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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /SNN-CCKL                      Bắc Kạn, ngày            tháng 10 năm 2019 

V/v trả lời ý kiến về quy trình kỹ  

thuật thâm canh và cải tạo cây Hồi 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới 

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn nhận được văn bản số 

1576/UBND-NNPTNT ngày 27/9/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới 

về việc xin ý kiến quy trình kỹ thuật thâm canh cải tạo cây Hồi. Sau khi nghiên 

cứu nội dung văn bản, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn trả lời như sau: 

1. Đối với việc trồng thâm canh cây Hồi: 

- Tại Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành định mức kỹ thuật tạm thời để áp dụng trong các 

chương trình, dự án, các mô hình trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Cụ thể tại trang 23 

phần phụ lục đã ghi rõ định mức kỹ thuật tạm thời trồng thâm canh (trồng thuần 

loài) đối với cây Hồi và trang 25 ghi rõ định mức kỹ thuật tạm thời trồng thâm 

canh cây Hồi xen với các loài cây khác (trồng hỗn giao). 

- Để đảm bảo việc trồng, cải tạo thâm canh cây Hồi có hiệu quả, đề nghị 

UBND huyện Chợ Mới cần lưu ý một số nội dung sau: 

+ Về nguồn giống: Phải được chọn từ những cây mẹ có tiểu sử sai quả, có 

lá dày màu xanh đậm và nõn màu xanh; cây con phải được từ 18-24 tháng tuổi; 

sinh trưởng bình thường, cứng cáp, không sâu bệnh.  

+ Về thổ nhưỡng: Cây hồi thích hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa, mát, ít 

sương muối, không quá lạnh, nhiệt độ trung bình năm 21 - 220C; thích hợp nhất 

trên đất feralit màu nâu, vàng đỏ.  

+ Thời vụ, mật độ trồng: Nên trồng cây Hồi vào ngày râm mát trong 

khoảng tháng 2, 3 hoặc tháng 7, 8, 9 dương lịch. Có thể trồng thuần loài, xen canh 

hoặc trồng phân tán nhưng phải đảm bảo mật độ 400 cây (cây cách cây 5m, hàng 

cách hàng 5m) đến 500 cây/ha (cây cách cây 4m, hàng cách hàng 5m).  

+ Chăm sóc rừng trồng: Cây hồi mới trồng cần được chăm sóc trong 5 năm 

liền, mỗi năm chăm sóc 1 hoặc 2 lần gồm: Phát thực bì, phát dây leo và cỏ dại 

xâm lấn, xới gốc, phòng trừ sâu bệnh, bón phân (theo định mức tại Quyết định số 

820/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn). Trong kỹ 

thuật nuôi dưỡng, đối với hồi bắt đầu cho quả, cần kết hợp chăm sóc và tỉa cành. 

Khi rừng hồi trong quá trình kinh doanh từ năm thứ 6 trở đi tiến hành nuôi dưỡng 

chăm sóc 2 lần/năm.  

2. Đối với việc nuôi dưỡng, cải tạo, thâm canh cây Hồi: 

2.1. Về biện pháp kỹ thuật nuôi dưỡng rừng trồng cây Hồi (Áp dụng theo 

quy định tại khoản 2, Điều 14, Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 
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16/11/2018 của Bộ nông nghiệp và PTNT). Đề nghị UBND huyện Chợ Mới chỉ 

đạo cơ quan chức năng phối hợp với chủ rừng căn cứ điều kiện cụ thể của từng lô 

rừng để xác định biện pháp kỹ thuật lâm sinh cho phù hợp như: Phát dọn dây leo; 

cây bụi; cỏ dại xâm lấn; tỉa thưa những cành, cây sâu bệnh; cây bị chèn ép, sinh 

trưởng kém; cây cụt ngọn không đáp ứng được mục đích kinh doanh; vệ sinh 

rừng, chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại ... 

2.2. Đối với việc cải tạo, thâm canh cây Hồi 

2.2.1. Đối với việc cải tạo toàn diện: Việc cải tạo toàn diện đối với rừng 

Hồi chỉ được thực hiện đối những khu rừng già cỗi, rừng bị nhiễm sâu bệnh nặng, 

gẫy đổ do thiên tai, rừng sau khi bị cháy không còn khả năng phục hồi, tỷ lệ ra 

quả thấp không đáp ứng được nhu cầu kinh tế. Với những diện tích trên thực hiện 

chặt bỏ và trồng lại rừng mới theo hướng dẫn tại mục 1 văn bản này. Nguồn kinh 

phí do chủ rừng tự bỏ vốn đầu tư.    

2.2.2. Đối với việc cải tạo cục bộ: Căn cứ điều kiện cụ thể của từng lô rừng 

để xác định việc cải tạo rừng cho phù hợp như: Tỉa thưa những cây sâu bệnh; cây 

bị chèn ép, sinh trưởng kém; cây cụt ngọn không đáp ứng được mục đích kinh 

doanh; tiến hành trồng bổ sung vào những khoảng trống trong rừng để đảm bảo 

mật độ ban đầu, thực hiện việc chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh hại theo 

quy trình kỹ thuật. Nguồn kinh phí do chủ rừng tự bỏ vốn đầu tư. 

2.2.3. Về định mức kỹ thuật và chi phí cải tạo thâm canh cây Hồi: Căn cứ 

nội dung công việc đã xác định tại mục 2.1 nêu trên, đề nghị UBND huyện Chợ 

Mới chỉ đạo cơ quan chuyên môn căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNNPTNT 

ngày 06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc ban hành định mức kinh tế 

kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng, xác định 

mức công lao động cụ thể cho từng lô rừng áp dụng phần 4, mục 4.4, bảng 4.4.3 về 

định mức lao động khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng áp dụng cho công việc: Phát 

dây leo và chặt dọn cây sâu bệnh; Trồng dặm (100 cây/ha); Dọn và chặt gốc cây).  

Về đơn giá nhân công lao động, vật tư phân bón: Việc xác định chi phí 

nhân công cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố như môi trường lao động, mức độ 

công việc … để đảm bảo chi trả nhân công và phân bón hợp lý đề nghị UBND 

huyện Chợ Mới căn cứ vào nhân công lao động phổ thông tại địa phương và báo 

giá vật tư phân bón để xác định đơn giá cho phù hợp. 

Trên đây là ý kiến trả lời của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Kạn về 

việc xin ý kiến quy trình kỹ thuật thâm canh cải tạo cây Hồi, đề nghị Ủy ban nhân 

dân huyện Chợ Mới xem xét, nghiên cứu để chỉ đạo thực hiện./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:  

- Như kính gửi;        
- GĐ; phó GĐ (ô Hải); 

- Chi cục Kiểm lâm; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, CCKL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Mỹ Hải 
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