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PHƯƠNG ÁN
Trồng rừng 10,1ha rừng thông trong diện tích 234,2ha đất lâm nghiệp
UBND tỉnh giao cho UBND thị xã An Khê quản lý tại xã Song An.
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG
Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN 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.
Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình
lâm sinh”
Căn cứ Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh
Gia Lai về việc ban hành đơn giá cây giống trồng rừng và một số định mức xây
dựng đường ranh cản lửa rừng trồng.
II. THÔNG TIN CHUNG VỀ PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG
- Mục tiêu: Khôi phục lại diện tích rừng thông cảnh quan, góp phần nâng
cao độ che phủ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, chống xói mòn, hạn chế thiên
tai, khôi phục rừng bền vững nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu.
- Tên dự án: Trồng 10,1ha rừng thông trong diện tích 234,2ha đất lâm
nghiệp UBND tỉnh thu hồi của Lâm trường An Khê giao cho UBND thị xã An
Khê quản lý tại xã Song An.
- Chủ đầu tư: UBND xã Song An.
III. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN TRỒNG RỪNG
- Vị trí trồng: thuộc lô 1, 2 và 8, khoảnh 1 và 2, tiểu khu 622, 623 xã Song
An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai.
- Diện tích trồng 10,1ha.
- Loài cây trồng: Cây thông 3 lá.
- Phương thức trồng: Trồng thuần loài.
- Phương pháp trồng: Trồng bằng cây con có bầu.
- Mật độ: 1.600 cây/ha.
- Cự ly trồng: Cây cách cây 2m, hàng cách hàng 3m.
- Tiêu chuẩn cây trồng, phương pháp trồng:

Cây được ươm trong túi bầu Polyetylen (túi có đáy) và được ươm từ 2,5 3 tháng tuổi, có chiều cao từ 20 - 25cm, đường kính cổ rễ từ 0,3 - 0,4 cm, cây
phát triển bình thường, không bị cụt ngọn, không bị sâu bệnh.
Xử lý thực bì và làm đất trước khi trồng:
Tiến hành xử lý thực bì toàn diện trong lô, đốt sạch toàn bộ để thuận tiện
cho việc cuốc hố và trồng cây sau này.
Đào hố với kích thước 30 x 30x 30 cm, cự ly cây cách cây 2m, hàng cách
hàng 3m, hất lớp đất mặt để riêng và lớp đất dưới để riêng ở 2 bên miệng hố.
Khi lấp hố: Lấp lớp đất mặt xuống dưới, lớp đất mới xuống sau. Chú ý: Đào hố
trước khi trồng ít nhất 15 ngày.
Cây trồng được vận chuyển đến tận lô trước khi trồng 02 ngày để cho cây
phục hồi ổn định sau quá trình vận chuyển. Trước khi trồng phải rải cây theo hố,
rải đến đâu trồng đến đó, trồng từ trên cao xuống thấp. Dùng cuốc xới đất ở tâm
hố cho xốp và sâu tương đương chiều cao của bầu. Dùng dao rạch túi bầu theo
chiều thẳng đứng rồi lột nhẹ túi bầu.
Đặt cây ngay ngắn vào hố, lấp đất tới đâu dùng tay ém chặt tới đó. Vun
đất thành hình mu rùa đến cổ rễ cây trồng để tránh nước đọng làm thối cổ rễ cây.
Sau khi trồng 1 tháng thì tiến hành trồng dặm đối với những cây chết, để
đảm bảo mật độ rừng trồng và số cây bị ngả vun lại gốc cho thẳng. Tiêu chuẩn
cây trồng dặm như cây trồng chính.
Thời gian trồng dặm từ cuối tháng 11 đến hết tháng 12 cùng năm.
- Chăm sóc rừng trồng:
Thời gian chăm sóc: 3 năm
+ Năm thứ nhất: Chăm sóc 1 lần vào tháng 12.
Nội dung chăm sóc:
Phát quang dây leo bụi rậm, cây xâm lấn.
Làm cỏ. Xới vun gốc. Bảo vệ rừng trồng.
+Năm thứ hai: Chăm sóc 2 lần.
* Lần 1 từ tháng 3 đến tháng 5.
Nội dung chăm sóc:
Phát quang dây leo bụi rậm, cây xâm lấn.
Làm cỏ. Xới vun gốc.
* Lần 2 từ tháng 7 đến tháng 10:
Nội dung chăm sóc:
Phát quang dây leo bụi rậm, cây xâm lấn.
Làm cỏ. Xới vun gốc. Bảo vệ rừng trồng.
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+Năm thứ ba: Chăm sóc 2 lần.
* Lần 1 từ tháng 3 đến tháng 5.
Nội dung chăm sóc:
Phát quang dây leo bụi rậm, cây xâm lấn.
* Lần 2 từ tháng 7 đến tháng 10:
Nội dung chăm sóc:
Phát quang dây leo bụi rậm, cây xâm lấn.
Bảo vệ rừng trồng.
+Từ năm thứ tư đến năm thứ bảy: Bảo vệ rừng trồng.
- Quản lý bảo vệ rừng và PCCC:
Cấm chăn thả đại gia súc.
Quản lý, bảo vệ không để bị cháy, bị chặt phá, bị sâu bệnh.
- Thời gian và tiến độ trồng:
+ Tháng 10 năm 2019: Trồng 5ha.
+ Tháng 10 năm 2020: Trồng 5ha.
- Tổng vốn đầu tư: 344.036.000 đồng.
(có bảng tính kèm theo).
- Nguồn vốn: Đề nghị UBND thị xã phân bổ từ nguồn ngân sách thị xã.
IV. KIẾN NGHỊ
Phương án trồng 10,1ha rừng thông được xây dựng trên cơ sở số liệu khảo
sát, đo đạc thực tế, trong tính toán áp dụng theo các định mức hiện hành.
Đề nghị Phòng Kinh tế, UBND thị xã xem xét, phê duyệt phương án để
UBND xã Song An sớm triển khai.
Nơi nhận:
- UBND thị xã;
- Phòng Kinh tế;
- Đảng uỷ xã;
- TT HĐND xã;
- Lưu: VT.
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