đạt 
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