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CÔNG TY TNHH NN MTV LÂM NGHIỆP 

TIỀN PHONG

TRỒNG RỪNG GỖ LỚN

KINH NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

1. Thông tin giới thiệu

 Quản lý: 4.900 ha; Trong đó:

+ Rừng phòng hộ/đặc dụng: 2.100 ha;

+ Rừng sản xuất: 2.700 ha.

* Rừng trồng keo (nuôi cấy mô): 2.000 ha;

* Rừng trồng thông/bản địa/keo: 700 ha.

 Diện tích rừng chứng chỉ FSC: 3.100 ha/4.900 ha 

QLRBV.

2. Vì sao phải trồng rừng gỗ lớn?

 Phù hợp với xu thế (hội nhập, biến đổi khí hậu)

 Có thị trường

 Giá trị rừng cao hơn

 Được nhà nước khuyến khích hỗ trợ

3. Làm thế nào để trồng rừng gỗ lớn?

 Nhận thức đúng và quyết tâm cao của lãnh đạo

 Có chiến lược rõ ràng (thực hiện, quản trị rủi ro, 

giống...).

 Quy mô đất đai phải đủ.

 Đa dạng hóa nguồn thu để giảm áp lực và phụ 

thuộc vào khai thác rừng (mở rộng các hoạt động 

SXKD.

4. Lợi ích và kết quả đạt được

 Chất lượng rừng tốt hơn, giá trị gia tăng của 

rừng cao hơn

 Rừng có xu thế bền vững hơn (FSC).

 Giảm chi phí đầu tư

 Kết quả kinh doanh tốt hơn.

 Không bị ảnh hưởng bởi lạm phát.

 Đất đai không bị suy thoái

 Năng động hơn.

 (Nhà nước: môi trường, giá trị gia tăng cho xã 

hội thông qua ngành chế biến)

5. Thách thức

 Quy mô sản xuất: không đủ lớn, dễ bị tổn thương

 Rủi ro về dịch bệnh, thiên tai bão lụt: Khả năng dự 

báo,phòng chống,hạn chế thiệt hại khó kiểm soát và 

không lường trước được/thiệt hại lớn.

 Thị trường (dự báo)/Giá cả (kiểm soát/FSC-lợi 

ích)/Chất lượng gỗ

 Chính sách (quy hoạch; tài chính, quản trị DN; quản 

lý đất đai, rừng...)
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6. Bất lợi

 Chu kỳ kinh doanh dài, vòng quay tiền vốn chậm.

 Chủng loại gỗ đơn điệu (keo)

 Hạ tầng kỹ thuật (ít được đầu tư, chi phí đầu tư cao)

Những thách thức và bất lợi trên trở thành Nút cổ 

chai trong chuỗi giá trị làm giảm mong muốn đầu tư.

7. Giải pháp – khuyến nghị

 Tổ chức sản xuất: quy mô phải đủ lớn, tập trung;    

trồng rừng phát triển theo hướng đa chủng loại gỗ

 Tài chính:

+ Hỗ trợ đầu tư (trồng rừng, hạ tầng kỹ thuật...),

+ Hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp

 Đất đai: miễn/giảm tiền thuê đất

 Giống: đẩy mạnh và khuyến khích sử dụng giống tốt, 

nhiều chủng loại

 Thị trường:

+ Thúc đẩy thị trường chế biến gỗ phát triển

+ Đẩy mạnh thực hiện thị trường tín chỉ các bon

 Đẩy mạnh/hỗ trợ Bảo hiểm rừng (tài chính, cơ chế...)

8. Kết luận

Trồng rừng gỗ lớn là xu thế, là thật sự cần

thiết và rất quan trọng trong SXKD lâm

nghiệp nói riêng và phát triển bền vững nói 

chung.

Xin cảm ơn!


