
 1  

BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

Số:             /QĐ-BNN-TCLN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2019 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Hướng dẫn kỹ thuật trồng rừng thâm canh  

gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn  

đối với  loài cây Keo lai và Keo tai tượng 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; 

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ trưởng Vụ 

Khoa học, Công nghệ và Môi trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Hướng dẫn kỹ thuật trồng 

rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn 

đối với cây Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) và Keo tai tượng 

(Acacia mangium). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 3165/QĐ-BNN-KHCN ngày 16 tháng 7 năm 2014 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn “Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tạm thời 

áp dụng cho các mô hình thuộc dự án khuyến nông lĩnh vực Lâm nghiệp”. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ 

trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các cơ 

quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                 

- Như Điều 3; 

- Sở NN & PTNT các tỉnh, tp; 

- Chi cục Kiểm Lâm các tỉnh, tp; 

- Lưu: VT, TCLN. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Hà Công Tuấn 
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