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Phát triển trồng rừng nguyên liệu
và các yêu cầu đảm bảo an toàn

môi trường-xã hội

Lê Đức

Chuyên gia QLRBV và CCR

TP. Buôn Mê Thuột, 13.12.2017

Hội thảo: Phát triển nông lâm nghiệp bền vững ở Tây Nguyên- Từ chính sách đến thực tiễn

Quản lý rừng bền vững (SFM)

• Đóng góp của lâm nghiệp đến phát triển bền vững:

o Tồn tại được về mặt kinh tế

o Không làm hại đến môi trường

o Có lợi về mặt xã hội

o Cân bằng giữa nhu cầu hiện tại và tương lai

• Mối liên hệ giữa ĐV và TV trong HST rừng: 

o Phức tạp

o Ít được biết đến

o Có thể hậu quả sau 50-100 năm mới thấy

o QLRBV là mục tiêu hướng đến: Quản trị rừng hiệu quả hay rừng được
quản lý tốt

Diện tích rừng được đánh giá là quản lý bền vững

ở Việt Nam

• Diện tích rừng được cấp chứng chỉ còn rất khiêm tốn: 44% so với mục
tiêu mới 500.000 ha vào năm 2020

• Có 30 đơn vị và nhóm hộ được cấp chứng chỉ FSC FM:

o Rừng trồng: 27. Hầu hết là Keo, Bạch đàn

o Rừng tự nhiên: 3

o Mô hình quản lý: 24 Công ty lâm nghiệp, 6 nhóm hộ gia đình

• Diện tích được chứng nhận 222.710 ha:

o Rừng trồng: 139.325 ha

o Rừng tự nhiên: 83.386 ha

Khái niệm QLRBV

• Phát triển bền vững: „Phát triển nhằm đáp ứng

được nhu cầu hiện tại mà không ảnh hướng tới

khả năng tái tạo để đáp ứng nhu cầu tương lai “ 

(WCED, 1987)

• Phát triển bền vững: sử dụng sẽ thay đổi HST 

tự nhiên nhưng bảo tồn cũng rất quan trọng

• QLRBV: „là việc quản lý rừng để phát triển sản

phẩm lâm nghiệp và dịch vụ môi trường mà

phải đảm bảo mang lợi ích kinh tế, không ảnh

hưởng đến môi trường và xã hội đồng thời có

thể cân bằng giữa nhu cầu hiện tại và tương

lai“

Các yêu cầu về đảm bảo an toàn môi trường-xã hội

trong QLRBV

• Khuôn khổ chính sách và pháp lý:

o Các quy định và điều luật

o Quyền sử dụng và sở hữu

o Chính sách và cam kết của các chủ rừng

• Sản xuất bền vững

o Lập kế hoạch quản lý

o Sản lượng lâm sản

o Giám sát các tác động của việc quản lý

o Bảo vệ rừng khỏi các hành vi bất hợp pháp

o Tối ưu hoá lợi ích rừng và giá trị kinh tế

Các yêu cầu về đảm bảo an toàn môi trường-xã hội

trong QLRBV (tt)

• Bảo vệ môi trường

o Đánh giá tác động môi trường

o Bảo tồn đa dạng sinh học

o Bảo vệ môi trường sinh thái

o Hạn chế sử dụng thuốc hoá học

o Quản lý rác thái

• Lợi ích đối với con người

o Quá trình tham vấn và tham gia

o Đánh giá tác động xã hội

o Nhận thức về văn hoá và các
quyền hợp pháp

o Quyền lợi của người lao động

o Đóng góp đối với sự phát triển
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Các yêu cầu về đảm bảo an toàn môi trường-xã hội

trong QLRBV (tt)

• Một số cân nhắc khác áp dụng cụ thể đối với rừng trồng:

o Kế hoạch trồng rừng

o Lựa chọn giống cây trồng

o Quản lý đất và lập địa

o Quản lý dịch bệnh và sâu hại

o Bảo tồn và phục hồi độ che phủ rừng tự nhiên

Hệ thống Chứng Chỉ Rừng

• FSC là một tổ chức độc lập, phi 

chính phủ, phi lợi nhuận được

thành lập để thúc đẩy quản lý có

trách nhiệm các khu rừng trên

thế giới .

• PEFC là một hệ thống chứng chỉ

rừng quốc tế. PEFC là tổ chức

toàn cầu nhằm đánh giá và công

nhận lẫn nhau của các chương

trình chứng chỉ rừng quốc gia

được xây dựng trong một quá

trình có nhiều bên tham gia. 

Chứng chỉ rừng

• Chứng chỉ rừng là giấy chứng nhận một
chủ rừng nào đó đạt tiêu chuẩn về quản lý
rừng theo hướng bền vững. 

• Chứng chỉ rừng được cấp bởi một tổ chức
quốc tế đánh giá độc lập. Để có được
chứng chỉ rừng, chủ rừng phải trải qua quá
trình đánh giá khắt khe theo tiêu chuẩn
quốc tế về quản lý rừng.

Lợi ích của việc làm chứng chỉ rừng

• Lợi ích về mặt tài chính:

o Bán gỗ được giá cao hơn

o Tiếp cận khách hàng mới ở thị trường gỗ có chứng chỉ

o Nâng cao hình ảnh chủ rừng với xã hội

o Cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh về lâu dài

• Lợi ích về mặt môi trường:

o Công tác quản lý rừng được cải thiện

o Môi trường sống của các loài động thực vật hoang dã được cải thiện

o Bảo vệ tài nguyên đất và nước

• Lợi ích về mặt xã hội:

o Bảo vệ văn hoá truyền thống của cộng đồng địa phương

o Bảo đảm lợi ích truyền thống từ rừng của người bản địa

o Tạo công ăn việc làm cho người địa

Chứng chỉ FSC

Có 2 loại chứng chỉ FSC:

• Chứng chỉ rừng FM/CoC cấp cho chủ rừng, hoặc nhiều chủ rừng (chứng chỉ
nhóm);

• CCR cấp đ/v chất lượng quản lý, không phải chất lượng sản phẩm!

• Chứng chỉ CoC cấp cho nhà chế biến và thương mại

Tiêu chuẩn FSC FM hiện nay

• 1. Tuân theo pháp luật và các nguyên tắc của FSC

• 2. Quyền và trách nhiệm trong sử dụng đất

• 3. Các quyền của người bản địa

• 4. Các quan hệ cộng đồng và các quyền của người công nhân

• 5. Các lợi ích từ Rừng

• 6. Tác động môi trường

• 7. Lập Kế hoạch quản lý

• 8. Giám sát & đánh giá

• 9. Duy trì rừng có giá trị bảo tồn cao

• 10. Rừng trồng
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Điều kiện cần thiết để xin chứng nhận FM

• Là một tổ chức, cá nhân có đăng
ký hợp pháp, có tư cách pháp
nhân;

• Là chủ rừng, nhà quản lý rừng

• Có tình trạng pháp lý hợp pháp
đối với rừng, bao gồm cả quyền
sở hữu và quyền sử dụng, và
ranh giới của nó được xác định
rõ ràng.

• Có rừng sản xuất, đang hoặc sẽ
khai thác;

• Có diên tích rừng đủ lớn, gần
đến tuổi khai thác.

• Tuân thủ theo tiêu chuẩn của FSC 
về quản lý rừng.

Lợi ích kinh tế so sánh

Năm 1

Chi phí đầu tư 
15tr/ha

(2.500 cây)

Bán cây đứng: 
80-90tr/ha

Chi phí đầu tư 
15tr/ha

(1.650 cây)

Khai thác: 145-
160tr/ha

(để lại 800 cây)

Thu từ tỉa thưa 
(800 cây): 30 

triệu/ha
Lợi nhuận sau 

7 năm:
160-175 tr/ha

Lợi nhuận:
13-15tr/năm/ha

Lợi nhuận:
23-25tr/năm/ha

Năm 1 4,5 – 5 năm

Năm 1 Năm 5 Năm 7

Lợi nhuận sau 
5 năm:

65-75 tr/ha

Thách thức trong việc thực hiện QLRBV và CCR đối

với mô hình trồng rừng quy mô nhỏ

• Quy mô nhỏ 1-2 ha: Việt Nam có 3.9 triệu ha rừng trồng, 1.3 triệu hộ dân
quản lý 1.7 triệu ha

• Đa số trồng rừng gỗ nhỏ, chu kỳ ngắn 3-4 năm, bán dăm gỗ

• Năng suất rừng trồng thấp: thiếu đầu tư phân bón và giống tốt

• Quyền sở hữu và hưởng dụng đất chưa rõ ràng: đất còn tranh chấp

• Hạn chế hiểu biết về QLRBV và chứng chỉ rừng: 

o Tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững đòi hỏi cao, nhiều việc phải làm

o Chưa có kinh nghiệm, không biết làm thế nào là đạt yêu cầu

Thách thức trong việc thực hiện QLRBV và CCR đối

với mô hình trồng rừng quy mô nhỏ (tt)

• Chi phí trực tiếp và gián tiếp thực hiện chứng chỉ rừng còn cao: nhiều việc
cần tư vấn

• Thiếu năng lực về kỹ thuật: thiếu kiến thức về kỹ thuật lâm sinh, thực
hành tốt

• Hạn chế trong việc tiếp cận vốn, thị trường:

o Có chính sách về vay vốn nhưng tiếp cận khó vì ngân hàng không chấp
nhận rủi ro

o Không có bảo hiểm rừng trồng

o Quy mô nhỏ lẻ, phân tán, dễ bị tư thương ép giá. Không tiếp cận trực
tiếp đến người mua

Giải pháp can thiệp

• Thúc đẩy thành lập nhóm hộ trồng rừng: hội chủ rừng, hợp tác xã lâm
nghiệp

• Cải thiện năng suất rừng trồng: giống, kỹ thuật lâm sinh

• Tăng cường tiến trình cấp quyền sử dụng đất: cần sự hỗ trợ của Sở
TN&MT, Sở NN&PTNT

• Thiết lập liên kết thị trường với các nhà chế biến gỗ: liên kết tạo vùng
nguyên liệu, hợp đồng bao tiêu sản phẩm, liên kết theo chuỗi từ người
trồng rừng, đến thương mại, chế biến và tiêu thụ sản phẩn

Xin cảm ơn!


