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KẾT QUẢ GHI NHẬN 

 

Một số thực trạng về rừng trồng gỗ lớn ở Việt Nam 
 

1. Bối cảnh về rừng gỗ lớn và gỗ nguyên liệu ở Việt Nam.  

Theo TS Trần Đại Nghĩa, Viện chính sách và chiến lược PTNT, Việt Nam hiện đang đứng thứ 4 
trên thế giới về xuất khẩu đồ gỗ sau Trung Quốc, Đức và Ý. Thị trường xuất khẩu chính của Việt 
Nam là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Châu Âu và Hàn Quốc. Mặc dù vậy, Việt Nam đang phải nhập 
tới 80% lượng gỗ nguyên liệu (timber) phục vụ chế biến đồ gỗ xuất khảu chủ yếu từ Lào, Mỹ, 
Campuchia, Trung Quốc và Malaysia. Trong tương lại, nhu cầu về gỗ rừng trồng sẽ ngày càng tăng 
cao, chính sách trong nước và các nước láng giềng Lào và Campuchia đều áp dụng đóng cửa rừng 
tự nhiên, đồng thời các thị trường nhập khẩu lớn của Việt Nam (Mỹ, Châu Âu) đặt ra các yêu cầu 
về chất lượng và xuất xứ nguồn gốc sản phẩm gỗ.   

 

Số liệu của Vụ Phát triển sản xuất lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT cho biết đến tháng 6/2018, Việt Nam 

6.765.936 ha rừng sản xuất (gồm 3.905.504 ha rừng tự nhiên và 2.860.432 ha rừng trồng) trong tổng 

số 14.415.381 ha đất có rừng. Diện tích rừng gỗ lớn đạt 201.220 ha, trong đó có 28.658 ha rừng 

chuyển hóa, 172.562ha rừng trồng thâm canh. Tổng khối lượng tiêu thụ gỗ nguyên liệu năm 2017 

khoảng 32 triệu m3, trong đó 18 triệu m3 khai thác từ rừng trồng trong nước (chiếm 56%), 7 triệu 

m3 gỗ nhập khẩu và 6 triệu m3 gỗ cao su, gỗ vườn nhà và cây phân tán.  

Hiện nay, keo là giống cây được trồng chủ yếu trong rừng sản xuất (chiếm đến 39%) do có chu kỳ 
ngắn, năng suất khá cao, có thể sử dụng chế biến đồ gỗ và ván dăm, tỉ lệ phát triển trung bình năm 
10-25 m3/ha/năm, có khả năng cố định các bon và đạm cho đất. Tuổi khai thác rừng trồng hiện nay 
khá thấp, 5-8 năm, thậm chí ngắn hơn. Viện KHLNVN khuyến cáo tuổi khai thác hiệu quả của keo 
từ 10-15 năm. Vì vậy, với thực tế hiện nay, nếu kéo dài tuổi khai thác rừng trồng thêm 1 năm sẽ thu 
được giá trị tăng thêm là 57%, kéo dài thêm 5 năm tăng thêm 424%.  

Đảm bảo kích thước gỗ đủ lớn để đạt được yêu cầu của Chứng chỉ do đó người trồng rừng phải 
kéo dài chu kỳ sản xuất gỗ rừng trồng. Đây là một trong các mục tiêu chính của ngành. 

Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 về Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển lâm 
nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 đã đề ra mục tiêu: i)Năng suất rừng trồng bình quân đạt 20 
m3/ha/năm, ii) Giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt từ 8,0 đến 8,5 tỷ USD, iii) Trồng mới và trồng 
lại rừng sau khai thác 200.000 ha rừng trồng thâm canh gỗ lớn, iv) Hỗ trợ cấp chứng chỉ quản lý 
rừng bền vững cho 100.000 ha rừng/năm, v) Chuyển hóa rừng trồng, kinh doanh gỗ nhỏ thành 
rừng kinh doanh gỗ lớn 90.000 ha. 

Hiện nay, diện tích rừng có chứng chỉ FSC còn ít và gặp một số khó khăn trong việc áp dụng chứng 
chỉ như: chi phí cấp chứng chỉ cao, thiếu thông tin đáng tin cậy về hiệu quả tài chính của rừng 
trồng có chứng chỉ FSC 

Phát triển bền vững rừng nói chung và rừng trồng nói riêng đã trở thành hướng đi tất yếu. Năm 
2014, Việt Nam cùng 179 quốc gia và tổ chức quốc tế ký Tuyên bố New York về rừng. 
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2. Khung chính sách và văn bản pháp lý hỗ trợ phát triển rừng trồng gỗ lớn 

- Quyết định số 147 Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 của TTg về một 

số chính sách phát triển rừng sản xuất giai đoạn 2007-2015 

- Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 9/12/2011 điều chỉnh, bổ sung 1 số Điều của QĐ số 147 

- Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2016 của TTg về một số chính sách bảo vệ, 

phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tầng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty 

nông, lâm nghiệp 

- Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2017 của TTg về phê duyệt chương trình mục 

tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 

- Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và PTNT phê duyệt Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp 

- Quyết định số 774/QĐ-BNN-TCLN ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 

PTNT phê duyệt kế hoạch hành động nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản 

xuất giai đoạn 2014-2020 

3. Hiệu quả từ các mô hình thử nghiệm rừng gỗ lớn 

Hiện tại có hai hình thức phát triển rừng gỗ lớn chủ yếu: trồng mới và chuyển hóa rừng trồng. Đã 

có nhiều mô hình thử nghiệm hoặc triển khai. Một số đã bước đầu cho kết quả khả quan và rút ra 

bài học kinh nghiệm.  

Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết từ 2016 đã triển khai dự án thí điểm chuyển đổi rừng gỗ 

nhỏ thành rừng gỗ lớn tại 10 tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung bộ với các loài cây mỡ, keo lai, 

bạch đàn lai trên tổng diện tích 1000 ha và 540 hộ gia đình tham gia. Bình quân mỗi hộ 2ha rừng 

trồng. Việc triển khai ban đầu không dễ, để tìm được rừng 3-4 năm tuổi và thuyết phục người dân 

chuyển hóa sang 15-16 năm rất khó khăn. Có hộ chỉ cho tham gia thí điểm trên một diện tích rất 

nhỏ.  Việc đánh giá một dự án chu kỳ 16 năm là không hề dễ. Dự án cũng đã hướng dẫn người dân 

tỉa thưa rừng phù hợp, góp phần cải thiện cuộc sống trước mắt, lấy ngắn nuôi dài. Sau năm thứ 3 

triển khai, nhìn nhận được lợi ích lâu dài của việc chuyển hóa rừng, 100% hộ dân đã cam kết thực 

hiện. 

Thông tin tin Vụ PTSX lâm nghiệp cho biết các mô hình trồng mới keo lai tại Cà Mau, Thanh Hóa 

(trồng thâm canh) cũng đã cho kết quả sinh trưởng, chiều cao và đường kính cây tăng hơn so với 

trồng thông thường từ 15-31%, mô hình chuyển hóa rừng keo tai tượng tại Bắc Giang, Quảng Ninh, 

sử dụng các biện pháp lâm sinh tác động như nuôi dưỡng, tỉa thưa (mật độ còn lại 600 cây/ha), trữ 

lượng đạt 115 m3/ha tương đương rừng trồng thông thường. Các mô hình này mang lại hiệu quả 

kinh tế cao hơn: giá bán gỗ cao hơn gấp hai lần và cho thu hoạch từ sản phẩm tỉa thưa. Các mô 

hình đều cho thấy việc kéo dài tuổi khai thác rừng trồng sẽ làm tăng giá trị kinh tế. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-147-2007-QD-TTg-chinh-sach-phat-trien-rung-san-xuat-giai-doan-2007-2015-55318.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-147-2007-QD-TTg-chinh-sach-phat-trien-rung-san-xuat-giai-doan-2007-2015-55318.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-66-2011-QD-TTg-sua-doi-Quyet-dinh-147-2007-QD-TTg-chinh-sach-phat-132806.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-38-2016-QD-TTg-bao-ve-phat-trien-rung-dau-tu-ho-tro-ket-cau-ha-tang-cong-ty-nong-lam-nghiep-322052.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-38-2016-QD-TTg-bao-ve-phat-trien-rung-dau-tu-ho-tro-ket-cau-ha-tang-cong-ty-nong-lam-nghiep-322052.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-38-2016-QD-TTg-bao-ve-phat-trien-rung-dau-tu-ho-tro-ket-cau-ha-tang-cong-ty-nong-lam-nghiep-322052.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-886-QD-TTg-2017-phe-duyet-Chuong-trinh-phat-trien-Lam-nghiep-ben-vung-2016-2020-352354.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-886-QD-TTg-2017-phe-duyet-Chuong-trinh-phat-trien-Lam-nghiep-ben-vung-2016-2020-352354.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1565-QD-BNN-TCLN-nam-2013-tai-co-cau-nganh-Lam-nghiep-203558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-1565-QD-BNN-TCLN-nam-2013-tai-co-cau-nganh-Lam-nghiep-203558.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-774-QD-BNN-TCLN-nang-cao-chat-luong-rung-trong-san-xuat-2014-2020-228788.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-774-QD-BNN-TCLN-nang-cao-chat-luong-rung-trong-san-xuat-2014-2020-228788.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Quyet-dinh-774-QD-BNN-TCLN-nang-cao-chat-luong-rung-trong-san-xuat-2014-2020-228788.aspx
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4. Phát triển rừng trồng gỗ lớn gắn với sinh kế của người dân và đáp ứng nhu cầu 

trước mắt 

Một trong những quan tâm tại hội thảo là vấn đề đảm bảo sinh kế của người dân gắn với trồng 

rừng gỗ lớn, đặc biệt là sinh kế ngắn hạn của hộ gia đình trong giai đoạn chưa khai thác gỗ. Đối với 

các công ty, đó là mối quan tâm “lấy ngắn nuôi dài” Một số mô hình được chia sẻ tại hội thảo. 

 Mô hình “Hỗ trợ tài chính” của KfW nhằm trồng phục hồi rừng, phát triển rừng gỗ lớn. 

Chương trình được tiến hành từ năm 1995 thông qua 11 dự án lâm nghiệp của KfW triển 

khai tại 20 tỉnh miền Bắc và miền Trung thông qua các đối tác Bộ NN&PTNT, UBND các 

tỉnh và các tổ chức NGO. Điểm nhấn của mô hình này việc dự án hỗ trợ tài chính cho 

người dân trồng và chăm sóc rừng thông qua một tài khoản tiền gửi tại ngân hàng, có giá 

trị trong 5-8 năm. Sau các đợt nghiệm thu, nếu rừng trồng của các hộ gia đình được công 

nhận đạt yêu cầu, họ sẽ nhận được khoản hỗ trợ tương ứng từ sổ tài khoản.  Đến nay, 

chương trình đã trồng mới và phục hồi được 130.000 ha rừng, tỉ lệ sống đạt hơn 90%, đồng 

thời góp phần cải thiện hàng ngàn hộ dân. Có những diện tích rừng có chất lượng tốt có 

khả năng đáp ứng tiêu chuẩn chứng chỉ rừng quốc tế, chẳng hạn rừng trồng tại Quảng Trị 

trong dự án KfW2.  

 Mô hình trồng rừng gỗ lớn của công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Tiền Phong: Từ 

2012 đến nay, công ty quản lý 4.900 ha rừng, trong đó 2.700 ha rừng sản xuất. Giống cây 

trồng chủ yếu là keo (nuôi cấy mô), thông và cây bản địa. Công ty thiết kế cây trồng theo tỉ 

lệ 3 thông – 7 keo, với mục tiêu quá trình thu hồi keo sẽ giúp cung cấp vốn cho đầu tư cây 

bản địa. Kết quả cho đến nay của công ty rất khả quan, tình hình kinh doanh tốt hơn, công 

ty năng động hơn và chủ động hơn về giá. Chất lượng rừng tốt hơn và giá trị gia tăng của 

rừng cao hơn, đất không bị suy thoái. Hiện công ty có 3.100ha rừng được cấp chứng chỉ 

FSC. Đa dạng hóa nguồn thu là một trong những giải pháp để công ty giảm phụ thuộc vào 

khai thác rừng, góp phần kết quả thành công, bên cạnh các yếu tố không kém quan trọng 

khác như quyết tâm của lãnh đạo, xác định chiến lược rõ ràng và có đủ quỹ đất. 

 Mô hình liên kết giúp nâng cao chuỗi giá trị ngành gỗ của IKEA: IKEA là thương hiệu nổi 

tiếng về đồ nội thất, đặc biệt là đồ gỗ nội thất, tuy nhiên, IKEA không trực tiếp sản xuất ra 

các sản phẩm gỗ mà tạo nguồn hàng thông qua mạng lưới các nhà cung cấp. Tập đoàn hỗ 

trợ tài các nhà cung bằng cách cho vay vốn hoặc tạm ứng trước, đồng thời giúp họ xây 

dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp chất lượng cao, đặt các đơn hàng dài hạn (3-5 năm). 

Mặt khác, công ty cũng đặt ra những yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng theo bộ tiêu chuẩn 

IWAY và FM/Coc FSC, các nhà cung ứng phải cung cấp 100% sản phẩm từ gỗ có chứng chỉ 

FSC. Các công ty cung ứng này, do vậy, buộc phải liên kết chặt chẽ với các hộ trồng rừng. 

Tương tự, họ cũng hỗ trợ tài chính, kỹ thuật cho hộ trồng rừng, bao tiêu đầu ra và yêu cầu 

các hộ tuân thủ kỹ thuật đảm bảo gỗ đạt chứng chỉ, kéo dài chu kỳ cây trồng. Thông qua 

những chuẩn mực về chất lượng và chính sách hỗ trợ đi kèm, IKEA đã giúp các công ty 

cung ứng thu lợi nhuận bằng các hợp đồng lớn và ổn địn (mặc dù tỉ suất lợi nhuận không 

cao), giúp họ yên tâm khi đầu tư, phát triển vùng nguyên liệu. Đồng thời, IKEA gián tiếp 

giúp các hộ trồng rừng có nguồn sinh kế ổn định, yêm tâm đầu tư chăm sóc.  
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Thực tế cho thấy chỉ khi doanh nghiệp cam kết giá mua sản phẩm (gỗ xẻ) trồng theo chứng chỉ 

rừng bền vững cao hơn ít nhất 7% (so với sản phẩm từ gỗ trồng không chứng chỉ) mới có cơ hội 

đảm bảo duy trì thu nhập cho người trồng rừng. 

5. Bảo hiểm cho rừng trồng gỗ lớn  

Tại hội thảo, nhiều ý kiến đại biểu quan tâm đến vấn đề bảo hiểm cho rừng trồng gỗ lớn. Với đặc 

điểm chu kì khai thác dài, đầu tư lớn, các hộ trồng rừng phải đối phó với nhiều rủi ro về thiên tai, 

sâu bệnh, cháy rừng, biến động giá cả thị trường, v.v. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có cơ chế bảo 

hiểm cho người trồng rừng. Các công ty bảo hiểm ít quan tâm và không bị ràng buộc về chính sách 

với người trồng rừng. Đại diện một công ty lâm nghiệp tại Đăk Lăk cho biết doanh nghiệp này chỉ 

mua được bảo hiểm rừng trồng năm đầu tiên, năm sau bị công ty bảo hiểm từ chối. Theo chính 

sách hỗ trợ của nhà nước, nếu người trồng rừng bị thiệt hại 40-70% diện tích do thiên tai sẽ được 

nhận hỗ trợ. Chính sách thì có nhưng thực tế ngân sách không có.  

 

Đại diện TCT cổ phần Bảo hiểm quân đội (MIC) cho biết bảo hiểm nông nghiệp nói chung, bảo 
hiểm rừng nói riêng ở Việt Nam hiện nay còn mới, là bảo hiểm tự nguyện giữa người mua và 
người bán. MIC hiện đã triển khai dịch vụ bảo hiểm rừng trồng tại cả 3 miền. Các tiêu chí bảo hiểm 
được xây dựng dựa vào thị trường, chủ yếu bảo hiểm về thiên tai. Phạm vi bảo hiểm do đôi bên 
thảo luận. MIC chưa bảo hiểm hộ gia đình trồng rừng do số tiền quá ít. Các bên cần cùng nhau xây 
dựng phạm vi, khung và phí bảo hiểm gửi kiến nghị lên Bộ Tài Chính – cơ quan quản lý bảo hiểm. 

 

Gs. Đặng Hùng Võ cho rằng để thúc đẩy bảo hiểm lâm rừng cần xem xét vấn đề định giá rừng, định 
giá đất gắn với rừng. Công tác này hiện còn yếu. Cần kiến nghị Bộ TNMT thúc đẩy việc đăng ký đất, 
đăng ký tài sản trên đất (rừng) và giá trị rừng làm căn cứ cho việc thế chấp và bảo hiểm.  

 

Khó khăn, thách thức phát triển rừng trồng gỗ lớn  
 

Kinh nghiệm từ các dự án thí điểm cho thấy nhận thức về kinh doanh gỗ lớn của người dân còn 

rất hạn chế, các hộ gia đình có xu hướng ưa thích trồng rừng gỗ nhỏ hơn do chi phí đầu tư thấp, 

rủi ro ít hơn và dễ tiêu thụ tại chỗ. Trong khi đó, trồng rừng phải đối phó với nhiều rủi ro và thách 

thức, việc giám sát các dự án rừng trồng khó khăn do đặc điểm chu kỳ khai thác dài, công tác quản 

lý và xây dựng chính sách hỗ trợ còn nhiều vướng mắc. Dưới đây liệt kê một số thực trạng và khó 

khăn thách thức trong quá trình phát triển rừng trồng gỗ lớn tại các địa phương.  

 Về đất đai: Nhiều dự án triển khai tại địa bàn không thuận lợi về đất đai. Các hộ gia đình 

tham gia trồng rừng gỗ lớn thường có diện nhỏ lẻ, manh mún, phân tán, trung bình chỉ 1-2 

ha. Quy mô nhỏ đồng nghĩa với dễ bị tổn thương hơn trước thiên tai.  

 Về giống và kỹ thuật: Trong các dự án trồng rừng gỗ lớn hiện nay, chủng loại gỗ khá đơn 

điệu, chủ yếu là keo. Thiếu giống tốt, năng suất cao đủ chất lượng làm gỗ lớn. Công tác 

quản lý giống còn xô bồ. Một số giống mới tuy đã được Bộ NN&PTNT công nhận nhưng 

mới trong giai đoạn khảo nghiệm, chưa được cung cấp cho sản xuất quy mô lớn. Hiện chưa 

có hướng dẫn kỹ thuật chuyển hóa rừng gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn 
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 Về vốn, tín dụng và thị trường 

Trồng rừng gỗ lớn yêu cầu đầu tư lớn, chu kỳ dài, vòng quay vốn chậm. Trong khi các thủ 

tục vay vốn ngân hàng phức tạp và lãi suất cao (nếu vay từ các ngân hàng thương mại). 

 

Việc dự báo nhu cầu gỗ trong dài hạn và giá cả rất khó do rừng trồng gỗ lớn có chu kì khai 

thác dài. Nếu không có doanh nghiệp bao tiêu đầu ra thì người dân không muốn trồng gỗ 

lớn.  

 Về hạ tầng cơ sở: Hệ thống cơ sở hạ tầng lâm nghiệp phục vụ cho các vùng thâm canh 

trồng rừng còn thiếu và xuống cấp. 

 Vấn đề nhân lực: Nguồn nhân lực tham gia trồng rừng ngày càng “già hóa”, điều này ảnh 

hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp thu các kiến thức mới, tham gia liên kết chuỗi, tuân thủ 

các yêu cầu về chứng chỉ bền vững, tiếp cận thị trường…  

Khuyến nghị 

Đối với Bộ NN&PTNT, Bộ TNMT, Bộ Tài chính: 

1. Cần làm rõ khái niệm “gỗ lớn” để thống nhất trong công tác quản lý. 

2. Rà soát diện tích đất trống và rừng trồng sản xuất hiện có để xác định diện tích rừng có thể 

chuyển hóa để kinh doanh gỗ lớn, diện tích đất trống có khả năng đưa vào trồng mới theo 

hướng thâm canh để kinh doanh rừng gỗ lớn. 

3. Lập quy hoạch vùng nguyên liệu gỗ lớn gắn với các cơ sở chế biến để thực hiện chuyển hóa 

rừng trồng hiện có và trồng rừng thâm canh gỗ lớn. 

4. Rà soát và xây dựng đồng bộ nhóm chính sách về đất đai, vốn, khuyến lâm, bảo hiểm, đầu 

tư hạ tầng lâm sinh.  

5. Xây dựng các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo lợi ích công bằng cho các bên tham gia 

trồng rừng gỗ lớn.  

6. Xây dựng cơ chế hỗ trợ tài chính, chính sách thuế hỗ trợ các hộ gia đình tham gia trồng 

rừng gỗ lớn gắn với quản lý bền vững/chứng chỉ rừng.  

7. Nghiên cứu đề xuất lập quỹ quản lý rủi ro đối với rừng trồng. 

8. Đẩy mạnh công tác quản lý và phát triển giống cây trồng lâm nghiệp. 

9. Ban hành các hướng dẫn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về trồng rừng thâm canh 

cung cấp nguyên liệu gỗ lớn, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn. 

10. Hoàn thiện bản đồ thiên tai và thông tin rộng rãi dến các hộ trồng rừng. 

11. Thúc đẩy công tác định giá rừng, định giá đất đai gắn với rừng, công tác đăng ký đất và tài 

sản trên đất rừng 

 

Đối với chính quyền địa phương: 

1. Tạo cơ hội và mở rộng tiếp cận đất đai, đặc biệt với các hộ nghèo, hộ thiếu đất. Khai thác 

từ quỹ đất do UBND xã quản lý, từ các công ty lâm nghiệp nhà nước.  

2. Tạo môi trường thể chế thuận lợi cho việc hình thành liên kết chuỗi giá trị về rừng trồng, 

và có những cơ chế nhằm tạo lòng tin cho doanh nghiệp.  
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3. Hạn chế can thiệp trực tiếp vào các hoạt động của liên kết, hạn chế việc ban hành các mệnh 

lệnh về hành chính.  

Đối với các nhà đầu tư, các tổ chức ngoài nhà nước:  

1. Phát triển rộng các mô hình liên kết chủ rừng – công ty lâm nghiệp – hộ trồng rừng – công 

ty chế biến gỗ. 

 Hỗ trợ thiết lập các nhóm hộ mục tiêu trồng rừng bền vững đối với các hộ dân có diện tích 

trồng nhỏ lẻ liền khoảnh. 

 Nghiên cứu vấn đề chi trả dịch vụ hấp thụ các-bon cho rừng trồng luân kỳ dài và gỗ lớn 

 Có chính sách hỗ trợ người trồng rừng và chia sẻ lợi nhuận từ các sản phẩm có chứng chỉ 

rừng bền vững.  

 Tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. 
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PHỤ LỤC 

 

Tham khảo các bài báo cùng chủ đề 

Triển vọng trồng rừng gỗ lớn (Báo Nông nghiệp Việt Nam, ngày 09/08/2018) 
Đầu tư cánh rừng gỗ lớn: Không thể chậm trễ (Báo Quảng Nam, ngày 27/07/2018) 
Trồng rừng gỗ lớn mang lại hiệu quả lâu dài, bền vững (Cổng TTĐT Hội Nông dân, ngày 
26/07/2018) 
Bình Định: Lợi ích lớn từ việc trồng rừng gỗ lớn (Báo TN&MT, ngày 21/07/2018) 
Trồng rừng gỗ lớn theo tiêu chuẩn quốc tế, (Báo Nông nghiệp Việt Nam, ngày 24/05/2017) 

Lợi ích kép từ trồng rừng gỗ lớn (Cổng TTĐT CC Kiểm lâm vùng 1, ngày 16/05/2018) 
Trồng rừng gỗ lớn: Khó vì sao? (Báo Quảng Ninh, ngày 02/05/2018) 
Bắc Kạn trồng rừng gỗ lớn (Báo Nhân Dân, ngày 21/03/2018)  
Bắc Giang: Một số mô hình sản xuất rừng gỗ lớn hiệu quả cao(Cổng TTĐT Bộ NN&PTNT, ngày 
12/02/2018) 
Quảng Ngãi: Ban hành Chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng nguyên liệu gỗ lớn; hỗ trợ, khuyến 
khích trồng cây gỗ nguy cấp, quý, hiếm (Cổng TTĐT Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi, 2017) 
Có nên trồng rừng gỗ lớn chu kỳ dài bằng cây keo lai? (Báo Nông nghiệp Việt Nam, ngày 11/12/2017) 
Trồng rừng gỗ lớn, mở hướng kinh doanh (Báo Bắc Giang, 09/11/2017) 
Trồng rừng gỗ lớn nhiều lợi ích, thu nhập lên tới 160 triệu/ha (Báo Dân Việt, ngày 03/11/2017) 
Rừng gỗ lớn: Vẫn khó để mở rộng diện tích (Báo Quảng Ninh, 13/10/2017) 
Giải pháp phát triển rừng gỗ lớn (Báo Nông nghiệp Việt Nam, 03/10/2017) 
 Đẩy mạnh trồng rừng gỗ lớn (Báo Quảng Bình, ngày 25/08/2017) 
 

 

 

https://nongnghiep.vn/trien-vong-trong-rung-go-lon-post224315.html
http://baoquangnam.vn/kinh-te/lam-nghiep/201807/dau-tu-canh-rung-go-lon-khong-the-cham-tre-806363/
http://hoinongdan.org.vn/sitepages/news/37/71223/trong-rung-go-lon-mang-lai-hieu-qua-lau-dai-ben-vung
https://baotainguyenmoitruong.vn/tai-nguyen/binh-dinh-loi-ich-lon-tu-viec-trong-rung-go-lon-1256121.html
https://nongnghiep.vn/trong-rung-go-lon-theo-tieu-chuan-quoc-te-post219018.html
http://kiemlamvung1.org.vn/bv/khoa-hoc-cong-nghe-c12/loi-ich-kep-tu-trong-rung-go-lon-p584
http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/201805/trong-rung-go-lon-kho-vi-sao-2384111/
http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/35851902-bac-can-trong-rung-go-lon.html
https://www.mard.gov.vn/Pages/bac-giang-mot-so-mo-hinh-san-xuat-rung-go-lon-hieu-qua-cao.aspx
https://dbnd.quangngai.gov.vn/mnews.aspx?id=3665
https://dbnd.quangngai.gov.vn/mnews.aspx?id=3665
https://nongnghiep.vn/co-nen-trong-rung-go-lon-chu-ky-dai-bang-cay-keo-lai-post208716.html
http://www.bacgiang.gov.vn/ves-portal/41052/Tr%C3%B4ng-rung-go-lon,-mo-huong-kinh-doanh.html
http://danviet.vn/nha-nong/trong-rung-go-lon-nhieu-loi-ich-thu-nhap-len-toi-160-trieu-ha-818854.html
http://www.baoquangninh.com.vn/kinh-te/201710/rung-go-lon-van-kho-de-mo-rong-dien-tich-2360715/
https://nongnghiep.vn/giai-phap-phat-trien-rung-go-lon-post203747.html
https://baoquangbinh.vn/kinh-te/201708/day-manh-trong-rung-go-lon-2148581/

