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• Các hệ thốﾐg Ihứﾐg Ihỉ̀ヴừﾐg:̀FSC,̀PEFC,̀VFCS
• ThựI tヴạﾐg ケuảﾐ lý̀ヴừﾐg̀Iaòsu và các vấﾐ đề

trong QLRBV

• Tóm tắt kết̀ケuả thựI hiệﾐ QLRBV và CCR



TâIàLIỆUàCẦNàĐỌC



Tại saophải thực hiện
Quản lý rừng bền vững cho

Cty TNHH MTV Cao Su Phú Riềng.

- Xu thế và yêucầu của thị trường thế giới. Thị
trường xuất khẩu caosuthiên nhiênngàycàng
khắc khe.

- Giá sản phẩm caosuthiên nhiêngiảm mạnh.
- Hướng đến người laođộng, cộng đồng, 

môi trường tốt hơn nữa.



QLRBV = Quản ly ́̀ヴừng ̉n đ̣nh H̀ng I=c biện pháp phu ̀̀hợp ﾐh̀m
đạt I=c ﾏục tîu đề ra:
• Kiﾐh̀tế: kinh doanh ヴừng ̉ﾐ đ̣ﾐh l>u d<i lîn tục vớìna ̆ng suất, 

hiệu ケuả̀ﾐg<y I<ng cao
• Xa ̃̀ĥi: tua ̂n thủ̀lût ph=p, có trách ﾐhiệﾏ với xa ̃̀ĥi, đảﾏ Hảo

lợi ích cho Îﾐg đồﾐg
• Môi trừng: duy tヴ̀̀khả̀na ̆ng ph̀ng hộ môi tヴừﾐg, đa dạng

sinh học, không tác đ̂ﾐg ┝ấu tới I=c hệ sinh th=i khác.

KHÁIàNIỆMàQLRBV

MÔI 
TRƯỜNG

KINH̀TẾ

XÃ̀HỘI

QUẢǸLÝ̀
RỪNG̀BỀǸ
VỮNG



KHÁIàNIỆMàCHỨNGàCHỈàRỪNG

Nĥﾐ thứI Iủa ﾐgừìtiêu dùng và yêu Iầu Iủa
phát tヴiểﾐ̀Hềﾐ vữﾐg:

– 1970s: Giá (Ihỉ quan tâm tới giá)

– 1980s: Giá + Ihất lượﾐg
– 1990s: Giá + Ihất lượﾐg + môi tヴườﾐg
– 2000s: Giá + Ihất lượﾐg + môi tヴườﾐg + trách

ﾐhiệﾏ xã hội



Chính sách mua sắﾏ tư nhân

Tài chính

Người tiêu dùng

Luật pháp

Cam kết cá nhân

Chính sách mua sắﾏ công

7

KHÁIàNIỆMàCHỨNGàCHỈàRỪNG



Ngừi tiêu dùng các nướI phát tヴiểﾐ̀cân ﾐhắI ┞ếu tố gì 
khi ra ケu┞ết đ̣ﾐh khi mua hàng?

4%

11%

22%

27%

32%

35%

53%

Khác

Khﾚﾐg̀Hiết

Quảﾐg̀I=òふTV,̀đ<i,̀H=o….ぶ

Giới thiệu bởi bạn bè, người thân

Nhãﾐ̀hiệu

NướÌsảﾐ̀┝uất̀ふMadèiﾐ̀….ぶ

Chứng nhận xem xét khía cạnh 
đạo đức (môi trường, xã hội)

KHÁIàNIỆMàCHỨNGàCHỈàRỪNG







• Lût L>ﾏ̀ﾐghiệp̀ヲヰヱ7:
– Tất Iả Ihủ ヴừﾐg̀l<̀t̉ IhứÌphảìthựI hiệﾐ QLRBV; 
khu┞ếﾐ khích Ihủ ヴừﾐg̀ﾐhỏ thựI hiệﾐ.

– Khu┞ếﾐ khích Iấp Ihứﾐg Ihỉ̀ヴừﾐg.

• Ký kết̀Hiệp̀đ̣ﾐh đối tác tự ﾐgu┞ệﾐ vớìEÙvề̀
đảﾏ Hảo gỗ hợp pháp (FLEGT).

• Ĥi ﾐĥp kinh tế̀ケuốI tế.

CHỨNGàCHỈàRỪNGàĐỐIàVỚIàVIỆTàNáM



CHỨNGàCHỈàRỪNGàĐỐIàVỚIàVIỆTàNáM

2018

Tỷ USD
9,3 tỷ USD



Chứﾐg Ihỉàヴừﾐgàđảﾏ Hảo:

• Tính hợp pháp: Đ=p ứﾐg lût pháp ケuốI gia và 
điều ướI ケuốI tế;

• Quảﾐ lý Hềﾐ vữﾐg:̀ĐượI áp dụﾐg̀các Hiệﾐ
pháp ケuảﾐ lý tốt ﾐhất đảﾏ Hảo hiệu ケuả kinh
tế,̀trách ﾐhiệﾏ xã ĥi và Hảo vệ̀môi trừﾐg;

• Truy ┝uất ﾐguồﾐ gốI:̀Từ̀tヴồﾐg, khai thác, Ihế
Hiếﾐ tới sảﾐ̀phẩﾏ Iuối cùng

KHÁIàNIỆMàCHỨNGàCHỈàRỪNG



KHÁIàNIỆMàCHỨNGàCHỈàRỪNG

Các loại Ihứﾐg Ihỉ:
1. Chứﾐg Ihỉ QLRBV (FM): Cấp cho các khu ヴừﾐg̀đượI đ=ﾐh giá đã đ=p ứﾐg đầ┞

đủ các yêu Iầu Iủa Ĥ tiêu Ihuẩﾐ về̀QLRBV;

2. Chứﾐg Ihỉ Ihuỗi hành trình sảﾐ̀phẩﾏ (CoC): Cấp cho ﾐhữﾐg sảﾐ̀phẩﾏ đượI
sảﾐ̀┝uất từ nguyên liệu có Ihứﾐg Ihỉ̀QLRBV̀ふhoặI có ﾐguồﾐ gốI hợp pháp) 
đượI ﾐĥﾐ dạﾐg hoặI đượÌsảﾐ̀┝uất tách Hiệt với nguyên liệu không có Ihứﾐg
Ihỉ,̀tヴoﾐg̀suốt quá trình sảﾐ̀┝uất, từ ヴừﾐg̀đếﾐ ﾐgừi tiêu dùng.

3. Chứﾐg Ihỉ̀kiểﾏ̀soát ﾐguồﾐ gốI (CS - controlled source): Là Ihứﾐg Ihỉ xác ﾐĥﾐ
gỗ hoặI v̂t liệu gỗ đượI khai thác từ ﾐhữﾐg khu ヴừﾐg̀Ihưa đạt đượI tiêu
Ihuẩﾐ QLRBV, ﾐhưﾐg đã đượI kiểﾏ soát và có ﾏ̂t xác suất thấp đối với các
loại gỗ từ các ﾐguồﾐ có ヴủi ro về tính hợp pháp.

Để gắﾐ nhãn sảﾐ̀phẩﾏ Iuối cùng, Iả Ihứﾐg ﾐĥﾐ QLRBV và Ihứﾐg ﾐĥﾐ Ihuỗi
hành trình sảﾐ̀phẩﾏ đều đượI yêu Iầu.



FM (2 nông trừﾐg)

CS (11 nông trừﾐg)

≥7ヰ%̀Ihứﾐg Ihỉ

% Ihứﾐg Ihỉ̀ふCSぶ

không Ihứﾐg IhỉRừﾐg̀Iủa dân

KHÁIàNIỆMàCHỨNGàCHỈàRỪNG



HỆàTHỐNGàCHỨNGàCHỈàRỪNG
FSC, PEFC VÀ VFCS



Các hệ thốﾐg Ihứﾐg Ihỉ̀ヴừﾐg

• Các hệ thốﾐg Ihứﾐg Ihỉ̀ヴừﾐg̀ケuốI tế̀Ihủ ┞ếu:

– FSC

– PEFC

• Các hệ thốﾐg Ihứﾐg Ihỉ̀ヴừﾐg̀ケuốI gia: Hiệﾐ có 
51 ケuốI gia đã có hệ thốﾐg Ihứﾐg Ihỉ̀ヴừﾐg,̀
toàn Ĥ là thành viên Iủa PEFC,̀tヴoﾐg̀đﾙ̀Iﾙ̀ヴヵ̀
hệ thốﾐg ケuốI gia đượI PEFC Ihứﾐg ﾐĥﾐ.



FSC – Forest Stewardship Council

Diệﾐ tích ヴừﾐg:à 199.966.517 ha
Số ﾐướI: 84
Số Ihứﾐg IhỉàFM/CoC: 1.638
Số Ihứﾐg IhỉàCoC: 38.542

Th<ﾐhàlập:àToヴoﾐto,à1993 
TヴụàsởàIhíﾐh:àBoヴﾐ,àĐứIà



PEFC - Programme for the Endorsement of 
Forest Certification

Th<ﾐhàlập:àPaヴis,à1999à
TヴụàsởàIhíﾐh:àGiơ-ne-vơ,àThụ┞àSĩà

DiệﾐàtíIh:à 311.776.983 ha
SốàﾐướI:à 45 (51 nướI thành viên)
Số Ihứﾐg IhỉàCoC: 11.537



Cấu trúc hệ thốﾐg PEFC và FSC

Cơ quan công ﾐhậﾐ
Ihất lượﾐg ケuốI gia

(BoA)

Tổ IhứI
Iấp Ihứﾐg Ihỉ (CB)

Cơ quan CCR 
ケuốI gia (NGB) Tổ IhứI

Iấp Ihứﾐg Ihỉ (CB)

Chủ
ヴừﾐgà
(FM)

Vậﾐ hành dựa trên hệ thốﾐg
Ihứﾐg IhỉàヴừﾐgàケuốI gia

Vậﾐ hành dựa trên các tổ
IhứIàIấp Ihứﾐg IhỉàđộI lập

T̉ IhứÌIﾚﾐg̀ﾐĥﾐ
Ihất lượﾐg ケuốI tế

T̉ IhứÌIﾚﾐg̀ﾐĥﾐ
Ihất lượﾐg ケuốI tế

Công ty 
Ihế Hiếﾐ

(CoC)

HỆàTHỐNGàCHỨNGàCHỈàRỪNGàQUỐCàGIá

Chủ
ヴừﾐgà
(FM)

Công ty 
Ihế Hiếﾐ

(CoC)

MRA



BỘàTIÊUàCHUẨN FSC (áp dụﾐgàcho ViệtàNaﾏぶ

Nguyên tắI Tiêu chí Chỉàsố

1. Tuân thủ Pháp lût 8 23

2. Các qu┞ềﾐ Iủàﾐgừìlaòđ̂ﾐg̀v<̀điềùkiệﾐ̀l<ﾏ̀việI 6 25

3. Các ケu┞ềﾐ Iủa ngừi Hảﾐ đ̣a 6 16

4. Quan hệ̀Îﾐg̀đồﾐg 8 22

5. Các lợìíIh̀từ̀ヴừﾐg 5 13

6. Giá tヴ̣̀v<̀t=Ìđ̂ﾐg̀ﾏﾚìtヴừﾐg 10 30

7.̀L̂p kế̀hoạIh̀ケuảﾐ̀lý 6 13

8. Giám s=t̀v<̀đ=ﾐh̀gi= 5 10

9. Các gi=̀tヴ̣̀Hảòtồﾐ̀Iao 4 11

ヱヰ.̀ThựI hiệﾐ̀I=Ìhoạt̀đ̂ﾐg̀ケuảﾐ̀lý 12 39

Tổﾐg 70 202



BỘàTIÊUàCHUẨN PEFC (PEFC-ST 1003:2010)

Nguyên tắc Tiêu chí

1. Duy trì và nâng cao giá trị tài nguyên rừng và đóng góp của chúng 
vào chu trình các-bon toàn cầu

12 

2. Duy trì sức khỏe của hệ sinh thái rừng và sự tồn tại lâu dài của 
chúng

12

3. Duy trì và thúc đẩ┞ nâng cao IhứI ﾐăﾐg sảﾐ ┝uất Iủa ヴừﾐg (gỗ và LSNG) 8

4. Duy trì, Hảo tồﾐ và tăﾐg Iừng đa dạﾐg sinh họI Iủa hệ sinh thái ヴừﾐg 13

5. Duy trì và tăng cường chức năng phòng hộ của rừng (đặc biệt là 
đất và nước)

5

6. Duy trì, đảm bảo các chức năng kinh tế-xã hội và các điều kiện 
khác

17

7. Tuân thủ các yêu Iầu pháp lût 2

Tổﾐg 69



Hệ thốﾐg Chứﾐg IhỉàヴừﾐgàQuốIàgia (VFCS)

Tổ IhứI Iấp
Ihứﾐg Ihỉ (CB)

Chủ ヴừﾐg,
Công ty Ihế Hiếﾐ
lâm sảﾐ,àIaoàsu

Bộ Nông ﾐghiệp & PTNT
(Ban Ihỉàđạo)

Văﾐ̀ph̀ngCác Hội đồﾐg chuyên môn

Văﾐàph̀ng CCRàViệtàNaﾏà
(VFCO)

Các ban ﾐghiệp vụ

VFCS

VFCO

CBBoA



Tiêu chuẩn QLRBV Iủa VFCS

Nguyên tắI Tiêu chí Chỉàsố
1. Chủ ヴừﾐg̀tu>ﾐ̀thủ các quy đ̣ﾐh Iủa pháp lût và các

điều ướI ケuốI tế mà Việt̀Naﾏ̀thaﾏ̀gia
4 13

2. Chủ ヴừﾐg̀tﾚﾐ̀tヴọﾐg ケu┞ềﾐ Iủa Îﾐg đồﾐg d>ﾐ̀Iừv<̀
ﾐgừi dân đ̣a phươﾐg

5 14

3. Chủ ヴừﾐg̀đảﾏ Hảo ケu┞ềﾐ và điều kiệﾐ làm việI Iủa
ﾐgừi lao đ̂ﾐg

4 14

4. Quảﾐ lý, Hảo vệ,̀phát tヴiểﾐ̀v<̀sử dụﾐg̀ヴừﾐg̀Hềﾐ vữﾐg 8 28

5. Quảﾐ lý̀v<̀Hảòvệ̀ﾏﾚìtヴừﾐg̀tヴoﾐg̀I=Ìhoạt̀đ̂ﾐg̀
l>ﾏ̀ﾐghiệp

4 16

6. Du┞̀tヴ̀,̀Hảòtồﾐ̀v<̀ﾐ>ﾐg̀Iaòđàdạﾐg̀siﾐh̀họI 6 24

7. Rừﾐg̀đượI theo dõi, giám sát, đ=ﾐh giá theòphươﾐg̀
án ケuảﾐ lý ヴừﾐg̀Hềﾐ vữﾐg

3 13

Tổﾐg 34 122



THỰCàTRẠNGàQUẢNàLÝàRỪNGàCáOàSUàVâà
CÁCàVẤNàĐỀàTRONGàQLRBV



ThựI tヴạﾐg ケuảﾐ lýàヴừﾐgàtヴồﾐg Cao su



Đốt hay không

đốt vật liệu hữu
cơ sau khai thác?

Quảﾐ lý lập địa ヴừﾐgàtヴồﾐg



Quảﾐ lý lập địa

• Nh̉ gốI hay không
ﾐh̉ gốI?

• Cày đất?



Sử dụﾐg̀hóa Ihất (thuốI diệt Iỏ, phòng tヴừ sâu Hệﾐh)

Bảoàvệàmôi trườﾐg





Bể Ihứa ﾐướI thải tạiàcác điểﾏ tiếp ﾐhậﾐ ﾏủ



Thu gom và ┝ử lý rác thải:

Bảoàvệàmôi trườﾐg



Xói mòn và sạt lở đất

Bảoàvệàmôi trườﾐg



Quảﾐ lý ヴừﾐg Hềﾐ vữﾐg ởàBrazil



Bảoàvệàđa dạﾐg siﾐhàhọI



Quan hệ vớì
Îﾐg đồﾐg; 
trách ﾐhiệﾏ
xã ĥi



Vệàsiﾐh,àaﾐàtoàn lao độﾐg





KẾTàQUẢàTHỰCàHIỆNàQUẢNàLÝàRỪNGà
CáOàSUàBỀNàVỮNG

1. Nâng cao ﾐăﾐg lựI, ﾐĥﾐ thứI về ケuảﾐ lý ヴừﾐg Hềﾐ vữﾐg
(QLRBV) và Ihứﾐg Ihỉ ヴừﾐg;

2. Xây dựﾐg phươﾐg án QLRBV;

3. Xây dựﾐg hệ thốﾐg ケuảﾐ lý và Iấp Ihứﾐg Ihỉ QLRBV theo

VFCS; Ph̉ Hiếﾐ cho cán Ĥ và công nhân 2 nông trừﾐg;

KhắI phụI các vấﾐ đề trên hiệﾐ trừﾐg

4. Xây dựﾐg hệ thốﾐg ケuảﾐ lý và Iấp Ihứﾐg Ihỉ Ihuỗi hành trình

sảﾐ phẩﾏ (CoC) đa đ̣a điểﾏ (cho Công ty và 02 Nhà máy)

cho sảﾐ phẩﾏ ﾏủ và gỗ cao su theo VFCS;

5. Cấp chứﾐg Ihỉ FM và CoC



N>ﾐgàIaoàﾐăﾐgàlựI,àﾐhậﾐàthứIàvềàケuảﾐàlýà
ヴừﾐgàHềﾐàvữﾐgàふQLRBVぶàv<àIhứﾐgàIhỉàヴừﾐg



X>┞àdựﾐgàphươﾐgà=ﾐàQLRBV

• T̂ p̀huấﾐ̀xây dựﾐg
phương án

• Điềùtヴàthu tĥp dữ
liệu xây dựﾐg phươﾐg
án (5 báo cáo chuyên
đề)

• Soạﾐ thảo phươﾐg án

• Tham vấﾐ các bên liên
quan

• Hoàn thiệﾐ và phê
du┞ệt



Xây dựﾐg hệ thốﾐg ケuảﾐ lý và IấpàIhứﾐgàIhỉà
QLRBV

• Rà soát và xây dựﾐg 32 quy trình ケuảﾐ lý và kỹ thût

• Ph̉ Hiếﾐ cho cán Ĥ và công nhân 2 Nông trừﾐg 3 và 6



Xây dựﾐg hệ thốﾐg ケuảﾐ lý và IấpàIhứﾐgà
IhỉàQLRBV



Kết ケuả thựI hiệﾐ



Trân trọﾐg cảﾏ ơﾐ!


