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Kính gửi:    

- Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; 

- Hạt Kiểm lâm huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 406/SNN-KL ngày 17/3/2021 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nâng cao chất lượng giống cây lâm 

nghiệp và thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện 

Đình Lập yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai 

thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2021 

1.1. Lựa chọn cây giống trồng rừng 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn trồng rừng bằng giống cây trồng lâm nghiệp có năng suất, chất lượng 

cao, giống mô, hom và trồng rừng sản xuất gỗ lớn, nâng cao năng suất và giá trị 

rừng trồng; đặc biệt là các trường hợp trồng rừng có sử dụng vốn ngân sách nhà 

nước hoặc các chương trình, dự án tài trợ khác phải sử dụng cây con từ các vườn 

ươm có đăng ký sản xuất kinh doanh và nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

- Đối với trồng rừng tập trung 

+ Trồng rừng phòng hộ: Trồng bằng loài cây có bộ rễ sâu bám chắc, ưu 

tiên cây bản địa, sinh trưởng được trong điều kiện khắc nghiệt và có khả năng 

chống chịu tốt. Lựa chọn giống cây mô hoặc cây ươm từ hạt. 

+ Trồng rừng sản xuất: Trồng các loài cây có năng suất, chất lượng cao, 

khuyến khích sử dụng các giống cây sản xuất bằng mô, hom; kết hợp trồng cây 

gỗ nhỏ mọc nhanh và cây gỗ lớn dài ngày; chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang 

rừng trồng gỗ lớn ở những nơi có điều kiện thích hợp. 

- Đối với trồng cây phân tán: Chọn loài cây trồng phù hợp với mục đích, 

cảnh quan và điều kiện sinh thái gây trồng, tập quán canh tác của từng địa 

phương, từng khu vực cụ thể; ưu tiên trồng cây bản địa, các loài cây thân gỗ, cây 

đa mục đích. 

1.2. Sản xuất cây con giống 

 - Chủ động gieo ươm, chuẩn bị đủ số lượng cây giống có chất lượng phục 

vụ trồng rừng tập trung và trồng cây phân tán theo kế hoạch và mùa vụ trồng 

rừng. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cơ sở sản xuất giống cây 
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trồng lâm nghiệp trên địa bàn theo chuỗi hành trình từ khâu thu hái vật liệu, sản 

xuất giống đến lô cây con cho trồng rừng, tạo chuyển biến về chất lượng giống, 

phát hiện và xử lý kịp thời các lô giống không rõ nguồn gốc theo quy định của 

pháp luật. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp, 

cá nhân trên địa bàn phát triển nguồn giống, tiếp nhận chuyển giao giống mới và 

công nghệ nhân giống tiên tiến, đáp ứng nhu cầu trồng rừng tại địa phương. 

- UBND các xã, thị trấn rà soát, tổng hợp số lượng vườn ươm, nguồn vật 

liệu giống cây giống lâm nghiệp hiện có trên địa bàn xã, thị trấn (cả vườn ươm 

có giấy phép sản xuất, đăng ký kinh doanh và các vườn ươm tự phát) theo mẫu 

biểu kèm theo, đề xuất giải pháp quản lý, phát triển giống cây lâm nghiệp trên địa 

bàn gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn) và địa chỉ gmail: nongnghiepdinhlap@gmail.com trước ngày 27/3/2021. 

2. Chuẩn bị hiện trường trồng rừng 

Rà soát quỹ đất và quy hoạch sử dụng đất để chuẩn bị đủ hiện trường 

trồng rừng tập trung, trồng cây xanh phân tán theo kế hoạch năm 2021 và cả giai 

đoạn 2021-2025. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phối 

hợp chỉ đạo, nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Huyện ủy;  

- TT HĐND huyện; 

- CT các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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