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UBND TỈNH LÂM ÐỒNG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 443/QĐ-SNN                   Lâm Đồng, ngày 16  tháng  9  năm 2021 
 

 

QUYẾT ÐỊNH 

Ban hành quy trình kỹ thuật trồng rừng Sao đen  

(Hopea odorata Roxb) 

trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 
 

  

 GIÁM ÐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LÂM ÐỒNG 
 

 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Ðồng được quy định tại Quyết định 

số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng; 

Căn cứ Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017; 

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn một số nội dung quản lý đầu 

tư công trình lâm sinh; 

Căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về các biện pháp lâm sinh; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 4140/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2019 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc Công bố bộ tiêu chuẩn quốc gia; 

Xét đề nghị của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

      

          Ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy trình kỹ thuật trồng rừng 

Sao đen (Hopea odorata Roxb) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày, kể từ ngày ký ban hành; 

Quyết định này thay thế Quyết định số 1518/QĐ/NN-PTNT ngày 13/12/1997 

của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Ban hành quy trình kỹ thuật 
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gieo ươm trồng rừng Sao, Dầu và làm giàu rừng bằng Sao, Dầu áp dụng trong 

tỉnh Lâm Đồng. 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; UBND các huyện, thành phố Đà 

Lạt, Bảo Lộc, Giám đốc các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp, Trưởng ban các 

Ban quản lý rừng, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có liên 

quan căn cứ quyết định thi hành./- 

Nơi nhận:   
- UBND tỉnh; 

- Như điều 3; 

- Giám đốc; PGĐ sở NN&PTNT; 

- Chi cục Kiểm lâm; 

- Các đơn vị chủ rừng; 

- Lưu: VT,KL(PTR) . 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Danh Tuyên 
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