
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1602 /SNN – KL 

V/v tuyên truyền, phổ biến tài liệu 

hướng dẫn kỹ thuật 

Tuyên Quang, ngày 16 tháng 8 năm 2021 

 

 
Kính gửi:  

 - Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; 
 - Các Công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh. 

 

Trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hoá rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng 

trồng gỗ lớn với loài cây Keo lai và Keo tai tượng, nhằm nâng cao năng suất và 

hiệu quả kinh tế rừng trồng, góp phần phát triển nguồn nguyên liệu gỗ, phục vụ chế 

biến và xuất khẩu là một trong những mục tiêu quan trọng của Đề án phát triển lâm 

nghiệp bền vững tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021 - 2030, định hướng đến năm 

2035 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 461/QĐ - UBND 

ngày 09/8/2021 và là một trong những chính sách được hỗ trợ theo Nghị quyết 

số 03/2021/NQ - HĐND ngày 16/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng 

hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang, giai đoạn 2021 - 2025. 

 Đáp ứng nhu cầu thực tiễn sản xuất, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban 

hành hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng 

gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn đối với loài cây Keo lai và Keo tai tượng kèm 

theo Quyết định số 2962/QĐ-BNN-TCLN ngày 30/7/2019. Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến nhân dân và các đơn vị sản xuất, kinh doanh 

lâm nghiệp trên địa bàn; các Công ty lâm nghiệp nghiên cứu nội dung hướng 

dẫn kỹ thuật để áp dụng. 

(Có Quyết định số 2962/QĐ-BNN-TCLN và hướng dẫn kỹ thuật kèm theo) 

Sở Nông nghiệp và PTNT trân trọng có ý kiến./. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Các Đ/c Lãnh đạo Sở; 
- Chi cục Kiểm lâm; 
- Các Ban quản lý dự án bảo vệ và PTR; 
- Trung tâm Khuyến nông; 
- Lưu: VT, CCKL. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
 

Mai Thị Hoàn 
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