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Kính gửi:  

UBND các tỉnh, thành phố: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh 

Phúc, TP. Hà Nội, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái Nguyên, 

Quảng Ninh, TP. Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Nam 

Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, TP. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, 

Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng 

Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng.   

 

Hưởng ứng chương trình trồng “Một tỉ cây xanh” đang triển khai tại các 

tỉnh, thành trên địa bàn cả nước; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức và trách 

nhiệm của cộng đồng trong công tác quản lý, bảo vệ, làm đẹp cảnh quan và phát 

triển bền vững môi trường sinh thái; vừa qua, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

đã phát động phong trào “Đường tàu – Đường hoa” trên phạm vi 34 tỉnh, thành 

phố có Đường sắt đi qua. Phong trào này được thực hiện cơ bản theo mô hình xã 

hội hóa và dự kiến triển khai thực hiện trong 3 năm (từ tháng 3/2023 đến  tháng 

3/2025).  

Theo đó, tại các khu Ga, trụ sở làm việc của các đơn vị đường sắt, các cung 

cầu, cung đường, trạm chắn, dải đất dọc hai bên đường sắt,… các đơn vị căn cứ 

vào điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để xây dựng phương án và thực hiện việc trồng 

một loại hoa mang đặc trưng vùng miền với phương châm “Mỗi Cung đường – Một 

loài hoa; Mỗi khu ga – Một điểm đến”, giúp du khách dễ nhận diện vùng miền 

theo cây trồng; phù hợp với tổng thể cảnh quan xung quanh; đảm bảo đồng bộ với 

các chủ trương của địa phương nơi đơn vị đặt trụ sở.  

Về lâu dài, hình thành con đường hoa dài nhất Việt Nam, trở thành điểm nhấn du 

lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với các địa phương, đến với Việt Nam. 

Với mong muốn đóng góp vào sự phát triển du lịch tại các địa phương nói 

riêng và quảng bá du lịch Việt Nam nói chung, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam 

kính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố nơi có Đường sắt đi qua quan tâm chỉ đạo các 

Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội liên quan tạo điều kiện đồng hành, hỗ trợ, 

phối hợp chặt chẽ để ngành Đường sắt có thể triển khai có hiệu quả và nhân rộng mô 

hình này. Trong đó: 



1. Chỉ đạo, vận động các tổ chức, cá nhân, các trường học,… đóng trên địa bàn 

tích cực tham gia phong trào trồng và bảo vệ hoa do Đường sắt Việt Nam phát động 

thông qua các hình thức: đóng góp cây, ngày công, đăng ký tham gia trồng, tổ chức 

chăm sóc, bảo vệ hoa... nhằm tăng cường tình đoàn kết giữa các tổ chức chính trị - xã 

hội, doanh nghiệp và đoàn kết toàn dân. 

2. Chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan hỗ trợ các đơn vị Đường sắt trong việc 

chọn lựa và cung cấp giống cây hoa phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của 

địa phương; phù hợp với điều kiện đảm bảo an toàn các mặt của ngành Đường sắt.   

Hướng dẫn phương pháp chăm sóc, quy định biện pháp bảo vệ để cây hoa phát triển 

thuận lợi. 

3. Chỉ đạo các quận, huyện, phường, xã có Đường sắt đi qua: Phối hợp, hỗ 

trợ các đơn vị Đường sắt trong việc chuẩn bị mặt bằng tại các vị trí trồng hoa 

thuộc phạm vi đất dành cho đường sắt; kêu gọi nhân dân trên địa bàn phối hợp, 

tổ chức trồng, chăm sóc, bảo vệ hoa. 

4. Quảng bá, nhân rộng mô hình “Đường tàu – Đường hoa” tại các khu vực 

khác trên địa bàn tỉnh. 

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp, 

giúp đỡ và đồng hành của UBND các tỉnh, thành phố trong các hoạt động của 

ngành Đường sắt nói chung và mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ để phong trào 

này được triển khai một cách hiệu quả, bền vững.  

Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ với Đoàn Thanh niên Tổng 

công ty Đường sắt Việt Nam (qua đồng chí Nguyễn Đức Tiền - Bí thư Đoàn Thanh 

niên, ĐT: 0973579599). 

Trân trọng cảm ơn!. 

 

Nơi nhận:   
- Như kính gửi; 

- Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường, Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch; Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (để báo cáo); 

- Ủy ban QLVNN tại DN (để báo cáo); 

- Tổng LĐLĐ VN (để báo cáo); 

- Cục Đường sắt VN (để phối hợp); 

- TƯ Hội Cựu chiến binh VN, Hội Liên hiệp         

PNVN, TƯ Đoàn TN (để phối hợp); 

- Công đoàn, Đoàn TN ĐS (E-Office); 

- VP, các Ban, đơn vị trực thuộc (E-Office); 

- Lưu: HC, VP. 

           TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

            Đặng Sỹ Mạnh 
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