
TẬPàHUẤN
KHáIàTHãCàGỖàTãCàĐỘNGàTHẤP

Phú Riềﾐg, 11 tháng 12 ﾐăﾏ 2019



Nộiàduﾐg

• ThựI tヴạﾐg hoạt độﾐg Iưa Iắt cây cao su;

•Các yêu Iầu Iủa khai thác tác độﾐg thấp
•Nhậﾐ diệﾐ các vấﾐ đề Iầﾐ phải khắI phụI
•Phân công ﾐhiệﾏ vụ trong giám sát và theo

dõi



ThựIàtrạﾐgàhoạtàđộﾐgàkhaiàth=I

•Chưa hiểu rõ về khai thác tác độﾐg thấp;

•Chưa hiểu rõ về an toàn vệ sinh lao độﾐg;

•Nhà thầu Ihưa thựI hiệﾐ đầ┞ đủ Ihế độ
đối với ﾐgười lao độﾐg
•Giam sát nhà thầu Ihưa Ihắt Ihẽ và

thườﾐg xuyên



áﾐàto<ﾐàvệàsiﾐhàlaoàđộﾐg









KhﾚﾐgàIﾙàHảoàhộàlaoàđộﾐg



BảoàhộàlaoàđộﾐgàkhﾚﾐgàIﾙàv<àIhưaàaﾐàto<ﾐ



















Chưa hiểu rõ Iấu tạo & IhứI ﾐăﾐg Iủa Hộ phậﾐ Iưa

• Cưa thiếu thiết Hị an toàn

1. Xích Iưa 5.àTa┞àIầﾏàtヴướI 9. Khóa ga

2. Lam Iưa 6. Tay giật 10. Tay Iầﾏ sau
3.Vấuàbám 7. Công tắI điệﾐ 11. Móc hãm xích
4. Tay phanh 8.Tay ga



Chưa rõ IhứI ﾐăﾐg, công dụﾐg Iủa Hảo hộ lao độﾐg



KHÁI NIỆM KHAI THÁC TÁC ĐỘNG THẤP

• Khai thác tác độﾐg thấp (Reduced Impact 
Logging - RIL) là hệ thốﾐg các Hiệﾐ pháp kỹ thuật
và ケuảﾐ lýàđượIàáp dụﾐgàﾐhằﾏ hạﾐ Ihế đếﾐ ﾏứI
thấp ﾐhất tác độﾐg tiêu IựI đếﾐ môi tヴườﾐg và 
xã hội Iủa các hoạt độﾐg khai thác lâm sảﾐ.



MụI đíIh Iủa RIL

•Bảoàvệàmôi tヴườﾐg, duy trì và phát tヴiểﾐàtài
ﾐgu┞Zﾐàヴừﾐg;à
•Bảoàvệàmôi tヴườﾐg sốﾐg Iủa các loài độﾐg
thựI vật;
•Hạﾐ Ihế các tác độﾐg gây thiệt hại tài
ﾐgu┞Zﾐàヴừﾐg;
•Đảﾏ Hảo sứI khỏe và an toàn lao độﾐg cho

công nhân lâm ﾐghiệp.



YêuàIầuàIơàHảﾐàIủaàRILà

• PhảiàIﾙàkế hoạIh khai thác đượIàphê du┞ệt
tヴướIàkhi tヴiểﾐàkhai; 

• Các hoạt độﾐg khai thác phảiàđượIàgiám sát
thườﾐgàxuyên, liên tụI và thậﾐ tヴọﾐg; 

•Mật độ đườﾐg vậﾐ ┝uất phảiàít ﾐhất có thể; 

• Số lượﾐg và diệﾐ tích các bãi gỗ phảiàít ﾐhất có 
thể; 

• Ngườiàlập kế hoạIh, công nhân thựI hiệﾐ các
hoạt độﾐg khai thác phảiàđượIàđ<o tạo;



YêuàIầuàIơàHảﾐàIủaàRILà

• Hạﾐ Ihế tác độﾐg tới môi trườﾐg, đất và nướI;
• Các Ihất thải từ các hoạt độﾐg khai thác gây ô 
ﾐhiễﾏ phảiàđượIàkiểﾏàsoát và ┝ử lý đ┎ﾐg kỹ
thuật; 
• PhảiàIﾙàđ=ﾐh giá tác độﾐg đếﾐ môi tヴườﾐg Iủa các
hoạt độﾐg khai thác; 

• Duy trì đa dạﾐg siﾐhàhọI;àhạﾐ Ihế tác độﾐg tới
độﾐg thựI vật khu vựI khai thác và môi tヴườﾐg
sốﾐg Iủa chúng;

• ThựI hiệﾐ an toàn,àvệàsiﾐhàlaoàđộﾐg và điều kiệﾐ
l<ﾏàviệIàIủa người lao độﾐg trong các hoạt độﾐg
khai thác ヴừﾐg



YêuàIầuàđộiàkhaiàth=I

• Thườﾐg xuyên Hảo dưỡﾐg, kiểﾏ tra trang thiết Hị
Iưa Iắt
• Có khả ﾐăﾐg đ=ﾐh giá chính xác các nhân tố ảﾐh
hưởﾐg tới hươﾐg đổ Iủa cây ﾐhư: hướﾐg nghiêng
tự nhiên Iủa cây, dây leo, ヴỗﾐg ヴuột, hướﾐg gió để
xác địﾐh hướﾐg đổ
• Có thể Ihặt hạ cây theo đ┎ﾐg hướﾐg đổ đ? địﾐh
• Quan tâm tới an toàn cho mình và ﾏọi ﾐgười

xung quanh

• Có trách ﾐhiệﾏ môi tヴườﾐg và giảﾏ thiểu ﾐhữﾐg
tác độﾐg ┝ấu tới hiệﾐ tヴườﾐg khai thác/Iưa Iắt



YêuàIầuàthợàIưa

• Có kế hoạIh
• Đảﾏ Hảo tiếﾐ độ công việI (tốI độ Iưa Iắt ổﾐ
địﾐh)

• Tập trung trong quá trình làm việI
• Biết sử dụﾐg các kỹ thuất tốt, kỹ thuật giảﾏ thiểu
ヴủi ro

• Đ=ﾐh giá ヴủi ro tヴướI khi Iắt cây hoặI Iắt khúc/cành
nhánh để đảﾏ Hảo giảﾏ thiểu các ヴủi ro có thể ┝ẩ┞ ra.

• Cầﾐ phải đảﾏ Hảo ﾐhữﾐg việI Iầﾐ phải làm tヴướI khi Iưa
Iắt .



C=Iàhoạtàđộﾐgàtroﾐgàkhaiàth=I

•Mở đườﾐg khai thác;

•Xác địﾐh các bãi gỗ tạﾏ thời; 
•Xây dựﾐg lán tヴại tạﾏ thời; 
•Khai thác gỗ;

•Vậﾐ Ihu┞ểﾐ gỗ;

•Vệàsiﾐhàヴừﾐgàsauàkhai thác.



Các bướI thựI hiệﾐ
• BướI 1: Lập kế hoạIh khai thác

• Kế hoạIh khai thác và Hảﾐ đồ (ﾐếu IầﾐぶàđượI phê du┞ệt; 
• Thiết kế khai thác. 

• BướI 2: Chuẩﾐ Hị khai thác
• L<ﾏàđườﾐg vậﾐ Ihu┞ểﾐ, bãi gỗ
• Xây dựﾐg lán tヴại

• BướI 3: Khai thác gỗ
• KiểﾏàtヴaàHảo hộ lao độﾐg,àdụﾐgàIụ khai thác;
• Chặt hạ; 
• Vậﾐ ┝uất; vậﾐ Ihu┞ểﾐ
• Kiểﾏàtヴa,àgiám sát. 

• BướI 4: Hoạt độﾐg sau khai thác
• Dọﾐ ヴừﾐg;à
• Xử lý cành ﾐgọﾐ; 
• Xử lý lán tヴại, kho bãi, đườﾐg vậﾐ ┝uất; 
• Xử lý Ihất thải; 
• Kiểﾏàtヴa,àﾐghiệﾏàthu hiệﾐ tヴườﾐg.



BướI 1: Lập kế hoạIh khai thác

• Kê ́àhoạch khai th=c được ┝=c định trong phươﾐg =n
ケuản lýàヴừng Hền vững đãàđược phê du┞ệt. 

• Kế hoạIh khai thác đượI thẩﾏ địﾐh do Iấp thẩﾏ ケu┞ềﾐ
Iấp, trong đﾙ có đầ┞ đủ thông tin về địa điểﾏ (lô rừﾐg), 
diệﾐ tích,àsảﾐàlượﾐg, thời gian khai thác, thời gian hoàn
th<ﾐh…àkèm theo là Hảﾐ đồ khai thác (ﾐếu Iầﾐぶ



BướI 2: Chuẩﾐ Hị khai thác

• Làﾏ đườﾐg vậﾐ Ihuyểﾐ:

• Khảo sát và ┝=c định ﾏạng lưới đường trên Hản đồ; hạﾐ Ihế tối
đa mởàđườﾐg ﾏới.

• Không đi qua nơi có địa h̀nh dốc đứng, bi ̣àsạt lở, đầm lầy, khu
vực đất không ổn định, khu ヴừng Iần Hảo vê ̣.

• Hạn chê ́àIắt qua I=c d̀ng Ihảy, ﾐếu có phải có Iốﾐg thoát nướI. 
Phải có hệ thốﾐg thoát nướI, không tràn qua ﾏặt đườﾐg.



BướI 2: Chuẩﾐ Hị khai thác

•Bãi gỗ:

• Thiết kế hê ̣àthống H?i gô ̃àdọc theo và tiếp giáp
với đường vận ┝uất.
• B?i gô ̃ànên ởàﾐơi co ́àđﾚ̣àdốc ﾐhỏ, khô ráo.
• Hạﾐ Ihế khối lượﾐg đ<o đắp đểàtạoàbãi gỗ



BướI 2: Chuẩﾐ Hị khai thác

Xây dựﾐg lán trại:
• L=ﾐàtヴạiàphảiàIﾙàIhỗ ởàcho công nhân, kho chứa I=IàthiếtàHị,à
ﾐguồﾐàﾐướIàsiﾐhàhoạt,àkhuàIhứaàヴ=Iàthải,àﾐh<àvệàsiﾐh.à
• NguồﾐàﾐướI: Đảﾏ Hảo nướI sạIh cho sinh hoạt
• NướIàthảiàsiﾐhàhoạtàphảiàđượIàdẫﾐàtớiàﾏộtàviàtヴíàtiZuàhủ┞à
I=Ihà┝aàﾐơiàở.
• Nh<àvệàsiﾐhàphảiàđặtàI=Ihà┝aàﾐguồﾐàﾐướIàsiﾐhàhoạt.
• R=Iàthảiàkhﾙàph>ﾐàhủ┞àphảiàIﾙàth┍ﾐgàヴ=Iàv<àthuàgoﾏà┝ửàlýà

theo quy địﾐh.

• Rác thải hữu Iơ có thể chôn lấp.

• CﾙàhộpàIứuàthươﾐgàv<àdụﾐgàIụàsơàIứu.
• L=ﾐàtヴạiàphảiàdọﾐàdẹpàsạIhàsẽàtヴướIàkhiàdiàdờiàđiàﾐơiàkh=I.
• Công nhân thời vụ phảiàkhai báo tạﾏ trú theo quy địﾐh.



Chặt hạ cây Hằﾐg Iưa xích

• Cưa ┝ăﾐg là ﾏột công Iụ Ihặt hạ ﾐăﾐg suất và hiệu
ケuả, tuy nhiên nguy hiểﾏ
• Vậﾐ hành và Hảo dưỡﾐg đ┎ﾐg cách sẽ đảﾏ Hảo an 

toàn và ﾐăﾐg suất
• Cưa phải đượI kiểﾏ tra và đảﾏ Hảo an toàn tヴướI

khi sử dụﾐg
• Cửa phải đảﾏ Hảo an toàn trong quá trình vậﾐ
Ihu┞ểﾐ



Chuẩﾐ Hị trướI khi Ihặt hạ
• KiểﾏàtヴaàtヴaﾐgàHịàHảoàhộàlaoàđộﾐgàIhoàIﾚﾐgàﾐh>ﾐ,àhộp

sơ Iứu. 

• Kiểﾏàtヴaàv<àHảoàdưỡﾐgàIﾚﾐgàIụàtヴướIàkhiàIhặtàhạ.
• ĐặtàI=IàHiểﾐàH=oàởàđầuàI=Iàđườﾐgàv<oàkhuàkhaiàth=I.
• X=IàđịﾐhàhướﾐgàđổàIủaàI>┞.
• Ph=tàdọﾐàlạià┝uﾐgàケuaﾐhàgốIàI>┞àIhặt,àloạiàHỏàIhướﾐgà
ﾐgạiàvật.
• X=Iàđịﾐhàv<àph=tàdọﾐàđườﾐgàtヴ=ﾐhàđểàIhạ┞àkhiàI>┞àđổ,à
HảoàđảﾏàkhﾚﾐgàHịàvướﾐgàkhiàIhạ┞.

Khai thác gỗ



Bảo hộ lao độﾐg cho công nhân khai thác gỗ

1. Mũ Hảo hộ vỏ Iứﾐg
2. Bảo vệ tai

3. Mặt ﾐạ
4. Áo phảﾐ quang

5. Áo khoác Hảo hộ lao độﾐg
6. Găﾐg tay Hảo hộ lao độﾐg
7. Quầﾐ lao độﾐg với kháng đỡ vết Iắt
8. Giày/ủﾐg Hảo hộ



Kiểﾏ tra Iưa trướI khi khai thác

1. Xích Iưa 5.àTa┞àIầﾏàtヴướI 9. Khóa ga
2. Lam Iưa 6. Tay giật 10. Tay Iầﾏ sau
3.Vấuàbám 7. Công tắI điệﾐ 11. Móc hãm xích
4. Tay phanh 8.Tay ga



Vậﾐ hành Iưa

Rất nguy hiểﾏ ﾐếu ﾐgười Ihưa đượI đào tạo về sử dụﾐg Iưa



Vị trí Ihấﾐ thươﾐg do Iưa xăﾐg

Chấﾐ thươﾐg đầu:                                8%

Chấﾐ thươﾐg Iơ thể:                        5%

Chấﾐ thươﾐg tay:                           42%

Chấﾐ thươﾐg chân:                        38%

Chấﾐ thươﾐg bàn chân:                   7%



BướI 3: Khai thác gỗ

• Bảo hộ lao độﾐg cho công nhân khai thác gỗ



BướI 3: Khai thác gỗ

• Chuẩﾐ Hị các dụﾐg Iụ khác



Một số lưu ý trong vậﾐ hành Iưa

Không hút thuốI khi đổ nhiên liệu Không ﾐổ máy tại Ihỗ đổ nhiên liệu



Một số lưu ý

Cầﾏ Iưa IhắI
Không để lưới Iưa Ihạﾏ vào đất đ=



Phảﾐ lựI – Kick back

Một số tình huốﾐg phảﾐ lựI hay gặp

Vùng nguy hiểﾏ



Vùng phảﾐ lựI

Luôn đứﾐg ở phía trên



TrướI khi Iắt

Suy xét kỹ tヴướI khi Iắt

An toàn và có kế hoạIh



BướI 3: Khai thác gỗ

• Đặt Hiểﾐ báo các đườﾐg vào khu khai thác





Phạﾏ vi cây đổ



Chọﾐ hướﾐg cây đổ:

• Giảﾏ thiểu sự phá hoại đếﾐ cây con, cây Ihừa và 
phá hoại ﾏặt đất.
• Không gây ra hiệﾐ tượﾐg Ihốﾐg chày (gác lên cây

khác).

• Không làm ảﾐh hưởﾐg tới khu vựI loại tヴừ và hành
lang Hảo vệàdòng Ihả┞.
• Tạoàđiều kiệﾐ thuậﾐ lợi cho các công việIàtiếp theo
ﾐhưàIắt cành, Iắt khúc, vậﾐ ┝uất...
• An toàn cho thiết Hị và công nhân Ihặt hạ.

BướI 3: Khai thác gỗ



Chọﾐ hướﾐg đổ

Gió

DốI

Khoảﾐg trốﾐg
Cây xung quanh

Hướﾐg nghiêng

Tán cây

Kiểﾏ tra hướﾐg nghiêng
Kiểﾏ tra độ lệIh tán



Hướﾐg đổ, hướﾐg thoát
ĐổHướﾐg

An toàn An toàn

Nguy hiểﾏ



Sử dụﾐg thướI ﾐgắﾏ



Mở ﾏiệﾐg Hằﾐg ﾏột nhát
Iưa (áp dụﾐgàđối vớiàcây
Iﾙàđườﾐg kính ﾐhỏ)

1
/3
dcm 

d

1
/3
dcmA A

B C C


cm




Híng ®æ

Híng ®æ

d

BướI 3: Khai thác gỗ

Mở ﾏiệﾐg hình tam giác
(áp dụﾐgàđối vớiàcây có 

đườﾐg kính lớﾐ)

Kỹ thuật Ihặt hạ



Điều khiểﾐ cây đổ đúﾐg hướﾐg
• Cây Hị nghiêng hoặI tán Hị lệIh vềàphía không trùng vớià
hướﾐg đổ đ? Ihọﾐ dùng nêm hoặI máy kéo có cáp kéo
Iủa kéo tới đểàlái cho đổ đ┎ﾐg hướﾐg.

• Dùng nêm thủ┞ lựI và kích thủ┞ lựI đểàđiều khiểﾐ
hướﾐg đổ Iủa cây

BướI 3: Khai thác gỗ

Híng ®æ





Mởﾏiệﾐg, Iắt gáy

Đúﾐg Sai

Kiểﾏ
soát tốt

Kiểﾏ
soát

không

tốt

Cửa
số
hẹp, 

Iắt
gáy

thấp

Đủ
dầ┞
để
giữ
cây

Có thể
làm ﾐứt
cây nêu
cây Hị
tách



BướI 3: Khai thác gỗ
Cắt Iàﾐh
• KhiàIắtàkhﾚﾐgàđượIàđứﾐgàlZﾐàth>ﾐàI>┞,àhoặIàởàphíaàIăﾐgàthớà
IủaàI>┞àgỗ.
• ỞàﾐơiàdốIàphảiàđứﾐgàởàphíaàtヴZﾐàsườﾐàdốIàsoàvớiàth>ﾐàI>┞à
đểàIắt.
• CắtàI<ﾐhàtừàphầﾐàgốIàtớiàphầﾐàﾐgọﾐ
• CắtàI=IàI<ﾐhàởàphíaàtヴZﾐàth>ﾐàI>┞àv<àphíaàtヴZﾐàsườﾐàdốIà
tヴướI,àsauàđﾙà┝oa┞àﾐgọﾐàlạiàđểàIắtàI<ﾐhàởàphíaàdưới.à
• ĐốiàvớiàﾐhữﾐgàI>┞àgỗàlớﾐ,àt=ﾐàヴộﾐg,àIắtàtừàphíaàﾐgo<iàIủaà

cành vào phía trong.
• ĐốiàvớiàI=IàI<ﾐhàHịàuốﾐàIoﾐg,àphảiàIắtàl<ﾏàhaiàﾏạIhàふIắtà
ﾏạIhàởàphíaàIhịuàﾐYﾐàtヴướI,àIắtàﾏạIhàởàphíaàIhịuàIăﾐgàsauぶ
• Cắtàﾐgọﾐàtạiàđiểﾏàﾐhỏàﾐhấtàtheoà┞ZuàIầuàIủaàケu┞àI=Ihàsảﾐà
phẩﾏàđểàlợiàdụﾐgàtốiàđaàsảﾐàphẩﾏàIhíﾐh.





• Xử lý vật liệu hữu Iơ sau khai thác: Hạﾐ Ihế
đốt, nên Hăﾏ ﾐhỏ cho nhanh phân hủ┞
• Dọﾐ dẹp lán tヴại, kho bãi, ┝ử lý Ihất thải
• Sửa Ihữa đườﾐg vậﾐ ┝uất,àtạoàthoát nướI, 

tránh gây xói mòn đất
• Kiểﾏàtヴa,àﾐghiệﾏàthu hiệﾐ tヴườﾐg sau khai

thác

• Đ=ﾐh giá tác độﾐg môi trườﾐg sau khai thác
và có Hiệﾐ pháp ┝ử lý: Xói mòn, ô ﾐhiễﾏ Hởi
Ihất thải, các tác độﾐg lên dòng Ihả┞…

BướI 4: Hoạt độﾐg sau khai thác





Phân công ﾐhiệﾏ vụ
Công việI Công ty Nông

trườﾐg
Nhà thầu Công

nhân

1. Chuẩﾐ Hị hồ sơ thanh lý khai thác tác
độﾐg thấp

x Ph.hợp

2. Trao hợp đồﾐg và bàn giao hiệﾐ lô
thanh lý

x x x

3. Kiểﾏ tra hồ sơ, Hảo hộ lao độﾐg, máy
móc theo Khai thác tác độﾐg thấp

x x Ph. hợp Ph. hợp

4. Kiểﾏ tra Ihuẩﾐ Hị hiệﾐ tヴườﾐg khai thác
(lán tヴại, khu thu gom rác, Hiểﾐ Iảﾐh báo…

x x

5. Quảﾐ lý công nhân x x

6. Địﾐh kỳ kiểﾏ tra an toàn vệ sinh lao
độﾐg, kỹ thuật Iưa Iắt

x x

7. Dọﾐ vệ sinh sau khai thác x x

8. Nghiệﾏ thu, đ=ﾐh giá dọﾐ vệ sinh sau
khai thác gỗ

x x x



Khai thác tác độﾐg thấp

• https://www.youtube.com/watch?v=YbqleVVnD_c
&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=YbqleVVnD_c&feature=share



