
12/22/2020

1

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

Hội thảo Bảo tồn và Phát triển hệ thống rừng tự nhiên Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020

Phát triển bền vững

gắn với bảo tồn, phục hồi và phát triển Rừng

của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Nội dung

1. Giới thiệu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG)

2. Chương trình phát triển bền vững (PTBV) của VRG

3. Quản lý rừng cao su bền vững kết hợp với bảo tồn, phục hồi và

phát triển rừng tự nhiên

4. Thuận lợi, khó khăn trong việc bảo tồn, phục hồi và phát triển rừng

5. Kết luận và Đề nghị

1

2



12/22/2020

2

LỊCH SỬ 

HÌNH THÀNH

• Tổng công ty Cao su Việt Nam: Năm 1995.

• Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Năm 2006.

• Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần: Năm 2018.

NGÀNH NGHỀ 

KINH DOANH

• 5 lĩnh vực chính: Trồng, chế biến, kinh doanh cao su; Chế biến gỗ; Sản 
xuất sản phẩm công nghiệp cao su; Đầu tư kinh doanh các khu công 
nghiệp trên đất cao su; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

ĐỊA BÀN 

HOẠT ĐỘNG

• Trụ sở chính:177 đường Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM

• Địa bàn trồng cao su: Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải miền Trung, 
miền núi phía Bắc; Lào và Campuchia.

QUY MÔ 

HOẠT ĐỘNG

• Vốn: 40,000 tỷ VNĐ. Tổng số Công ty con: 107, bao gồm 65 công ty trồng
cao su, 12 công ty chế biến gỗ, 7 công ty Khu công nghiệp, 23 công ty 
công nghiệp và dịch vụ. Tổng số lao động: Trên 80.000 người.

WEBSITE VÀ LOGO • www.rubbergroup.vn; www.vnrubbergroup.com

1. Giới thiệu tổng quan Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

1. Giới thiệu tổng quan Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Các lĩnh vực chính

(1) Trồng, khai thác, chế biến 

cao su thiên nhiên
(2) Thu hoạch, chế biến gỗ cao su
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Phân bổ diện tích thu hoạch mủ cao su của VRG, 2019

PHÍA BẮC

• 10.702,860 ha

DUYÊN HẢI MIỀN TRUNG
• 13.439,58 ha

TÂY NGUYÊN

• 36.269,15 ha

ĐÔNG NAM BỘ

• 91.951,46 ha

TỔNG CỘNG

• TRỒNG: 405.051,42 ha (tại
Việt Nam: 290.500 ha)

• THU HOẠCH MỦ: 218.892 ha

• SẢN LƯỢNG: 331.300 tấn

• CHẾ BIẾN MỦ: 411.300 tấn

CAMPUCHIA

• 89,614.79 ha

LÀO

• 28,292.86 ha

1. Giới thiệu tổng quan Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

1. Giới thiệu tổng quan Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Các lĩnh vực chính

(3) Công nghiệp chế biến sản phẩm cao su
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1. Giới thiệu tổng quan Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Các lĩnh vực chính

(4) Khu công nghiệp (5) Nông nghiệp công nghệ cao

2. Chương trình PTBV của VRG

CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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2. Chương trình PTBV của VRG

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2019 – 2024

3. Quản lý rừng cao su bền vững kết hợp bảo tồn, phục hồi và

phát triển rừng tự nhiên, rừng cây bản địa

- 29/5/2019: VRG và Tổng Cục lâm

nghiệp ký kết quy chế phối hợp về thực

hiện chứng chỉ rừng bền vững.

- 17/5/2020: Hội nghị sơ kết thực hiện

quy chế phối hợp về thực hiện chứng

chỉ rừng bền vững.

- Kết quả 2020: 3 công ty thành viên VRG 

có Phương án QLRBV cho 58.100 ha 

và có chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS) 

trên 11.400 ha cao su.

- Dự kiến kết quả 2021: 13 công ty thực

hiện phương án QLRBV cho 150.000 ha 

và có chứng chỉ VFCS/PEFC cho

56.000 ha cao su; 23 nhà máy chế biến

mủ cao su có chứng chỉ PEFC/CoC.

9

10



12/22/2020

6

- Rừng cây tự nhiên được bảo tồn tại Công ty TNHH MTV Cao su Bình Long 

và trở thành điểm du lịch sinh thái

3. Quản lý rừng cao su bền vững kết hợp bảo tồn, phục hồi và

phát triển rừng tự nhiên, rừng cây bản địa

- Rừng cây bản địa (sao đen) được trồng xen với cao su tại Công ty 

TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

3. Quản lý rừng cao su bền vững kết hợp bảo tồn, phục hồi và

phát triển rừng tự nhiên, rừng cây bản địa
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- Rừng tự nhiên được khoanh nuôi tái sinh tại một số Công ty của VRG 

ở Campuchia

3. Quản lý rừng cao su bền vững kết hợp bảo tồn, phục hồi và

phát triển rừng tự nhiên, rừng cây bản địa

- Rừng tự nhiên được khoanh nuôi tái sinh tại một số Công ty của VRG 

ở Campuchia

3. Quản lý rừng cao su bền vững kết hợp bảo tồn, phục hồi và

phát triển rừng tự nhiên, rừng cây bản địa
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4. Thuận lợi, khó khăn trong bảo tồn, phục hồi và phát triển rừng

Thuận lợi

- Được sự hỗ trợ từ Tổng cục Lâm nghiệp và Vụ Phát triển Sản xuất Lâm

nghiệp – Bộ NN & PTNT trong việc triển khai thực hiện Chứng chỉ rừng

Việt Nam (VFCS), giúp tăng cường việc quản lý rừng cao su bền vững.

- Quyết tâm của Lãnh đạo vì mục tiêu Doanh nghiệp phát triển bền vững, 

bao gồm kế hoạch phục hồi 20.000 ha rừng tự nhiên (2019 – 2024) với

cây gỗ lớn trên đất trồng cao su (khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, trồng bổ

sung, trồng xen, trồng thuần…)

- Có sự hỗ trợ của một số tổ chức NGO về kinh nghiệm, kỹ thuật, tài

chính (OXFAM-VN, PanNature, PEFC, NepCON, WWF-VN, GIA-USAID, 

VRA…)

4. Thuận lợi, khó khăn trong bảo tồn, phục hồi và phát triển rừng

Khó khăn
- Sử dụng đất giao trồng cao su sang bảo tồn, phục hồi và phát triển

rừng gặp một số khó khăn về quy trình, thủ tục của địa phương trong

việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Để đáp ứng bô tiêu chí quản lý rừng theo VFCS, Quy trình sản xuất

của Tập đoàn cần tăng cường, sửa đổi, tập huấn một số nội dung về

bảo vệ môi trường (không cày trắng trước khi trồng, hạn chế đốt, cày, sử

dụng nhiều hóa chất để diệt cỏ, chống xói mòn đất, thu hoạch gỗ cao su

có tác động thấp…) 

- Việc khắc phục hiện trường như tăng đa dạng sinh học, thiết lập cây

thảm phủ hoặc công trình chống xói mòn đất, thu gom chất thải… cần

thời gian và kinh phí để thực hiện.

- Nhận thức của một số bên liên quan và nội bộ còn hạn chế trong quá

trình triển khai thực hiện các giải pháp quản lý rừng cao su bền vững.
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5. Kết luận và Đề nghị

• Chính sách phát triển bền vững của VRG gắn với 3 trụ cột chính: 

Hiệu quả kinh tế – Trách nhiệm bảo vệ môi trường – Trách nhiệm xã

hội với nhiều nỗ lực để trở thành doanh nghiệp tiên phong và dẫn

đầu trong nhiệm vụ phát triển bền vững ngành cao su Việt Nam.

• Trong đó, mục tiêu bảo tồn, phục hồi và phát triển rừng giai đoạn

2019 – 2024 là trên 20.000 ha. Để diện tích rừng này đạt chất lượng 

cao, VRG kiến nghị:

➢ Các cơ quan quản lý tạo điều kiện cho phép VRG chủ động rà soát 

diện tích được giao nhưng không phù hợp phát triển cây cao su sang 

cây trồng khác, cây bản địa gỗ lớn phục vụ mục tiệu bảo tồn, phục 

hồi, phát triển rừng tự nhiên và đa dạng sinh học;

➢ Được sự hỗ trợ, hợp tác của các tổ chức chuyên nghiệp về bảo tồn, 

phục hồi và phát triển rừng để nâng cao chất lượng của diện tích

rừng do VRG quản lý. 

Trân trọng cảm ơn

LIÊN HỆ:

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

177 Hai Bà Trưng, Q. 3, TP. Hồ Chí Minh

www.rubbergroup.vn

Ban Chỉ đạo Phát triển bền vững – Tổ Tư vấn PTBV 

ttthoa@rubbergroup.vn

17

18

http://www.rubbergroup.vn/

