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BÁO CÁO 

Công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

 Thực hiện Công văn số 206 /SNN-KL, ngày 21/02/2020 của Sở Nông 

nghiệp và PTNT Lạng Sơn về việc nâng cao hiệu quả công tác quản lý giống 

cây trồng lâm nghiệp. Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập báo cáo kết quả công 

tác quản lý giống cây lâm nghiệp trên địa bàn với các nội dung chính như sau:  

1. Số vườn ươm giống cây lâm nghiệp: Trên địa bàn huyện hiện nay có 12 

cơ sở sản xuất (gieo ươm) giống cây lâm nghiệp. Trong đó có 2/12 cơ sở có giấy 

phép kinh doanh và gieo ươm cây giống ổn định, đạt chất lượng cung ứng cho 

các dự án, còn 10/12 cơ sở chưa được cấp phép (quy mô hộ và tự gieo ươm phục 

vụ nhu cầu trồng rừng gia đình và nhân dân có nhu cầu trồng cây nhân dân. 

 2. Số lượng, chủng loại, nguồn gốc, chất lượng giống 

 - Số lượng bầu cây con, loại cây: Hàng năm các vườn ươm gieo được 6,5 

đến 8 triệu bầu chủ yếu là thông, keo và bạch đàn (thông là 2,33 triệu bầu, keo là 

3,5 triệu bầu và bạch đàn 1 triệu bầu). 

 - Chất lượng, nguồn giống: Có 02 cơ sở có giấy phép (Hợp tác xã dịch vụ 

Phong Vân, Cơ sơ sản xuất giống Nông Thị Hồng) Nguồn giống đều được quản 

lý chặt chẽ, nguồn giống có nguồn gốc, xuất sứ rõ ràng; Còn 10 cơ sở chưa có 

giấy phép hộ tự thu giống tại vườn rừng của nhà để gieo ươm (các vườn ươm 

thông), các vườn này tuy có được cấp có thẩm quyền kiểm tra nhưng chưa được 

thường xuyên. Tuy nhiên qua theo dõi thì hàng năm cây vẫn phát triển tốt (Có 

biểu phụ lục kèm Báo cáo). 

Trên đây là Báo cáo công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa 

bàn huyện Đình Lập./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở NN&PTNT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng NN và PTNT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Minh Cát 
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TỔNG HỢP VƢỜN ƢƠM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÌNH LẬP 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /3/2020 của UBND huyện Đình Lập) 

 

 

STT 

 

Tên cơ sở sản xuất Quy mô sản xuất (loài cây, số 

lƣợng, hình thức nhân giống 

Đăng ký kinh 

doanh 

Ghi 

chú 

Có Không  

1 Hợp tác xã Phong Vân 4 triệu bầu (Thông, Keo, Bạch Đàn) 

Hình thức nhân giống từ: hạt 

x   

2 Nông Thị Hồng 30 vạn bầu (Thông, Keo) Hình thức 

nhân giống từ: hạt 

x   

3 Hoàng Văn Đức 70 vạn bầu (Keo) Hình thức nhân 

giống từ: hạt 

 x  

4 Vi Văn Định 50 vạn bầu (Keo) Hình thức nhân 

giống từ: hạt 

 x  

5 Mã Văn Đức 20 vạn bầu (Keo) Hình thức nhân 

giống từ: hạt 

 x  

6 Nông Văn Nàm 18 vạn bầu thông 

Hình thức nhân giống từ: hạt 

 x  

7 Mã Văn Huỳnh 6 vạn bầu thông 

Hình thức nhân giống từ: hạt 

 x  

8 Mã Thị Tình 11,5vạn bầu thông 

Hình thức nhân giống từ: hạt 

 x  

9 Hoàng Thị Sinh 13vạn bầu thông 

Hình thức nhân giống từ: hạt 

 x  

10 Hoàng Văn Tâm 14vạn bầu thông 

Hình thức nhân giống từ: hạt 

 x  

11 Bế Văn Thế 7 vạn bầu thông 

Hình thức nhân giống từ: hạt 

 x  

12 Lành Thị Thường 13,5vạn bầu thông 

Hình thức nhân giống từ: hạt 

 x  
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TỔNG HỢP CÁC NGUỒN GIỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÌNH LẬP 

(Kèm theo Báo cáo số      /BC-UBND ngày    /3/2020 của UBND huyện Đình Lập) 

 

                                                                                                       Đơn vị tính: 1000 bầu 

 
STT Tên cơ sở sản xuất Quy mô (loài cây, 

sản lƣợng) 

Đăng ký kinh 

doanh 

Ghi chú 

Có Không  

1 Hợp tác xã Phong Vân 4.000 

1.500 

1.500 

1.000 

x   

Thông 

Keo 

B.Đàn 

2 Nông Thị Hồng 300 x  Keo 

3 Hoàng Văn Đức 700  x Keo 

4 Vi Văn Định 500  x Keo 

5 Mã Văn Đức 200  x Keo 

6 Nông Văn Nàm 180  x Thông 

7 Mã Văn Huỳnh 60  x Thông 

8 Mã Thị Tình 115  x Thông 

9 Hoàng Thị Sinh 130  x Thông 

10 Hoàng Văn Tâm 140  x Thông 

11 Bế Văn Thế 70  x Thông 

12 Lành Thị Thường 135  x Thông 
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