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Số:           /BTXL - KHHTQT 
V/v thông báo thông tin về sản xuất, gieo 

ươm, cây giống phục vụ trồng rừng, giai 

đoạn 2023-2030.  

Thường Xuân, ngày         tháng 02 năm 2023 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp &PTNT tỉnh Thanh Hóa. 
 

Thực hiện công văn của Sở Nông nghiệp &PTNT Thanh Hóa số 

536/SNN&PTNT-KL ngày 18/02/2022 về việc tổ chức sản xuất giống cây lâm 

nghiệp phục vụ trồng rừng năm 2022 và các năm tiếp theo; số 421/SNN&PTNT-

KL ngày 08 tháng 02 năm 2023 về việc tăng cường sử dụng giống chất lượng 

cao, giống nuôi cấy mô trong trồng rừng trên địa bàn tỉnh.  

Căn cứ khoản 3, Ðiều 21, Nghị định số 27/2021/NÐ-CP ngày 25 tháng 

năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý giống cây trồng lâm nghiệp;  

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên xin thông báo thông tin 

về kế hoạch sản xuất, kinh doanh cây giống phục vụ trồng rừng, giai đoạn 2022-

2030 như sau:   

1. Ðịa chỉ giao dịch: Trụ sở Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân 

Liên, địa chỉ: 

Khu phố Tiến Sơn 2, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa.  

2. Nguời đại diện hợp pháp (Chủ cơ sở): ông Phạm Anh Tám. 

3. Số diện thoại liên hệ: 0919.550.601 

4. Ðịa chỉ vuờn ươm: Khu phố Tiến Sơn 2, thị trấn Thường Xuân, huyện 

Thường Xuân, diện tích: 5.000 m
2
. Trong đó: 600 m

2
 nhà ươm có dàn che di 

động và hệ thống tưới tự động; 2.000 m
2
 dàn che cố định và hệ thống tưới bán tự 

động và đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ sản xuất vườn ươm, đủ điều kiện sản xuất 

các loại cây giống phục vụ trồng rừng trên địa bàn. 

5. Loài cây sản xuất, gieo ươm. 

- Cây Lim xanh: dự kiến sản xuất hàng năm từ 30.000 cây đến 50.000 cây. 

- Cây Keo mô: dự kiến sản xuất hàng năm từ 300.000 cây. 

- Cây keo úc: dự kiến sản xuất hàng năm từ 60.000 cây đến 80.000 cây. 

- Cây Quế: dự kiến sản xuất hàng năm từ 400.000 cây đến 500.000 cây. 

- Các loài cây gỗ bản địa khác: dự kiến sản xuất hàng năm từ 20.000 cây 

đến 50.000 cây của 15 đến 20 loài cây gỗ bản địa. 



Trên đây là kế hoạch sản xuất cây giống của đơn vị, báo cáo Sở Nông 

nghiệp và PTNT Thanh Hoá làm căn cứ để đăng tải trên cổng thông tin điện tử 

của Sở theo quy định./.  

Nơi nhận:                                                                                   KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                               PH  GIÁM ĐỐC 
- Giám đốc (để b/c); 

- Lưu: VT, KH&HTQT. 

 
 

                  Ngô Xuân Thắng 
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