UỶ BAN NHÂN DÂN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THANH HOÁ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
Thanh Hoá, ngày 12 tháng 01 năm 2021
Số:104 /SNN&PTNT-KL
V/v thông tin dự báo khí tượng thuỷ văn
và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng vụ
Xuân năm 2021.

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Công văn số 24/TCLN-PTR ngày 07/01/2021 của Tổng cục
Lâm nghiệp về việc thông tin dự báo KTTV và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng
vụ Xuân năm 2021. Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã,
thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến các thông tin, dự báo thời tiết thời hạn mùa;
mùa vụ trồng rừng; thời điểm phát sinh các loại sâu bệnh hại cây trồng lâm
nghiệp đến các bộ phận, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp xã, phường, thị
trấn, các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư để chủ động triển
khai trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng đảm bảo hiệu quả.
(có Công văn số 24/TCLN-PTR ngày 07/01/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp kèm theo)

2. Chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn chủ động chuẩn bị
cây giống, hiện trường trồng rừng để thực hiện trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng
theo mùa vụ nhằm hạn chế sâu bệnh hại, nâng cao hiệu quả trồng rừng và hoàn
thành kế hoạch trồng rừng năm 2021.
Trong quá trình tổ chức thực hiện có vướng mắc, đề nghị UBND các
huyện, thị xã, thành phố báo cáo bằng văn bản về Sở Nông nghiệp và PTNT để
được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KL.
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