ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HÓA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 2518 /SNN&PTNT-KL

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 7

năm 2020

V/v trồng cây Hông (Paulownia) trên
địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn gỗ toàn cầu.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số
07/2020/CV-GTC ngày 09/6/2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn gỗ toàn cầu về
việc phát triển dự án trồng rừng sản xuất bằng cây Hông (Paulownia). Sau khi
xem xét nội dung đề nghị của Công ty, căn cứ các quy định pháp lý có liên quan,
Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa có ý kiến như sau:
- Cây Hông (Paulownia) không có trong danh mục các loài cây trồng lâm
nghiệp tại Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 và Quyết định
số 4961/QĐ-BNN-TCLN ngày 17/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông về việc ban hành danh mục các loài cây chủ lực cho trồng rừng sản xuất và
danh mục các loài cây chủ yếu cho trồng rừng theo các vùng sinh thái lâm
nghiệp. Mặt khác, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cây Hông (Paulownia) chưa được
nghiên cứu trồng khảo nghiệm, trồng sản xuất thử nghiệm; chưa có kết quả đánh
giá khả năng sinh trưởng, phát triển và hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường. Do
đó, chưa có cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn cho việc trồng cây Hông
(Paulownia) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo đề nghị của Công ty.
- Đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn gỗ toàn cầu liên hệ với Bộ nông
nghiệp và PTNT để được hướng dẫn thực hiện trồng khảo nghiệm, trồng sản xuất
thử nghiệm cây Hông (Paulownia) theo quy định. Sau khi được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền công bố kết quả trồng khảo nghiệm, trồng sản xuất thử nghiệm và
hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của loài cây này, Sở Nông nghiệp và PTNT
Thanh Hóa sẽ xem xét, tham mưu định hướng phát triển cây Hông (Paulownia)
trên địa bàn tỉnh.
Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như trên, đề nghị Công ty Cổ phần
Tập đoàn gỗ toàn cầu nghiên cứu thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND các huyện, thị xã, TP (để biết);
- Lưu: VT, KL.
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