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Vụ thay thế cây xanh ở Hà Nội: Kết luận
vàng tâm là cây gỗ mỡ
14:54 PM, 19-05-2015
(ĐSPL) - Kết luận thanh tra khẳng định, hàng loạt cây xanh được trồng trên phố
Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) không phải cây Vàng Tâm mà cây Mỡ.
Liên quan tới Đề án chặt hạ, thay thế 6.700 cây xanh trên các tuyến phố của Hà Nội, Kết luận
Thanh tra Thành phố vừa được công bố sáng 19/5 đã khẳng định: việc cải tạo, thay thế cây
xanh trên một số tuyến phố tại Hà Nội có nhiều sai phạm.
Kết luận thanh tra do ông Nguyễn Văn Tuấn Dũng - Chánh thanh tra Thành phố Hà Nội ký - nêu
rõ đề nghị UBND Thành phố chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND
Thành phố do thiếu kiểm tra, sâu sát trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện việc cải tạo,
thay thế cây xanh trong thời gian vừa qua.

Video kết luận thanh tra cây trồng mới trên đường
Nguyễn Chí Thanh.
Duyệt trồng Vàng Tâm nhưng lại trồng cây Mỡ
Theo Thanh tra Hà Nội, trong bản đề án, tuyến đường Nguyễn Chí Thanh được xác định là một
trong những tuyến đường được thực hiện thí điểm cải tạo, thay thế cây xanh. Khảo sát cho thấy,
hiện trạng cây xanh trên đường Nguyễn Chí Thanh chủ yếu là cây keo lá tràm (81 cây), đã
trồng gần 20 năm, là cây thân giòn, dễ gãy, cây hoa sữa trồng cũng được trồng với mật độ dày
gây mùi nồng nặc (181 cây), nhiều hộ dân mong muốn được thay loại cây mới…
Công an Tp.Hà Nội đã vận động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ủng hộ và Ngân hàng VPBANK có văn
bản đề nghị xin được đóng góp kinh phí để trồng lại cây xanh trên tuyến phố Nguyễn Chí Thanh
bằng cây Vàng Tâm; trồng vào đầu năm 2015.
Dựa vào kết quả giám định của Viện Khoa học Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn) và qua kết quả xác minh từ nguồn gốc nơi cung cấp cho thấy hàng trăm cây xanh mới
trồng trên đường Nguyễn Chí Thanh không phải cây vàng tâm mà là cây Mỡ. Công ty cổ phần
Thương mại và Đầu tư HDL và đơn vị giám sát là Ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc
Sở Xây dựng và Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội – là đơn vị trồng cây,
trách nhiệm thuộc về đơn vị này.
Đồng thời, việc trồng cây mới tại đường Nguyễn Chí Thanh nói trên đã chưa tranh thủ ý kiến
của các chuyên gia, nhà khoa học, nhân dân là nóng vội, giản đơn. Bên cạnh đó việc tuyên
truyền thông tin chưa tốt nên nhân dân không đồng thuận và phản đối. Trách nhiệm này thuộc
Sở Xây dựng.

Cây Vàng Tâm trên đường Nguyễn Chí Thanh theo kết luận thanh tra là
cây Mỡ. Ảnh: Thanh niên
Kiến nghị xử lý
Thanh tra thành phố kiến nghị, UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo rà soát, điều chỉnh biện pháp,

cách làm, khắc phục những việc làm không phù hợp vừa qua trong việc cải tạo, thay thế cây
xanh trên địa bàn Thành phố đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định, thiết thực, hiệu quả; chỉ
đạo làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận xã hội khi thực hiện.
Đồng thời, nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND Thành phố do thiếu kiểm tra,
sâu sát trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện việc cải tạo, thay thế cây xanh trong thời
gian vừa qua.
Chỉ đạo kiểm điểm và xử lý kỷ luật theo quy định đối với các đơn vị, cá nhân thuộc Sở Xây dựng
và các đơn vị có liên quan trong công tác tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện để xảy ra
những hạn chế, thiếu sót.
Đối với Sở Xây dựng, Thanh tra đề nghị kiểm điểm và có hình thức xử lý kỷ luật đối với tập thể,
cá nhân lãnh đạo Sở Xây dựng và những cá nhân trực tiếp có liên quan: phòng Quản lý hạ tầng
kỹ thuật môi trường và công trình ngầm, Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc
Sở Xây dựng là những đơn vị có liên quan trực tiếp để xảy ra những hạn chế, thiếu sót.
Cây Vàng tâm: Có tên khoa học Magnolia fordiana, là một loài cây gỗ thuộc họ Mộc lan. cây
xanh, cao 25 - 30 m, đường kính thân cây 70-80 cm.
Vỏ cây có màu xám trắng, dày 1 cm. Cành non, lá non có lông tơ màu nâu. Lá Vàng tâm là
chất da, dày, hình bầu dục dài, dày 5 - 17 cm, rộng 1,5 - 6,5 cm, đầu nhọn, cuống lá dài 1,4
cm, màu nâu đỏ.
Hoa Vàng tâm thuộc loại lưỡng tính, mọc đơn độc ở đầu cành. Cuống hoa dài 1 - 2 cm, cánh
hoa màu trắng, nhị nhiều, lá noãn nhiều, xếp như hình xoắn ốc, có mùi thơm nhẹ, hương lâu.
Mỗi lá noãn chứa 5 noãn. Mùa hoa Vàng tâm vào khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 5,
mùa quả khoảng tháng 9, tháng 10.
Quả của cây Vàng tâm có hình trứng hay tròn - trứng, dài 4 - 5,5 cm.
Cây Vàng tâm được tái sinh bằng hạt và có tốc độ tăng trưởng trung bình.
Gỗ vàng tâm tốt, khó mối mọt, khi khô không nẻ cũng không biến dạng, có giá trị tương đương
với cây sưa. Vàng tâm có độ bền cao với tuổi thọ lên tới hàng nghìn năm.
Cây gỗ mỡ: Có tên khoa học là Manglietia conifera, là cây gỗ nhỡ cao 20-25m, đường kính
30–60 cm. Thân đơn trục thẳng, tròn đều, độ thon nhỏ. Tán hình tháp. Vỏ nhẵn màu xám
xanh, không nứt, nhiều lỗ bì tròn; lớp vỏ trong màu trắng ngà, thơm nhẹ.
Cành non xanh nhạt gần thẳng góc với thân chính. Lá kèm bao chồi rụng sớm để lại sẹo vòng
quanh cành.
Lá đơn mọc cách, hình trái xoan hoặc trứng ngược, đầu và đuôi lá nhọn dần; phiến lá dài 15–
20 cm, rộng 4–6 cm, mặt trên màu lục thẫm, mặt dưới nhạt hơn, hai mặt lá nhẵn, gân lá nổi
rõ. Cuống lá dài, mảnh, gốc mang vết lõm.
Hoa lớn, dài 6–8 cm, mọc lẻ ở đầu cành. Bao hoa có 9 cánh, màu trắng; 3 cánh ngoài cùng
phớt xanh. Nhị nhiều, chỉ nhị ngắn, nhị và nhụy xếp sát nhau trên đế hoa hình trụ. Nhụy gồm
nhiều lá noãn rời xếp xoắn ốc tạo thành khối hình trứng. Quả đại kép hình trứng hoặc hình trụ.
Hệ rễ hỗn hợp.
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