UBND TỈNH GIA LAI
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3653 /SNNPTNT-CCKL

Gia Lai, ngày 07 tháng 10 năm 2021

V/v thông tin dự báo khí tượng thủy
văn và khuyến cáo mùa vụ trồng rừng
quý IV năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh;
- Các Doanh nghiệp trồng rừng.
Thực hiện Văn bản số 1353/TCLN-PTR ngày 30/9/2021 của Tổng cục
Lâm nghiệp về việc thông tin dự báo khí tượng thủy văn và khuyến cáo mùa vụ
trồng rừng Quý IV năm 2021.
Để các địa phương, đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch trồng rừng và chăm
sóc rừng trồng năm 2021 đúng mùa vụ, chủ động thực hiện các biện pháp kỹ
thuật phòng ngừa tác động tiêu cực của thời tiết, sâu bệnh hại, nâng cao hiệu quả
sản xuất để đạt và vượt kế hoạch trồng rừng năm 2021. Sở Nông nghiệp và
PTNT đề nghị các địa phương, đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện một số
nhiệm vụ sau:
1. Về mùa vụ trồng rừng: Mùa trồng rừng trong tháng 10 gồm các huyện
phía Đông của tỉnh: Krông Pa, Ia Pa, Đăk Pơ, Kông Chro, Kbang, thị xã An
Khê.
2. Một số loài cây trồng lâm nghiệp chủ yếu: Thông 3 lá, Keo, Bạch đàn,
Tếch.
3. Một số yêu cầu kỹ thuật:
- Căn cứ dự báo khí tượng thủy văn và mùa vụ trồng rừng theo từng vùng:
Các địa phương, đơn vị chủ rừng, doanh nghiệp, chủ động chuẩn bị cây giống,
hiện trường trồng rừng; không sử dụng lửa để đốt dọn thực bì trồng rừng trong
thời gian dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V ở vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy
rừng. Tranh thủ trồng vào những ngày râm mát, có mưa ẩm để đảm bảo cây
trồng đạt tỷ lệ cây sống cao; không trồng vào những ngày nắng nóng, hạn hán
kéo dài hoặc mưa lũ lớn.
- Thực hiện các biện pháp kỹ thuật lâm sinh (xử lý thực bì, cuốc, lấp hố,
trồng, chăm sóc, bón phân, kiểm tra trồng dặm cây chết,…) đúng hướng dẫn kỹ
thuật đối với từng loài cây.
- Thực hiện tốt các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô, đặc
biệt đối với những khu rừng dễ cháy như: rừng thông, bạch đàn, keo, tre, nứa và
các loại rừng dễ cháy khác. Thực hiện Văn bản số 2186/SNNPTNT-CCKL ngày
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19/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn thống kê, phân loại
và đề xuất khắc phục diện tích rừng trồng thiệt hại.
- Chú ý công tác phòng trừ sâu bệnh hại đối với các loài cây trồng rừng;
trong đó lưu ý triển khai thực hiện tốt Văn bản số 2211/SNNPTNT-CCKL ngày
24/8/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc khuyến cáo phòng chống bệnh
chết héo cây keo. Các đơn vị cần chủ động nghiên cứu, theo dõi, phát hiện sớm,
báo cáo kịp thời và phối hợp với cơ quan bảo vệ thực vật để có biện pháp phòng,
trừ, giảm thiểu thiệt hại rừng trồng.
(Sở Nông nghiệp và PTNT gửi kèm Văn bản số 1353/TCLN-PTR ngày
30/9/2021 của Tổng cục Lâm nghiệp)
Sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành
phố; các đơn vị chủ rừng và các Doanh nghiệp trồng rừng triển khai trồng, chăm
sóc rừng theo mùa vụ, bảo vệ tốt diện tích rừng trồng hiện có, hoàn thành chỉ
tiêu kế hoạch trồng rừng 2021 trên địa bàn tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Đ/c Kpă Thuyên – PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Giám đốc Sở, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, CCKL.
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