
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

LÂM ĐỒNG 

     CHI CỤC KIỂM LÂM  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 35/KL-PTR Lâm Ðồng, ngày 18 tháng 01 năm 2021 

V/v thực hiện quản lý, sản xuất 

và sử dụng vật liệu giống cây 
trồng lâm nghiệp chính trên địa 

bàn tỉnh. 

 

    Kính gửi:  
 

- Các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh; 

- Các đơn vị chủ rừng nhà nước trên địa bàn tỉnh;  

- Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Tây Nguyên;  

Căn cứ Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định danh mục loài cây trồng lâm nghiệp chính; 

công nhận giống và nguồn giống; quản lý vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính 

(sau đây viết tắt là Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018); 

Để rừng trồng sau khi trồng đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

phát triển rừng, quản lý rừng bền vững trên địa bàn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm Lâm 

Đồng yêu cầu và đề nghị các Hạt Kiểm lâm , các đơn vị chủ rừng nhà nước trên địa 

bàn tỉnh, Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Tây Nguyên thực hiện việc quản 

lý, sản xuất và sử dụng vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính trên địa bàn tỉnh 

với nội dung như sau: 

1. Đối với đơn vi chủ nguồn giống (Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng 

Tây Nguyên): 

- Tổ chức thu hái vật liệu giống (quả giống) Thông 3 lá đúng vị trí, diện tích 

(nằm trong phạm vi, ranh giới, diện tích rừng giống được công nhận còn thời hạn sử 

dụng), đúng đối tượng (tại những cành cây trên những cây giống đạt chất lượng theo 

quy định); chế biến, quản lý vật liệu giống đúng quy trình quy phạm kỹ thuật; chất 

lượng hạt giống đảm bảo theo tiêu chuẩn quốc gia về hạt giống theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 14, Mục a Khoản 1 Điều 15, Điều 16, Điều 17 của Thông tư số 

30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018; 

- Định kỳ báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh vật liệu giống (hạt giống) về 

Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng trước ngày 31/12 hàng năm để theo dõi, tổng hợp, báo 

cáo cấp thẩm quyền theo quy định; 

2. Các Hạt Kiểm lâm trên địa bàn tỉnh: 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn đơn vị chủ nguồn giống cây trồng lâm 

nghiệp chính trên địa bàn huyện/thành phố (nếu có) thực hiện việc thu hái quả giống 

từ nguồn giống được công nhận còn thời hạn sử dụng; chế biến, quản lý vật liệu 

giống đúng quy trình quy phạm kỹ thuật, đúng quy định tại Khoản 1 Điều 14; Mục a 
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Khoản 1, Điều 15; Điều 16; Điều 17 của Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 

16/11/2018; 

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh 

giống cây trồng lâm nghiệp chính sản xuất, kinh doanh cây giống cây trồng lâm 

nghiệp chính từ vật liệu nhân giống được thu hái từ nguồn giống đã được công nhận 

còn thời hạn sử dụng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia về cây giống, 

đúng quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 14; Mục b, Mục c,  Khoản 1, Điều 15; 

Điều 16; Điều 17 của Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018; 

- Xử lý hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xử lý đơn vị chủ nguồn giống; các đơn 

vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp chính (hạt giống, 

vật liệu nhân giống, cây giống) vi phạm quy định trong sản xuất, kinh doanh vật liệu 

giống cây trồng lâm nghiệp chính theo quy định hiện hành; 

- Hướng dẫn, khuyến cáo các đơn vị chủ rừng ngoài nhà nước trên địa bàn sử 

dụng cây giống lâm nghiệp được sản xuất từ vật liệu nhân giống được thu hái từ 

nguồn giống đã công nhận còn thời hạn sử dụng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn 

quốc gia về cây giống để trồng rừng;    

3. Các đơn vị chủ rừng nhà nước trên địa bàn tỉnh: 

Sử dụng giống cây trồng lâm nghiệp chính để trồng rừng có nguồn gốc, xuất 

xứ rõ ràng, được sản xuất từ vật liệu nhân giống được thu hái từ nguồn giống được 

công nhận còn thời hạn sử dụng, bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia về cây 

giống; việc quản lý, sử dụng giống cây trồng lâm nghiệp chính để trồng rừng theo 

quy định  tại Khoản 2, Khoản 3, Điều 14; Mục b, Mục c,  Khoản 1, Điều 15; Khoản 

3, Điều 17 của Thông tư số 30/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018; 

4. Đề nghị các Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng nhà nước trên địa bàn tỉnh, 

Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Tây Nguyên nghiêm túc thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo bằng văn bản 

về Chi cục Kiểm lâm để được xem xét, giải quyết theo quy định./. 

 Nơi nhận :                                                             CHI CỤC TRƯỞNG 

- Như kính gửi;           

- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c); 

- Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm;                                                  

- Lưu: VT, PTR. 

 

                                                                                                         Nguyễn Khang Thiên  
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