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TỔNG HỢP KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ 

CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 

NĂM 2021 

I. Mục đích 

- Nắm bắt, tổng hợp tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm, năm 

bắt về số lượng, chất lượng, tiến độ, các chỉ số kỹ thuật, môi trường, và các chỉ số liên 

quan khác. 

- Giúp cho công tác quản lý chặt chẽ hơn, giúp lãnh đạo có được góc nhìn tổng 

quan về toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra trong năm 2021, qua đó 

đưa ra phương hướng, chiến lược cho những năm tiếp theo. 

II. Nội dung thực hiện 

- Thực hiện theo quy định về hệ thống giám sát đánh giá của công ty TNHH 

NN MTV lâm nghiệp Tiền Phong. 

- Các nội dung giám sát đánh giá: 

1. Sản xuất vườn ươm; 

2. Hoạt động lâm sinh; 

3. Hoạt động khai thác rừng; 

4. Hoạt động bảo vệ rừng; 

5. Hoạt động điều tra; 

6. Các hoạt động GSĐG khác. 

Các chỉ số đánh giá được xây dựng với chung mục tiêu hướng đến quản lý rừng 

bền vững, đảm bảo hài hòa 3 mục tiêu: Kinh tế, xã hội, môi trường. 
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HĐ trồng rừng 

ĐG TĐMT 

đối với rừng 

mới trồng 

GS xói mòn 

HĐ GSDG 

khác 

Điều tra động 

thực vật 

Tăng trưởng 

rừng trồng Keo 

lai, bản địa 

HĐ điều tra 

GSĐG năm 

2021 

SX vườn 

ươm 

HĐ bảo vệ 

rừng 

HĐ lâm 

sinh 

HĐ khai 

thác rừng 
GS TĐMT sau 

khai thác 

GSDG HĐ 

khai thác rừng 

GS TĐMT trước 

khai thác 

HĐ chăm sóc 

rừng 

NỘI DUNG TỔNG HỢP GSĐG  

HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NĂM 2021 
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III. Kết quả giám sát, đánh giá 

1. Kết quả giám sát, đánh giá chung 

- Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021 diễn ra thuận lợi, 

đúng kế hoạch đề ra về số lượng, chất lượng, đảm bảo cho công ty hoàn thành kế 

hoạch hoạt động của năm. 

- Các vấn đề xảy ra trong quá trình sản xuất được phát hiện, xử lý kịp thời, hợp 

lý. 

- Các hoạt động diễn ra hầu hết được đảm bảo hài hòa 3 yếu tố kinh tế, xã hội 

và môi trường. 

- Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số hạn chế do năng lực của người lao động, 

những vấn đề xảy ra do nguyên nhân khách quan (khách hàng, nhà thầu,…). CBGS đã 

đưa ra các giải pháp, đề xuất, tuy nhiên chưa có tính sáng tạo hay đột phá. 

2. Về thực hiện  giám sát, đánh giá 

Ưu điểm Hạn chế Biện pháp 

Diễn ra đồng bộ, đúng trình 

tự, trách nhiệm 

Năng lực của lực lượng 

BVR còn hạn chế, 

không đồng đều, dẫn 

đến thông tin trong các 

báo cáo cấp đội chưa 

đủ tin cậy 

Tiếp tục tổ chức tập 

huấn nâng cao năng lực 

cho nhân viên công ty, 

người lao động 

Giúp lãnh đạo nắm bắt tình 

hình công việc diễn ra trên 

hiện trường nhanh nhất 

Việc hướng dẫn, tuyên 

truyền cho người lao 

động, nhà thầu vẫn 

chưa thực sự tốt dẫn 

đến xảy ra một số lỗi 

do ý thức người lao 

động 

Tuyên truyền, phổ biến 

kiến thức về QLRBV, 

chứng chỉ rừng cho 

người lao động. Thay 

đổi phương pháp 

hướng dẫn sao cho hiệu 

quả hơn 
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3. Kết quả các chỉ số đánh giá chính 

3.1. Hoạt động sản xuất vườn ươm (Có báo cáo riêng) 
a. Các chỉ số giám sát chính: 

Chỉ số giám sát chính Kết quả giám sát Nguồn thu thập 

1. Tình hình cây đầu dòng 

 

Hệ thống biểu GS 

hoạt động vườn 

ươm, báo cáo kết 

quả sản xuất vườn 

ươm 

 

- Chất lượng cây đầu dòng Tốt 

- Chăm sóc 
Đảm bảo đúng quy trình kỹ 

thuật 

2. Số lượng 

-  Sản xuất cây giống 9,00 triệu cây 

4. Lao động 

Thuốc y tế, bảo hộ lao động, bảo 

hiểm 
Trang bị đầy đủ 

An toàn lao động 
Đảm bảo, không có tai nạn 

lao động 

5. Môi trường 

Thuốc BVTV 
Không sử dụng thuốc trong 

danh mục cấm của FSC 

Phân bón 
Có sử dụng, số lượng tần 

suất thấp 

Rác thải 

Được thu gom và xử lý 

đúng theo quy trình xử lý 

rác thải của công ty 

b. Tổng hợp số lượng cây sản xuất 

TT 
Hạng mục chính 

Đơn vị 

tính 
Khối lượng 

Tổng cây giống sản xuất triệu cây 9,00 

1 Keo lai mô triệu cây 1,60 

2 Cây mầm keo lai mô triệu cây 4,25 

3 Keo lai hom triệu cây 3,00 

4 
Cây giống khác (Hoa lan, bản địa, 

dược liệu, Tràm gió, cây ăn quả...) 
triệu cây 0,15 

c. Sản xuất tại vườn ươm 

*Công tác quản lý chỉ đạo: 

- Trực tiếp xây dựng kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, các lọai cây giống 

phù hợp thị trường và thay đổi thời tiết. 

- Xây dựng, bổ sung quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, giảm giá 

thành cây giống Keo: Thay đổi mùa vụ trồng vườn nhân, sử dụng vườn nhân 18 tháng, 

trẻ hóa vườn nhân… 

- Kiểm tra, theo dõi tiến độ sản xuất, việc tuân thủ quy trình kỹ thuật, nâng cao 

chất lượng cây giống Keo ở vườn ươm và xử lý kịp thời các vấn đề xảy ra. 
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- Quản lý kinh doanh giống; tham mưu ban hành dự toán giá thành, dự toán 

khoán, các định mức nhằm đảm bảo thu nhập cho người lao động và điều kiện thực tế 

của công ty. 

- Được triển khai ngay từ đầu năm, tổ chức sản xuất theo nhu cầu của thị trường 

*Tồn tại - nguyên nhân - giải pháp 

Hoạt 

động 
Tồn tại Nguyên nhân Giải pháp 

Quản 

lý 

vườn 

ươm 

Số liệu báo cáo đôi khi 

còn chưa chính xác và 

kịp thời. 

 Kế hoạch lao động chưa 

chuẩn bị sớm. 

Chưa quan tâm đúng mức 

với công tác quản lý  

Thiếu kinh nghiệm, chậm 

học hỏi 

Tự xây dựng kế hoạch để chủ 

động trong sản xuất 

Quy 

trình 

kỹ 

thuật 

Phòng trừ sâu, bệnh 

chưa toàn diện. 

Mức độ tuân thủ quy 

trình kỹ thuật chưa cao  

Lập phiếu kiểm tra giám sát 

vườn ươm để đánh giá lỗi, 

thời gian sửa lỗi, nâng cao ý 

thức tuân thủ QTKT 

Tiến 

độ 

sản 

xuất 

Vườn nhân đôi khi trẻ 

hóa, cắt cành  không 

đúng kỹ thuật 

Đảo cây  không kịp 

Trồng vườn nhân có nơi 

lượng nước tưới không đủ 

Tổ chức SX chưa hợp lý, 

thiếu lao động 

Trồng vườn nhân sớm theo 

kế hoạch.  

Nâng cao năng lực, tìm các 

nguồn lao động lâu dài 

Chất 

lượng 

cây 

xuất 

vườn 

Chất lượng cây giống có 

khi chưa đồng đều, tiêu 

chuẩn chuẩn  chưa đạt 

Giám sát xuất cây chưa 

kịp thời. 

Chưa có nhiều cải tiến 

trong quá trình sản xuất   

Tăng cường công tác giám 

sát kỹ thuật của quản lý vườn 

ươm. Tăng cường ý thức tuân 

thủ TCCL 

d. Sản xuất tại phòng nuối cấy mô  

*Công tác quản lý chỉ đạo: 

- Trực tiếp xây dựng kế hoạch, điều chỉnh kế hoạch sản xuất, các dòng cây Keo 

nuôi cấy mô phù hợp với chiến lược sản xuất của Công ty và nhu cầu của thị trường. 

- Xây dựng, chỉnh sửa, bổ sung  các quy trình kỹ thuật nhằm nâng cao chất 

lượng cây giống Keo mô. 

- Kiểm tra, theo dõi thường xuyên tiến độ sản xuất, việc tuân thủ quy trình kỹ 

thuật, kịp thời có các giải pháp nâng cao chất lượng cây giống Keo phòng nuôi cấy 

mô; nhắc nhở và xử lí kịp thời các sai phạm. 

- Quản lý hoạt động kinh doanh giống; tham mưu cho lãnh đạo Công ty ban 

hành dự toán giá thành, các định mức nhằm phù hợp điều kiện thực tế của công ty; 

Tham mưu vấn đề đầu tư, mở rộng sản xuất phù hợp với chiến lược sản xuất của Công 

ty và nhu cầu của thị trường. Tham gia xây dựng khoán theo định mức cho người lao 

động nhằm khuyến khích việc tăng năng suất trong sản xuất nuôi cấy mô. 
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*Tồn tại - nguyên nhân - giải pháp 

Hoạt 

động 
Tồn tại Nguyên nhân Giải pháp 

Quy 

trình 

kỹ 

thuật 

Mẫu để quá ngày 

Tỷ lệ nhiễm ở phòng 

có khi còn cao >20% 

Chăm sóc bình chồi 

đôi khi còn lúng túng 

Tổ chức sản xuất chưa có 

giải pháp kịp thời 

Thiếu những theo dõi về các 

yếu tố vật lý toàn diện 

Yếu tố con người 

Nâng cao năng lực quản lý 

Lập sổ theo dõi giám sát 

các yếu tố vật lý,các yếu tố 

chất lượng để đưa ra giải 

pháp kịp thời, hiệu quả 

Tiến 

độ 

sản 

xuất 

Thiếu mẫu dẫn đến 

không đảm bảo tiến độ 

ra rễ 

Năng xuất lao động 

không đồng đều 

Tổ chức sx chưa hợp lý, 

chưa tăng năng xuất 

Chưa có nhiều sáng tạo 

trong sản xuất 

Nâng cao năng lực, tìm các 

nguồn lao động để bổ 

sung. 

Chất 

lượng 

xuất 

cây  

Chất lượng cây giống 

chưa đồng đều, tiêu 

chuẩn có khi  chưa đạt 

Giám sát xuất cây chưa kịp 

thời. 

Chưa có nhiều cải tiến trong 

quá trình sản xuất   

Tăng cường công tác giám 

sát kỹ thuật của quản lý. 

Tăng cường ý thức tuân 

thủ TCCL 

e. Quản lý dịch hại, thuốc BVTV và phân bón 

*Quản lý dịch hại và xử lý thuốc BVTV: 

- Trực tiếp xây dựng phương thức phòng ngừa dịch bệnh thông qua các quy 

trình kỹ thuật, tiến hành tập huấn định kỳ hằng năm. 

- Kiểm tra, theo dõi thường xuyên mức độ sâu bệnh, kiểm soát việc tuân thủ 

quy trình kỹ thuật, kịp thời có các giải pháp khi mức độ sâu bệnh vượt ngưỡng cho 

phép; nhắc nhở và xử lí kịp thời các sai phạm 

- Kiểm soát việc sử dụng hóa chất, thuốc BVTV đúng quy trình, giám sát việc 

theo dõi thông qua các hồ sơ, nhật ký vườn ươm. 

- Kiểm tra, theo dõi thường xuyên các thiết bị bảo hộ cái nhân, kiểm tra sức 

khỏe của cá nhân sử dụng thuốc BVTV. 

- Kiểm soát kho chứa thuốc BVTVvà xử lý dụng cụ chứa thuốc BVTV sau khi 

sủ dụng hết đúng quy trình 

*Quản lý sử dụng phân bón: 

- Trực tiếp xây dựng phương thức bón phân thông qua các quy trình kỹ thuật, 

tiến hành tập huấn định kỳ hằng năm. 

- Kiểm tra, theo dõi thường xuyên sinh trưởng để có điều chỉnh hợp lý, kiểm 

soát việc tuân thủ quy trình kỹ thuật, kịp thời có các giải pháp khi có yêu cầu mới; 

nhắc nhở và xử lí kịp thời các sai phạm 

- Kiểm soát việc sử dụng phân bón đúng quy trình, giám sát việc theo dõi thông 

qua các hồ sơ, nhật ký vườn ươm. 
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3.2. Hoạt động lâm sinh 
a. Trồng rừng: 

- Địa điểm, diện tích, loài cây: (đơn vị: ha) 

Vụ trồng Tiểu khu 

Loài cây 

Tổng 
Keo lai 

Keo lá 

tràm 

Keo + 

BĐ 

Thông 

Caribe 
Huỷnh 

Vụ xuân 2021 

118 21,9 6,2       28,1 

122   0,7       0,7 

129 4,4 3,5       7,9 

147 6,0         6,0 

149 3,2         3,2 

155 0,2         0,2 

Tổng VX 

2021 
35,7 10,4       46,1 

Vụ đông 2021 

113   2,0   1,3   3,3 

114 27,4       3,0 30,4 

118 58,3   15,4     73,7 

120   1,1       1,1 

121       3,3   3,3 

129 75,8   5,2     81,0 

135 8,3 1,3   4,5   14,1 

155 3,7   0,8     4,5 

Tổng VĐ 

2021 
173,5 4,4 21,4 9,1 3,0 211,4 

TỔNG 209,2 14,8 21,4 9,1 3,0 257,5 

- Các chỉ số đánh giá: 

Chỉ số giám sát Kết quả giám sát Giải pháp 

Số ngày giám sát 358   

1 
Thời tiết 

(ngày) 

- Nắng 110   

- Mây 116   

- Mưa nhẹ 132   

- Mưa nặng hạt 0   

2 
Trồng 

rừng 

- Loại hình:     

+ Xử lý thực bì     

*Phát 65 ngày   

*Đốt 0   

+ Đào hố/trồng cây 333 ngày   

- Loài cây: 

KLM, KLH, KLTM, 

KLM+BĐ, Thông Caribe, 
Huỷnh 

  

- Quy cách kỹ thuật:     
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+ Mật độ Đạt từ 90,9 % - 100 % 

Chủ yếu là đào hố hơi 

thưa so với thiết kế, đã 
nhắc nhở và KP 

+ Kích thước hố Đạt từ 87 % - 100 % 
Đào hố cạn so với TK, 

đã nhắc nhở và KP 

+ Kỹ thuật trồng Đạt 100%   

- Tiêu chuẩn cây 
giống 

Đạt 100%   

3 

Lao 

động/Nhà 

thầu 

- Bảo hộ lao động Có 100 %   

- Hộp thuốc y tế Có 100 %   

- Dụng cụ lao động 

đảm bảo an toàn? 
Có 100 %   

- Số lượng 2.936 công 
Trung bình >11 công 
cho 1 ha, phát thực bì, 

đào, trồng 

+ Nam 1.866 công, chiếm 63,6 %   

+ Nữ 1.070 công, chiếm 36,4 %   

- Được tập huấn Có 100 %   

- Tai nạn lao động 0   

- Thời gian làm 

việc/ngày (h) 
Từ 7 - 8 giờ/ngày   

4 
Môi 

trường 

- Nước tại các con 

suối 

Có 100 % đối với các lô 

có khe suối 
  

- Rác thải Có 10 ngày   

- Xói mòn Có báo cáo riêng   

- Đai xanh, vùng đệm 
bị tác động tiêu cực 

0   

- Sử dụng thuốc 

BVTV  
0   

 (Nguồn: Phiếu GSDG hoạt động lâm sinh, HSTKTR) 

- Thời tiết: Chủ yếu thực hiện trong những ngày trời mưa nhỏ, mây. 

- Về kỹ thuật trồng rừng: Một số lầm không đạt về mật độ, kích thước hố; các 

chỉ số còn lại đạt 100%. 

- Về lao động/nhà thầu: Đảm bảo được các chỉ số, tỷ lệ lao động nữ chiếm 

36,4% số ngày công, được hưởng quyền lợi tương tự lao động nam. 

- Các chỉ số về môi trường: Có rác thải vào một số ngày, được CBGS nhắc nhở 

thường xuyên nên người lao động đã có ý thức thu gom, bỏ vào các túi gom rác di 

động, các chỉ số khác được đảm bảo. 
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Một số điểm chưa đạt trong hoạt động trồng rừng năm 2021 

Chỉ số giám sát Điểm chưa đạt Biện pháp 

- Mật độ: Còn một số vị trí 

đào hố hơi thưa 

Cán bộ giám sát đã phát hiện kịp thời, đã yêu 

cầu khắc phục ngay trên hiện trường. Đề nghị 

nhà thầu nhắc nhở người lao động. 

- Kích thước hố: Một số vị trí chiều 

sâu hố chưa đạt, 

đào cạn 

Đã phát hiện và khắc phục trên hiện trường 

 



10 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ GSĐG HĐ TR 2021 (theo gói) 

STT 

STT 1 2 3 

Địa điểm: K4/118 K1, 3 TK118 K2/118 

Hạng mục: Trồng rừng vụ xuân 2021 
Trồng rừng vụ xuân 

2021 

Trồng rừng vụ xuân 

2021 

Diện tích: 4,4 ha 17,5 ha 6,2 ha 

Đại diện nhà thầu: Cung Trọng Minh Kỳ Hữu Thanh Trương Quang Khôi 

Người giám sát: Nguyễn Văn Tầm Dương Quang Phúc Dương Quang Phúc 

Chỉ số giám sát Tổng 
Trung 

bình 
Tổng 

Trung 

bình 
Tổng 

Trung 

bình 

Số ngày giám sát 6   28   9   

1 Thời tiết 

- Nắng 0   5   1   

- Mây 4   16   4   

- Mưa nhẹ 2   7   4   

- Mưa nặng hạt 0   0   0   

2 
Trồng 

rừng 

- Loại hình: 0   0   0   

+ Xử lý thực bì 0   0   0   

*Phát 2   5   0   

*Đốt 0   0   0   

+ Đào hố/trồng cây 5   23   9   

- Loài cây: KLM   KLM, BĐ   
KLTM, 
Bản địa 

  

- Quy cách kỹ thuật:             

+ Mật độ Đạt 100 %   
Đạt 91,3 

% 
  Đạt 100 %   

+ Kích thước hố Đạt 100 %   Đạt 87 %   Đạt 100 %   

+ Kỹ thuật trồng Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Tiêu chuẩn cây giống Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

3 

Lao 

động/Nhà 

thầu 

- Bảo hộ lao động Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Hộp thuốc y tế Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Dụng cụ lao động đảm 

bảo an toàn? 
Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Số lượng 48 
8 

công/ngày 
317 

11,3 

công/ngày 
63 

7 

công/ngày 

+ Nam 30 62,5 % 233 73,5 % 45 71,4 % 

+ Nữ 18 37,5 % 84 26,5 % 18 28,6 % 

- Được tập huấn Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Tai nạn lao động 0   0   0   

- Thời gian làm việc/ngày 

(h) 
  

8 

giờ/ngày 
  

7,5 

giờ/ngày 
  

7,5 

giờ/ngày 

4 
Môi 

trường 

- Nước tại các con suối 
 

  Có 100 %   Có 100 %   

- Rác thải 0   0   0   

- Xói mòn 0   0   0   

- Đai xanh, vùng đệm bị 

tác động tiêu cực 
0   0   0   

- Sử dụng thuốc BVTV  0   0   0   
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STT 

STT 4 5 6 

Địa điểm: K2/122 và K6, 7, 10/129 
K3/147, K7/149 và 

K6/155 
K2/114 

Hạng mục: 
Trồng rừng vụ xuân 

2021 

Trồng rừng vụ xuân 

2021 

Trồng rừng vụ xuân 

2021 

Diện tích: 7,9 ha 9,4 ha 12,6 ha 

Đại diện nhà thầu: Trương Quang Khôi Hoàng Văn Qúy Nguyễn Văn Nhí Lớn 

Người giám sát: Ngô Văn Chóng Nguyễn Văn Cự Nguyễn Xuân Thắng 

Chỉ số giám sát Tổng 
Trung 

bình 
Tổng 

Trung 

bình 
Tổng 

Trung 

bình 

Số ngày giám sát 14   12   18   

1 Thời tiết 

- Nắng 2   0   0   

- Mây 8   12   9   

- Mưa nhẹ 4   0   9   

- Mưa nặng hạt 0   0   0   

2 
Trồng 

rừng 

- Loại hình: 0   0   0   

+ Xử lý thực bì 0   0   0   

*Phát 3   0   0   

*Đốt 0   0   0   

+ Đào hố/trồng cây 12   12   18   

- Loài cây: 

KLM, 

KLTM, 
KLH 

  KLM   KLM   

- Quy cách kỹ thuật:     0   0   

+ Mật độ Đạt 91,7 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

+ Kích thước hố Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

+ Kỹ thuật trồng Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Tiêu chuẩn cây 

giống 
Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

3 

Lao 

động/Nhà 

thầu 

- Bảo hộ lao động Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Hộp thuốc y tế Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Dụng cụ lao động 

đảm bảo an toàn? 
Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Số lượng 114 
8,1 

công/ngày 
96 

8 

công/ngày 
129 

7,2 

công/ngày 

+ Nam 72 63,2 % 48 50 % 78 60,5 % 

+ Nữ 42 36,8 % 48 50 % 51 39,5 % 

- Được tập huấn Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Tai nạn lao động 0   0   0   

- Thời gian làm 

việc/ngày (h) 
  

7,5 

giờ/ngày 
  

7,5 

giờ/ngày 
  

7 

giờ/ngày 

4 
Môi 

trường 

- Nước tại các con 

suối 
Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Rác thải 0   0   4   

- Xói mòn 0   0   0   

- Đai xanh, vùng đệm 

bị tác động tiêu cực 
0   0   0   

- Sử dụng thuốc 

BVTV  
0   0   0   
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STT 

STT 7 8 9 

Địa điểm: K10, 12/114 K4, 6/118 K6/118 

Hạng mục: Trồng rừng vụ đông 2021 
Trồng rừng vụ đông 

2021 

Trồng rừng vụ đông 

2021 

Diện tích: 17,8 ha 11,6 ha 9,7 ha 

Đại diện nhà thầu: Trương Quang Khôi Cung Trọng Minh Kỳ Hữu Thanh 

Người giám sát: Nguyễn Xuân Sơn Võ Minh Quang Dương Quang Phúc 

Chỉ số giám sát Tổng 
Trung 

bình 
Tổng 

Trung 

bình 
Tổng 

Trung 

bình 

Số ngày giám sát 27   24   11   

1 Thời tiết 

- Nắng 0   21   0   

- Mây 7   0   6   

- Mưa nhẹ 20   3   5   

- Mưa nặng hạt 0   0   0   

2 
Trồng 

rừng 

- Loại hình: 0   0   0   

+ Xử lý thực bì 0   0   0   

*Phát 0   21   5   

*Đốt 0   0   0   

+ Đào hố/trồng cây 27   12   11   

- Loài cây: 
KLM, 

Huỷnh 
  KLM   KLM   

- Quy cách kỹ thuật: 
 

  
 

  
 

  

+ Mật độ Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 90,9 %   

+ Kích thước hố Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

+ Kỹ thuật trồng Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Tiêu chuẩn cây giống Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

3 

Lao 

động/Nhà 

thầu 

- Bảo hộ lao động Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Hộp thuốc y tế Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Dụng cụ lao động 

đảm bảo an toàn? 
Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Số lượng 228 
8,4 

công/ngày 
360 

15 

công/ngày 
121 

11 

công/ngày 

+ Nam 120 52,6 % 240 66,7 % 77 63,6 % 

+ Nữ 108 47,4 % 120 33,3 % 44 36,4 % 

- Được tập huấn Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Tai nạn lao động 0   0   0   

- Thời gian làm 

việc/ngày (h) 
  8 giờ/ngày   8 giờ/ngày   

7,5 

giờ/ngày 

4 
Môi 

trường 

- Nước tại các con 

suối 
Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Rác thải 4   0   0   

- Xói mòn 0   0   0   

- Đai xanh, vùng đệm 

bị tác động tiêu cực 
0   0   0   

- Sử dụng thuốc 
BVTV  

0   0   0   
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STT 

STT 10 11 12 

Địa điểm: K5, 7/118 K7/118 K1, 4, 5, 6/129 

Hạng mục: 
Trồng rừng vụ đông 

2021 

Trồng rừng vụ đông 

2021 

Trồng rừng vụ đông 

2021 

Diện tích: 24,9 ha 27,5 ha 24,1 ha 

Đại diện nhà thầu: Kỳ Hữu Thanh Nguyễn Văn Nhí Lớn 
Trương Quang Khôi, 

Nguyễn Dũng 

Người giám sát: Dương Quang Phúc Lê Hồng Phúc Trần Văn Hiếu 

Chỉ số giám sát Tổng 
Trung 

bình 
Tổng 

Trung 

bình 
Tổng 

Trung 

bình 

Số ngày giám sát 27   36   27   

1 Thời tiết 

- Nắng 0   14   0   

- Mây 21   11   13   

- Mưa nhẹ 6   11   14   

- Mưa nặng hạt 0   0   0   

2 
Trồng 
rừng 

- Loại hình: 0   0   0   

+ Xử lý thực bì 0   0   0   

*Phát 6   0   7   

*Đốt 0   0   0   

+ Đào hố/trồng cây 27   36   27   

- Loài cây: 
KLM, 

KLM+BĐ 
  KLM   

KLM, 

KLM+BĐ 
  

- Quy cách kỹ thuật: 
 

  
 

  
 

  

+ Mật độ Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

+ Kích thước hố Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

+ Kỹ thuật trồng Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Tiêu chuẩn cây 

giống 
Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

3 

Lao 

động/Nhà 

thầu 

- Bảo hộ lao động Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Hộp thuốc y tế Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Dụng cụ lao động 

đảm bảo an toàn? 
Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Số lượng 297 
11 

công/ngày 
271 

7,5 

công/ngày 
263 

9,7 

công/ngày 

+ Nam 189 63,6 % 163 60,1 % 155 58,9 % 

+ Nữ 108 36,4 % 108 39,9 % 108 41,1 % 

- Được tập huấn Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Tai nạn lao động 0   0   0   

- Thời gian làm 

việc/ngày (h) 
  

7,5 

giờ/ngày 
  

7 

giờ/ngày 
  

7,5 

giờ/ngày 

4 
Môi 

trường 

- Nước tại các con 

suối 
Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Rác thải 0   0   0   

- Xói mòn 0   0   0   

- Đai xanh, vùng đệm 

bị tác động tiêu cực 
0   0   0   

- Sử dụng thuốc 

BVTV  
0   0   0   
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STT 

STT 13 14 

Địa điểm: K4, 6/129 và K1/135 
K2, 4, 5, 6, 9/129 và 

K2/135 

Hạng mục: 
Trồng rừng vụ đông 

2021 

Trồng rừng vụ đông 

2021 

Diện tích: 5,9 ha 65,1 ha 

Đại diện nhà thầu: Trương Quang Khôi 
Trương Quang Khôi, 

Nguyễn Dũng 

Người giám sát: Trần Văn Hiếu 
Trần Văn Hiếu, Ngô 

Văn Chóng, Phan Luông 

Chỉ số giám sát Tổng 
Trung 

bình 
Tổng 

Trung 

bình 

Số ngày giám sát 8   85   

1 Thời tiết 

- Nắng 3   64   

- Mây 0   0   

- Mưa nhẹ 5   21   

- Mưa nặng hạt 0   0   

2 
Trồng 

rừng 

- Loại hình: 0   0   

+ Xử lý thực bì 0   0   

*Phát 3   13   

*Đốt 0   0   

+ Đào hố/trồng cây 5   83   

- Loài cây: KLM   

KLM, 
KLTM, 

Thông 

Caribe 

  

- Quy cách kỹ thuật: 
 

  
 

  

+ Mật độ Đạt 100 %   Đạt 100 %   

+ Kích thước hố Đạt 100 %   Đạt 100 %   

+ Kỹ thuật trồng Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Tiêu chuẩn cây giống Đạt 100 %   Đạt 100 %   

3 

Lao 

động/Nhà 

thầu 

- Bảo hộ lao động Có 100 %   Có 100 %   

- Hộp thuốc y tế Có 100 %   Có 100 %   

- Dụng cụ lao động đảm 

bảo an toàn? 
Có 100 %   Có 100 %   

- Số lượng 65 
8,1 

công/ngày 
419 

4,9 

công/ngày 

+ Nam 39 60 % 299 71,4 % 

+ Nữ 26 40 % 120 28,6 % 

- Được tập huấn Có 100 %   Có 100 %   

- Tai nạn lao động 0   0   

- Thời gian làm việc/ngày 

(h) 
  

8 

giờ/ngày 
  

8 

giờ/ngày 

4 
Môi 

trường 

- Nước tại các con suối Có 100 %   Có 100 %   

- Rác thải 0   0   

- Xói mòn 0   0   

- Đai xanh, vùng đệm bị 

tác động tiêu cực 
0   0   

- Sử dụng thuốc BVTV  0   0   
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STT 

STT 15 16 

Địa điểm: 
K16/113; K3, 5/120 và 

K9/121 
K4, 6/155 

Hạng mục: 
Trồng rừng vụ đông 

2021 

Trồng rừng vụ đông 

2021 

Diện tích: 7,7 ha 4,5 ha 

Đại diện nhà thầu: Nguyễn Văn Thú Hoàng Văn Qúy 

Người giám sát: 
Nguyễn Dũng, Tống 

Văn Thành 
Nguyễn Ngọc Anh 

Chỉ số giám sát Tổng 
Trung 

bình 
Tổng 

Trung 

bình 

Số ngày giám sát 15   11   

1 Thời tiết 

- Nắng 0   0   

- Mây 0   5   

- Mưa nhẹ 15   6   

- Mưa nặng hạt 0   0   

2 
Trồng 

rừng 

- Loại hình: 0   0   

+ Xử lý thực bì 0   0   

*Phát 0   0   

*Đốt 0   0   

+ Đào hố/trồng cây 15   11   

- Loài cây: 0   0   

- Quy cách kỹ thuật: 0   0   

+ Mật độ Đạt 100 %   Đạt 100 %   

+ Kích thước hố Đạt 100 %   Đạt 100 %   

+ Kỹ thuật trồng Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Tiêu chuẩn cây giống Đạt 100 %   Đạt 100 %   

3 

Lao 

động/Nhà 

thầu 

- Bảo hộ lao động Có 100 %   Có 100 %   

- Hộp thuốc y tế Có 100 %   Có 100 %   

- Dụng cụ lao động đảm 

bảo an toàn? 
Có 100 %   Có 100 %   

- Số lượng 90 
6 

công/ngày 
55 

5 

công/ngày 

+ Nam 45 50 % 33 60 % 

+ Nữ 45 50 % 22 40 % 

- Được tập huấn Có 100 %   Có 100 %   

- Tai nạn lao động 0   0   

- Thời gian làm việc/ngày 

(h) 
  

8 

giờ/ngày 
  

7,5 

giờ/ngày 

4 
Môi 

trường 

- Nước tại các con suối Có 100 %   Có 0 %   

- Rác thải 0   2   

- Xói mòn 0   0   

- Đai xanh, vùng đệm bị 

tác động tiêu cực 
0   0   

- Sử dụng thuốc BVTV  0   0   
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TỔNG HỢP THỜI GIAN GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG LÂM SINH NĂM 2021 

Hạng mục: Trồng rừng năm 2021 

STT Địa điểm 
Diện tích 

(ha) 

Vụ 

trồng 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 K4/118 4,4 Xuân x                       

2 K1, 3 TK118 17,5 Xuân     x x                 

3 K2/118 6,2 Xuân     x                   

4 K2/122 và K6, 7, 10/129 8,6 Xuân     x x                 

5 K3/147, K7/149 và K6/155 9,4 Xuân       x                 

6 K2/114 12,6 Đông                     x   

7 K10, 12/114 17,8 Đông                   x x   

8 K4, 6/118 11,6 Đông                 x x     

9 K6/118 9,7 Đông                     x   

10 K5, 7/118 24,9 Đông                 x x     

11 K7/118 27,5 Đông                     x   

12 K1, 4, 5, 6/129 24,1 Đông                     x   

13 K4, 6/129 và K1/135 5,9 Đông               x   x     

14 K2, 4, 5, 6, 9/129 và K2/135 65,1 Đông               x x x x x 

15 K16/113; K3, 5/120 và K9/121 7,7 Đông                       x 

16 K4, 6/155 4,5 Đông                   x x   

Tổng 257,5   
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b. Chăm sóc rừng: 

- Năm 2021, công ty đã thực hiện chăm sóc rừng với tổng diện tích: 857,9 ha, 

trong đó, cụ thể: 

Vụ 

trồng/Năm 

trồng 

Diện tích 

TK (ha) 

Phát 

thực bì 

(ha) 

Xăm xới vun 

gốc bón phân 

(ha) 

Dặm cây (cây) 

KLM KLTM 
Tràm 

gió 
Bản địa 

Tổng 

dặm  

VX 2017 16,4 5,2         5.100 5.100 

VX 2018 52,0 42,2             

VĐ 2018 232,9 177,7   9.400       9.400 

Tràm gió 
220KV 

2,3 2,3             

VĐ 2019 171,5 156,5 4,6 2.100     500 2.600 

Cây CT 2019 2,0 2,0 0,9           

VX 2020 13,0 5,5     2.500   1.500 4.000 

VĐ 2020 326,4 207,4 119,1 64.500       64.500 

DTTH 2020 5,7 5,7 5,7   700     700 

Tràm gió 2020 7,0 5,7 1,8     1.100   1.100 

VX 2021 28,8 28,8 6,2   5.500     5.500 

Tổng 857,9 639,0 138,3 76.000 8.700 1.100 7.100 92.900 
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Hạng mục Kết quả Ghi chú 

1. Quy cách kỹ thuật 

- Phát thực bì Đạt. 
Chiều cao gốc chặt thấp, có cắt bỏ dây 

leo bu bám 

- Xăm xới vun 

gốc 
Đạt 95%. 

 Vẫn còn nhiều gốc vun đường kính 

chưa đủ, hố bón phân còn cạn, đã yêu 

cầu khắc phục trên hiện trường, đã 

khắc phục. 

- Bón phân Đạt.   

- Trồng dặm Đạt. 

Cây giống trồng dặm là cây có chiều 

cao đạt tiêu chuẩn, sinh trưởng phát 

triển tốt 

2. Lao động 

- Thuốc y tế, 

BHLĐ, bảo 

hiểm 

Trang bị đầy đủ   

- An toàn lao 

động 

Đảm bảo, không xảy ra tai 

nạn lao động 
  

3. Môi trường 

- Phân bón Có sử dụng, ít ảnh hưởng 

Sử dụng phân đa dạng các loại phân 

như NPK, hữu cơ hóa sinh, hữu cơ 

khoáng, vi sinh,… không làm ảnh 

hưởng nhiều đến môi trường 

- Thuốc BVTV Không sử dụng   

- Rác thải 
Ít, được xử lý đúng quy 

trình 
 

- Nguồn nước Không bị ảnh hưởng  

- Một số điểm chưa đạt về kích thước gốc cây xăm xới, đã được CBGS phát 

hiện, nhắc nhở và đã được khắc phục tại hiện trường. 

- Các chỉ số về lao động và môi trường hầu hết được đảm bảo. 

- Thời gian giám sát: Từ tháng 1 – 6 và từ 9 – 12. 
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3.3. Hoạt động khai thác rừng 

a. Giám sát tác động môi trường trước khai thác (có báo cáo riêng) 

*Đánh giá sơ bộ hiện trạng rừng, điều kiện tự nhiên. 

- Loại đất phổ biến: Feralit đỏ vàng, thành phần cơ giới là thịt trung bình. 

- Độ dốc trung bình: 220. 

- Độ cao tương đối từ 20 – 80 m. 

- Đường lâm nghiệp chủ yếu là đường đất, khu vực khai thác cách khá xa 

đường chính nên gây khó khăn cho việc vận chuyển gỗ. Đặc biệt là vào mùa mưa 

thì gần như là không thể khai thác được. 

*Kết quả giám sát đánh giá các chỉ số chính tại các lô khai thác.  

Chỉ số Kết quả GSDG Đề xuất tác động 

Những 

con suối 

- Lượng nước trung bình 

Không mở đường băng 

qua khe suối, không xả 

rác thải 

- Rộng từ 2m - 5m 

- Lô a2, b2, b3, b6 K6 tiểu khu 129;  

- Chất lượng nước tại khu vực khai thác 

tương đối sạch, có thể uống được, có cá 

- Thực bì khu vực ven khe suối chủ yếu là 

cấp III-IV; chủ yếu là giang nứa, các loại 

cây bụi và cây gỗ nhỏ 

Rừng 

chừa lại, 

đai xanh 

- Diện tích: 46,5 ha 
Đây là khu vực dễ bị tác 

động trong quá trình khai 

thác; nhân viên BVR 

chịu trách nhiệm khoanh 

vùng, nhắc nhở công 

nhân tránh tác động 

- Hiện trạng: Chủ yếu là cây bụi, cây gỗ nhỏ 

(d = 5 - 6 cm), giang, nứa,… 

- Thực bì cấp IV 

- Không bị lấn chiếm 

Xói mòn 

- Tại thời điểm trước khai thác, chưa phát 

hiện trường hợp xói mòn nào đáng kể 
 Chú ý cẩn thận trong 

việc mở đường khai 

thác, nếu xảy ra xói mòn, 

phải báo về phòng 

KHKT-BVR để có biện 

pháp sửa chữa 

- Các khu vực có độ dốc cao là những điểm 

dễ xảy ra xói mòn trong và sau khai thác tại 

lô a1, K4 tiểu khu 129; lô a2 – K6 tiểu khu 

129 

Giám sát 

động thực 

vật 

- Chỉ số này được thực hiện bằng cách thu 

thập thông người địa phương, BVR địa bàn - Cấm các hoạt động rà 

điện để bắt thủy sản 
- Có động vật xuất hiện: Gà rừng, chim 
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- Có xuất hiện các loài rêu, loài cây bản địa 

ngay trong khu vực khai thác 
- Tránh tác động lên cây 

bản địa trong lô rừng 

trong quá trình khai thác - Các loại thủy sản: Cá, cua, ốc,… 

Lửa rừng, 

vệ sinh 

- Hiện trạng các lô rừng trước khai thác 

không phát hiện rác thải 

- Công nhân nhà thầu 

phải có ý thức bảo vệ 

môi trường, không xả 

rác, đặc biệt là nhớt thải 

từ xe, cưa máy 

- Quản lý lửa rừng tốt 
- Đề nghị không sử dụng 

lửa trong rừng 

Sự xuất 

hiện/hiện 

hữu 

những 

ngôi mộ 

sinh cảnh 

dễ bị tổn 

thương 

- Lô a2, b2, b3, b6 K6 tiểu khu 129, lô a1-k4 

tiểu khu 129; lô a2 –k6 tiểu khu 129 có cá 

và một số loài thì sinh thường xuyên sinh 

sông. 

Khoanh vùng, không tác 

động 

*Kết luận: 

- Các chỉ số môi trường đảm bảo, có thể đưa vào khai thác; 

- Đề nghị nhà thầu khai thác thực hiện đúng quy định khai thác của công ty 

(có đưa vào trong hợp đồng mua bán), cam kết không làm ảnh hưởng lớn đến môi 

trường rừng; 

- Cán bộ giám sát thường xuyên theo dõi, nhắc nhở, yêu cầu cầu nhà thầu 

tuân thủ đúng quy định khai thác, lập biên bản, báo cáo cho BCH đội và phòng 

KHKT-BVR nếu có ảnh hưởng nghiêm trọng. 
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b. Giám sát hoạt động khai thác rừng   

- Năm 2021, hoạt động khai thác rừng diễn ra hết sức thuận lợi, do thời tiết 

không có mưa lớn nên hầu như các gói hồ sơ đều được hoàn thiện trong thời gian 

ngắn, có nhiều thời điểm một khu vực khai thác được 16 chuyến xe, ví dụ như gói 21,6 

ha mất 17 ngày, gói 12,5 ha mất 10 ngày. Vì vậy, công tác khai thác năm 2021 được 

hoàn thành trước thời gian mùa mưa, đạt kế hoạch đề ra. 

- Cán bộ giám sát luôn tích cực theo dõi, giám sát, nhắc nhở nên các chỉ số về 

kỹ thuật hầu như đảm bảo. 

- Các chỉ số về môi trường: Vấn đề rác thải của người lao động (chủ yếu là rác 

thải sinh hoạt), tuy nhiên đã được nhắc nhở và thu gom, không tái phát những ngày 

sau, có xảy ra xói mòn ở một số vị trí tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không đáng kể. 

- Các chỉ số khác: Đảm bảo. 
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* Diện tích, sản lượng khai thác: 

STT 
Tiểu 

khu 
Khoảnh 

DTQL 

(ha) 
FSC 

Diện 

tích 

khai 

thác 

(ha) 

Năm 

trồng 

Sản lượng khai thác (m³) 

Dăm Gỗ Tổng 

1 

122 2 0,8 

x 

0,7 

2013 
519,4 529,9 1.049,3 

129 

6 1,5 1,4 

7 1,8 1,8 

10 3,8 3,9 2014 

2 118 2 

3,3 

  

2,6 2011 

275,5 676,3 951,8 1,9 1,7 2012 

1,5 1,5 2013 

3 
129 

4 2,1 

  

2,1 

2013 794,1 450,3 1.244,4 6 2,7 2,1 

135 1 2,2 2,1 

4 129 

2 
0,3 

x 

0,3 2013 

1.478,4 799,7 2.278,1 
5,9 5,3 

2014 
5 6,5 6,6 

6 0,4 0,3 2013 

5 
129 

6 18 

x 

16,4 
2014 

2.437,5 1.424,2 3.861,7 9 4,3 4,8 

135 2 0,5 0,4 2013 

6 114 
10 3,2 

  
2,8 

2013 1.633,4 1.202,2 2.835,6 
12 20,3 14,0 

7 
121 8 1,63 

  
1,4 

2015 
123,2 0,0 123,2 

114 1 1,94 1,5 140,2 35,1 175,3 

8 
129 

2 11 

x 

10,3 

2014 3.572,3 2.091,2 5.663,5 
6 8,8 7,8 

9 3,2 3,6 

135 2 12,6 11,4 

9 118 
5 11,56 

  
11,2 

2014 2.862,1 824,3 3.686,4 
7 12,47 12,9 

10 118 7 29,2   27,2 2014 3.310,8 1.026,2 4.337,0 

11 129 
1 19,8 

x 
18,4 

2014 2.869,0 805,5 3.674,5 
4 6,5 5,0 

12 113 16 1,6   1,7 2012 207,2 169,5 376,7 

13 155 
4 2,3 

  
1,5 

2013 472,1 141,7 613,8 
6 3,1 3,0 

Tổng 2021 206,7   187,7   20.695,2 10.176,1 30.871,3 

- Tổng diện tích khai thác: 187,7,0 ha (13 gói); 

- Diện tích bán gỗ FSC: 98,4 ha (5 gói). 
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*Các chỉ số đánh giá chính 

Chỉ số giám sát Kết quả Ghi chú 

Số lần giám sát (1 lần/ngày) 342   

1 Thời tiết 

- Nắng 336   

- Mưa 6   

+ Mưa nhẹ 6   

+ Mưa lớn 0   

2 
Kỹ thuật 

cắt 

- Chiều dài lóng cắt Đạt 97,4% - 100% Trường hợp không đạt xuất 

hiện vào các ngày đầu của gói, 

CBGS của công ty luôn bám 

sát, hướng dẫn nhắc nhở để 

khắc phục 

- Bóc vỏ Đạt 88,9% - 100% 

- Hướng đổ Đạt 100% 

- Gốc chừa lại Đạt 88,6 - 100% 

3 
Đường vận 

chuyển 

- Tình trạng đường Đạt   

- Mở tuyến mới Không   

- Tu sửa đường Có   

+ Chiều dài tuyến (m) 5.240   

4 

Lao 

động/Nhà 

thầu 

- Bảo hộ lao động Có 100%   

- Hộp thuốc y tế Có 100%   

- Dụng cụ lao động     

+ Số lượng cưa máy 
Trung bình 1,7 - 7,6 

cưa/ngày 
  

+ Tình trạng kỹ thuật Đạt 100%   

- Số lượng 

10.601 công, trung 

bình từ 17,1 - 77,8 

công/ngày 

  

+ Nam 63,0% - 73,3%   

+ Nữ 26,7% - 37%   

- Được tập huấn Có 100%   

- Được trả lương Có 100%   

- Tai nạn lao động 0   

- Thời gian làm 

việc/ngày (h) 
7 - 8 giờ/ngày   

5 
Môi 

trường 

- Nước tại các con suối Có 100%   

- Rác thải     

+ Do công nhân Từ 0% - 25% số ngày 

Đã nhắc nhở nhà thầu và nhà 

thầu phụ đã tuân thủ, cho rác 

vào các túi gom rác di động 

đạt trong rừng, từ đó BVR dễ 

dàng thu gom 

- Xói mòn 

  Có báo cáo đánh giá riêng + Xuất hiện 

+ Nghiêm trọng 

- Lầy lội khi trời mưa 0   
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- Dầu nhớt từ máy 

móc 
0   

6 
Vận 

chuyển 

- Số lượng xe/ngày Từ 2,9 - 15,3 xe/ngày   

- Tình trạng xe 

(thiếu/thừa/đủ) 
Đủ   

- Xuất phiếu 
Có 100% đối với các 

lô bán gỗ FSC 
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TỔNG HỢP KẾT QUẢ GSĐG HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC RỪNG NĂM 2021 

(THEO GÓI) 

STT 

STT 1 2 3 

Địa điểm: K6, 9/129; K2/135 K2/118 K4,6/129 và K1/135 

Năm trồng: 2013, 2014 2011, 2012, 2013 2013 

 Diện tích (ha): 21,6 5,8 6,3 

Đại diện nhà thầu: Nguyễn Dũng Nguyễn Thị Lan Trần Văn Hùng 

Người giám sát: Trần Văn Hiếu Lê Hồng Phúc Trần Văn Hiếu 

Chỉ số giám sát Tổng 
Trung 

bình 
Tổng 

Trung 

bình 
Tổng 

Trung 

bình 

Số lần giám sát (1 lần/ngày) 17   18   13   

1 Thời tiết 

- Nắng 17   18   13   

- Mưa 0   0   0   

+ Mưa nhẹ 0   0   0   

+ Mưa lớn 0   0   0   

2 
Kỹ thuật 

cắt 

- Chiều dài lóng cắt Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Bóc vỏ Đạt 100 %   
Đạt 88,9 

% 
  Đạt 100 %   

- Hướng đổ Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Gốc chừa lại Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

3 

Đường 

vận 

chuyển 

- Tình trạng đường Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Mở tuyến mới 0   0   0   

- Tu sửa đường 10 ngày   3 ngày   3 ngày   

+ Chiều dài tuyến 

(m) 
650 m   600 m   250 m   

4 

Lao 

động/Nhà 

thầu 

- Bảo hộ lao động Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Hộp thuốc y tế Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Dụng cụ lao động             

+ Số lượng cưa máy   

Trung 

bình 7,2 

cưa/ngày 

  

Trung 

bình 1,7 

cưa/ngày 

  

Trung 

bình 3 

cưa/ngày 

+ Tình trạng kỹ 

thuật 
Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Số lượng 1259 
74,1 

công/ngày 
329 

18,3 

công/ngày 
409 

31,5 

công/ngày 

+ Nam 869 69 % 219 66,6 % 279 68,2 % 

+ Nữ 390 31 % 110 33,4 % 130 31,8 % 

- Được tập huấn Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Được trả lương Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Tai nạn lao động 0   0   0   

- Thời gian làm 

việc/ngày (h) 
  8 giờ/ngày   7 giờ/ngày   

7,5 

giờ/ngày 

5 
Môi 

trường 

- Nước tại các con 

suối 
Có 0 %   Có 100 %   Có 0 %   

- Rác thải             

+ Do công nhân 3 ngày 
Chiếm 

17,6 % 
2 ngày 

Chiếm 

11,1 % 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 

- Xói mòn  2 ngày 
Chiếm 

11,8 %  
        

+ Xuất hiện 0 ngày 
Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
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+ Nghiêm trọng 0 ngày 
Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 

- Lầy lội khi trời 

mưa 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 

- Dầu nhớt từ máy 

móc 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 

6 
Vận 

chuyển 

- Số lượng xe/ngày   
14,8 

xe/ngày 
  

3,3 

xe/ngày 
  6 xe/ngày 

- Tình trạng xe 

(thiếu/thừa/đủ) 
Đủ 100 %   Đủ 100 %   Đủ 100 %   

- Xuất phiếu Có 100 %   Có 0 %   Có 0 %   

 

STT 

STT 4 5 6 

Địa điểm: 
K2/122 và K6, 7, 

10/129 
K2, 5, 6/129 K10, 12/114 

Năm trồng: 2013, 2014 2013, 2014 2013 

 Diện tích (ha): 7,8 12,5 16,8 

Đại diện nhà thầu: Nguyễn Dũng Nguyễn Dũng Lương Phát 

Người giám sát: Ngô Văn Chóng Trần Văn Hiếu Nguyễn Xuân Sơn 

Chỉ số giám sát Tổng 
Trung 

bình 
Tổng 

Trung 

bình 
Tổng 

Trung 

bình 

Số lần giám sát (1 lần/ngày) 12   10   26   

1 Thời tiết 

- Nắng 9   10   26   

- Mưa 3   0   0   

+ Mưa nhẹ 3   0   0   

+ Mưa lớn 0   0   0   

2 
Kỹ thuật 

cắt 

- Chiều dài lóng cắt Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Bóc vỏ Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Hướng đổ Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Gốc chừa lại Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

3 

Đường 

vận 

chuyển 

- Tình trạng đường Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Mở tuyến mới 0   0   0   

- Tu sửa đường 0 ngày   2 ngày   11 ngày   

+ Chiều dài tuyến 

(m) 
0 m   200 m   440 m   

4 

Lao 

động/Nhà 

thầu 

- Bảo hộ lao động Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Hộp thuốc y tế Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Dụng cụ lao động             

+ Số lượng cưa máy   

Trung 

bình 2 

cưa/ngày 

  

Trung 

bình 7,6 

cưa/ngày 

  

Trung 

bình 2,7 

cưa/ngày 

+ Tình trạng kỹ 

thuật 
Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Số lượng 785 
65,4 

công/ngày 
778 

77,8 

công/ngày 
641 

24,7 

công/ngày 

+ Nam 506 64,5 % 538 69,2 % 460 71,8 % 

+ Nữ 279 35,5 % 240 30,8 % 181 28,2 % 

- Được tập huấn Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Được trả lương Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Tai nạn lao động 0   0   0   

- Thời gian làm 

việc/ngày (h) 
  

7,5 

giờ/ngày 
  8 giờ/ngày   7 giờ/ngày 



27 

 

5 
Môi 

trường 

- Nước tại các con 

suối 
Có 100 %   Có 0 %   Có 100 %   

- Rác thải             

+ Do công nhân 0 ngày 
Chiếm 0 

% 
2 ngày 

Chiếm 20 

% 
6 ngày 

Chiếm 

23,1 % 

- Xói mòn  1 ngày  
Chiếm 8,3 

% 
        

+ Xuất hiện 0 ngày 
Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 

+ Nghiêm trọng 0 ngày 
Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 

- Lầy lội khi trời 

mưa 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 

- Dầu nhớt từ máy 

móc 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 

6 
Vận 

chuyển 

- Số lượng xe/ngày   
6,5 

xe/ngày 
  

15,3 

xe/ngày 
  

4,6 

xe/ngày 

- Tình trạng xe 

(thiếu/thừa/đủ) 
Đủ 100 %   Đủ 100 %   Đủ 100 %   

- Xuất phiếu Có 100 %   Có 100 %   Có 0 %   

 

 

STT 

STT 7 8 9 

Địa điểm: K8/121 và K1/114 K2, 6, 9/129 và K2/135 K5, 7/118 

Năm trồng: 2015 2014 2014 

 Diện tích (ha): 2,9 33,1 24,1 

Đại diện nhà thầu: Lương Phát Nguyễn Dũng Lương Phát 

Người giám sát: 
Nguyễn Văn Tầm, 

Nguyễn Xuân Thắng 
Phan Luông Dương Quang Phúc 

Chỉ số giám sát Tổng 
Trung 

bình 
Tổng 

Trung 

bình 
Tổng 

Trung 

bình 

Số lần giám sát (1 lần/ngày) 7   76   41   

1 Thời tiết 

- Nắng 7   76   41   

- Mưa 0   0   0   

+ Mưa nhẹ 0   0   0   

+ Mưa lớn 0   0   0   

2 
Kỹ thuật 

cắt 

- Chiều dài lóng cắt Đạt 100 %   
Đạt 97,4 

% 
  Đạt 100 %   

- Bóc vỏ Đạt 100 %   
Đạt 94,7 

% 
  Đạt 100 %   

- Hướng đổ Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Gốc chừa lại Đạt 100 %   
Đạt 96,1 

% 
  Đạt 100 %   

3 
Đường 

vận 

chuyển 

- Tình trạng đường Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Mở tuyến mới 0   0   0   

- Tu sửa đường 2 ngày   9 ngày   0 ngày   

+ Chiều dài tuyến 

(m) 
100 m   1100 m   0 m   

4 

Lao 

động/Nhà 

thầu 

- Bảo hộ lao động Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Hộp thuốc y tế Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Dụng cụ lao động             
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+ Số lượng cưa máy   

Trung 

bình 2 

cưa/ngày 

  

Trung 

bình 2,8 

cưa/ngày 

  

Trung 

bình 3,4 

cưa/ngày 

+ Tình trạng kỹ 

thuật 
Đạt 100 %   Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Số lượng 120 
17,1 

công/ngày 
1672 

22 

công/ngày 
1088 

26,5 

công/ngày 

+ Nam 88 73,3 % 1053 63 % 715 65,7 % 

+ Nữ 32 26,7 % 619 37 % 373 34,3 % 

- Được tập huấn Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Được trả lương Có 100 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Tai nạn lao động 0   0   0   

- Thời gian làm 

việc/ngày (h) 
  

7,5 

giờ/ngày 
  

7,5 

giờ/ngày 
  

7,5 

giờ/ngày 

5 
Môi 

trường 

- Nước tại các con 

suối 
Có 0 %   Có 100 %   Có 100 %   

- Rác thải             

+ Do công nhân 1 ngày 
Chiếm 

14,3 % 
4 ngày 

Chiếm 5,3 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 

- Xói mòn             

+ Xuất hiện 0 ngày 
Chiếm 0 

% 
2 ngày 

Chiếm 2,6 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 

+ Nghiêm trọng 0 ngày 
Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 

- Lầy lội khi trời 

mưa 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 

- Dầu nhớt từ máy 

móc 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 
0 ngày 

Chiếm 0 

% 

6 
Vận 

chuyển 

- Số lượng xe/ngày   
2,9 

xe/ngày 
  

5,4 

xe/ngày 
  

6,6 

xe/ngày 

- Tình trạng xe 

(thiếu/thừa/đủ) 
Đủ 100 %   Đủ 100 %   Đủ 100 %   

- Xuất phiếu Có 0 %   Có 100 %   Có 0 %   

 

STT 

STT 10 11 

Địa điểm: K7/118 K1, 4/129 

Năm trồng: 2014 2014 

 Diện tích (ha): 27,2 23,4 

Đại diện nhà thầu: Trần Văn Hùng Nguyễn Dũng 

Người giám sát: Lê Hồng Phúc Trần Văn Hiếu 

Chỉ số giám sát Tổng Trung bình Tổng 
Trung 

bình 

Số lần giám sát (1 lần/ngày) 70   35   

1 Thời tiết 

- Nắng 70   32   

- Mưa 0   3   

+ Mưa nhẹ 0   3   

+ Mưa lớn 0   0   

2 
Kỹ thuật 

cắt 

- Chiều dài lóng cắt Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Bóc vỏ Đạt 100 %   Đạt 94,3 %   

- Hướng đổ Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Gốc chừa lại Đạt 100 %   Đạt 88,6 %   
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3 

Đường 

vận 
chuyển 

- Tình trạng đường Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Mở tuyến mới 0   0   

- Tu sửa đường 5 ngày   6 ngày   

+ Chiều dài tuyến (m) 700 m   1000 m   

4 
Lao 

động/Nhà 

thầu 

- Bảo hộ lao động Có 100 %   Có 100 %   

- Hộp thuốc y tế Có 100 %   Có 100 %   

- Dụng cụ lao động         

+ Số lượng cưa máy   
Trung bình 3 

cưa/ngày 
  

Trung 

bình 3,8 

cưa/ngày 

+ Tình trạng kỹ thuật Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Số lượng 2011 
28,7 

công/ngày 
1017 

29,1 

công/ngày 

+ Nam 1331 66,2 % 709 69,7 % 

+ Nữ 680 33,8 % 308 30,3 % 

- Được tập huấn Có 100 %   Có 100 %   

- Được trả lương Có 100 %   Có 100 %   

- Tai nạn lao động 0   0   

- Thời gian làm 

việc/ngày (h) 
  7 giờ/ngày   

7,5 

giờ/ngày 

5 
Môi 

trường 

- Nước tại các con suối Có 100 %   Có 100 %   

- Rác thải         

+ Do công nhân 4 ngày Chiếm 5,7 % 3 ngày 
Chiếm 8,6 

% 

- Xói mòn         

+ Xuất hiện 0 ngày Chiếm 0 % 0 ngày 
Chiếm 0 

% 

+ Nghiêm trọng 0 ngày Chiếm 0 % 0 ngày 
Chiếm 0 

% 

- Lầy lội khi trời mưa 0 ngày Chiếm 0 % 0 ngày 
Chiếm 0 

% 

- Dầu nhớt từ máy móc 0 ngày Chiếm 0 % 0 ngày 
Chiếm 0 

% 

6 
Vận 

chuyển 

- Số lượng xe/ngày   6 xe/ngày   
7,5 

xe/ngày 

- Tình trạng xe 

(thiếu/thừa/đủ) 
Đủ 100 %   Đủ 100 %   

- Xuất phiếu Có 0 %   Có 100 %   

 

STT 

STT 12 13 

Địa điểm: K16/113 K4, 6/155 

Năm trồng: 2012 2013 

 Diện tích (ha): 1,6 4,5 

Đại diện nhà thầu: Lương Phát Đỗ Cao Trí 

Người giám sát: Nguyễn Văn Tầm Nguyễn Văn Cự 

Chỉ số giám sát Tổng Trung bình Tổng 
Trung 

bình 

Số lần giám sát (1 lần/ngày) 5   12   

1 Thời tiết 
- Nắng 5   12   

- Mưa 0   0   
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+ Mưa nhẹ 0   0   

+ Mưa lớn 0   0   

2 
Kỹ thuật 

cắt 

- Chiều dài lóng cắt Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Bóc vỏ Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Hướng đổ Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Gốc chừa lại Đạt 100 %   Đạt 100 %   

3 

Đường 

vận 

chuyển 

- Tình trạng đường Đạt 100 %   Đạt 100 %   

- Mở tuyến mới 0   0   

- Tu sửa đường 0 ngày   2 ngày   

+ Chiều dài tuyến (m) 0 m   200 m   

4 

Lao 

động/Nhà 

thầu 

- Bảo hộ lao động Có 100 %   Có 100 %   

- Hộp thuốc y tế Có 100 %   Có 100 %   

- Dụng cụ lao động         

+ Số lượng cưa máy   
Trung bình 3 

cưa/ngày 
  

Trung 

bình 2,6 

cưa/ngày 

+ Tình trạng kỹ thuật Đạt 100 %   Đạt 0 %   

- Số lượng 160 
32 

công/ngày 
332 

27,7 

công/ngày 

+ Nam 110 68,8 % 239 72 % 

+ Nữ 50 31,3 % 93 28 % 

- Được tập huấn Có 100 %   Có 100 %   

- Được trả lương Có 100 %   Có 100 %   

- Tai nạn lao động 0   0   

- Thời gian làm việc/ngày 

(h) 
  7,5 giờ/ngày   

7,5 

giờ/ngày 

5 
Môi 

trường 

- Nước tại các con suối Có 0 %   Có 0 %   

- Rác thải         

+ Do công nhân 0 ngày Chiếm 0 % 3 ngày 
Chiếm 25 

% 

- Xói mòn         

+ Xuất hiện 0 ngày Chiếm 0 % 0 ngày 
Chiếm 0 

% 

+ Nghiêm trọng 0 ngày Chiếm 0 % 0 ngày 
Chiếm 0 

% 

- Lầy lội khi trời mưa 0 ngày Chiếm 0 % 0 ngày 
Chiếm 0 

% 

- Dầu nhớt từ máy móc 0 ngày Chiếm 0 % 2 ngày 
Chiếm 

16,7 % 

6 
Vận 

chuyển 

- Số lượng xe/ngày   5 xe/ngày   
3,9 

xe/ngày 

- Tình trạng xe 

(thiếu/thừa/đủ) 
Đủ 100 %   Đủ 100 %   

- Xuất phiếu Có 0 %   Có 0 %   
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c. Giám sát tác động môi trường sau khai thác 

* Đánh giá sơ bộ hiện trạng rừng, điều kiện tự nhiên: 

- Loại đất phổ biến: Feralit đỏ vàng, thành phần cơ giới là thịt trung bình. 

- Độ dốc trung bình: 150. 

- Độ cao tương đối từ 30 – 200 m. 

- Đường lâm nghiệp chủ yếu là đường đất, khu vực khai thác cách khá xa đường 

chính nên đã gây khó khăn cho việc vận chuyển gỗ. Đặc biệt là vào mùa mưa thì gần 

như là không thể khai thác được. 

*Kết quả giám sát đánh giá các chỉ số chính: 

Yếu 

tố 

Chỉ số 

đánh giá 
Rất ảnh hưởng Ảnh hưởng Ít ảnh hưởng 

Đất 

đai 

Xói mòn 

Tạo thành dòng chảy 

và tạo thành khe nứt 

trên bề mặt đường, 

bãi gỗ, bề mặt đất 

rừng vào mùa mưa 

 

Trôi đất trên bề mặt 

đường, mặt rừng, tạo 

vết xe đi vào mùa 

mưa 
 

Có thay đổi 

lớp đất bề mặt 

nhưng không 

đáng kể 

X 

Hiện 

tượng lỡ 

đất 

Sạt lỡ mái ta luy, lút 

sụt nền đường, trôi 

nền đường, sạt nền 

đường ô tô, trôi nền 

đường sụt lở trong 

khu khai thác 

 

Có hiện tượng sạt lở 

ta luy, sạt nền đường 

cục bộ, sạc lở đất cục 

bộ trong khu khai 

thác, khu bãi gỗ 

 

Sạt lở không 

đáng kể 
X 

Hiện 

tượng 

đóng rắn 

đất 

Vùng làm việc của 

máy móc thiết bị đất 

bị đóng rắn nghiêm 

trọng làm mất khả 

năng tái sinh 

 

Vùng làm việc của 

máy móc bị nén 

không đáng kể, ít ảnh 

hưởng đến công tác 

phục hồi rừng 

 

Không đáng 

kể, không ảnh 

hưởng đến đất 

đai trong khu 

khai thác, bãi 

gỗ. 

X 

Đường 

vận xuất, 

vận 

chuyển 

Đường vận xuất, vận 

chuyển lầy lội rất khó 

di chuyển bằng cơ 

giới, xe máy, hoặc để 

lại nhiều vết lún sâu 

> =20 cm 

 

Đường vận xuất vận 

chuyển có hiện tượng 

bùn nhão mặt đất, 

hoặc để lại để lại 

nhiều vết lún < 20 cm. 

X 

Có thay đổi 

lớp đất bề mặt 

nhưng không 

đáng kể, 

không ảnh 

hưởng đến 

việc đi lại 

X 

 

Môi 

trường 

Hiện trường khai thác 

để lại nhiều vết, đám 

xăng dầu, rác thải vật 

liệu chứa xăng dầu. 
 

Hiện trường khai thác 

để lại nhiều rác thải 

sinh hoạt chai nhựa, 

Ni lông… 
 

Không có rác 

thải hoặc thấy 

rải rác ở một 

vài nơi (rất ít) 

X 
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Hệ 

sinh 

thái 

rừng 

Vùng 

đệm ven 

suối 

Khai thác xâm phạm 

vùng đệm đến tận 

mép nước, mở đường 

vận xuất vận chuyển 

vào vùng đệm, cắt 

ngang vùng đệm khe 

suối mà không có 

giải pháp giảm thiểu. 

 

Có hiện tượng xâm 

phạm vùng đệm, 

đường vận xuất vận 

chuyển không tuân 

thủ đúng khoảng cách 

quy định đối với vùng 

đệm ven khe suối 

 

Không tác 

động hoặc tác 

động không 

đáng kể 

X 

Đai xanh 

rừng tự 

nhiên 

Khai thác vào rừng tự 

nhiên tiếp giáp.  

Có hiện tượng khai 

thác bất hợp pháp vào 

vùng rừng tự nhiên 

tiếp giáp. 
 

Không xảy ra. X 

Mở 

đường 

ngang 

dòng 

chảy, 

vùng 

đệm 

Tự ý mở đường băng 

qua dòng chảy, vùng 

đệm, vùng sinh cảnh 

dễ bị tổn thương. Mở 

đường nhưng không 

có các giải pháp giảm 

thiểu. 

 

Việc khai thác có tác 

động đến vùng đệm, 

vùng sinh cảnh dễ bị 

tổn thương, khe suối 

(khoảng cách đường 

với vùng đệm, các 

giải pháp giáp thiểu 

không đảm bảo…) 

 

Không tác 

động hoặc tác 

động không 

đáng kể 

X 

Cây bản 

địa tái 

sinh, cây 

bản địa 

hỗn giao 

Khai thác cây bản địa 

ngoài hồ sơ thiết kế; 

khai thác/ chặt bỏ cây 

bản địa tái sinh đã 

đánh dấu giữ lại. 

 

Làm gẫy, dập, tác 

động xấu đến sinh 

trưởng cây bản địa tái 

sinh đã đánh dấu giữ 

lại 

 

Không tác 

động hoặc tác 

động không 

đáng kể 

X 

Chất 

lượng 

nước 

Trong nước lẫn dầu 

chảy thành vết; Nước 

đục do sạt lỡ đất của 

việc khai thác vận 

chuyển (Xảy ra cả 

tuyến đường) 

 

Chỉ xuất hiện một 

váng một vài nơi theo 

dòng suối, có hiện 

tượng đục nước do sạt 

lỡ một vài nơi (xảy ra 

cục bộ) 

X 

Không xuất 

hiện, hoặc 

không đáng 

kể. 

X 

Môi 

trường 

sống 

dưới 

nước 

Nơi cư trú động vật 

dưới nước không còn 

do ô nhiễm, sạt lỡ đất 

đá, gỗ, mở đường vận 

xuất của việc khai 

thác 

 

Việc cư trú của động 

vật có thể bị ảnh 

hưởng do có hiện 

tượng sạt lỡ đất cục 

bộ, cành nhánh của 

quá trình khai thác 

cản trở dòng chảy 

 

Không tác 

động hoặc tác 

động không 

đáng kể 

X 

       
Đất đai: 

- Ít xói mòn đường, hiện tượng rửa trôi đất: Ít thay đổi lớp đất bề mặt nhưng 

không đáng kể; trôi đất trên bề mặt đường, tạo vế xe đi vào mùa mưa có xảy ra nhưng 
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cục bộ, không đáng kể các địa điểm ghi nhận hiện tượng- Các khu vực có độ dốc cao 

là những điểm dễ xảy ra xói mòn trong và sau khai thác tại lô a1, k4 tiểu khu 129; lô 

a2 –k6 tiểu khu 129 

Biện pháp: Tiếp tục theo dõi, giám sát tại các điểm có nguy cơ xói mòn cao, 

trồng cây giữ đất, tạo các rãnh bên để thoát nước. 

- Hiện tượng đóng rắn đất: Ít xuất hiện đóng rắn đất, tuy nhiên phần lớn nằm ở 

khu vực đường vận xuất, ít ảnh hưởng đến công tác phục hồi rừng. 

- Đường vận xuất, vận chuyển: Một số khu vực khai thác tại 118, 129, 135 có 

hiện tượng bùn nhão, để lại vết lún, đã khắc phục. 

Hệ sinh thái rừng: 

- Môi trường: Nhìn chung không có rác thải, chỉ xuất hiện rải rác với số lượng 

rất ít và đã được nhân viên BVR thu gom và xử lý. 

- Vùng đệm ven khe suối, đai xanh rừng tự nhiên: Có tác động nhưng không 

đáng kể; do trước khi khai thác, công ty đã tiến hành khoanh vùng bằng sơn xịt cũng 

như trong quá trình khai thác, nhân viên BVR luôn có biện pháp nhắc nhở, cảnh báo. 

- Mở đường ngang dòng chảy, vùng đệm: Không mở, tuy nhiên. Có một điểm 

tại lô b2/K6/129 là vị trí có đường cũ, chỉ sửa chữa, sau khai thác nhà thầu đã sửa 

chữa, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường. 

- Cây bản địa tái sinh, cây bản địa hỗn giao: Việc bảo vệ cây bản địa cũng được 

công ty khoanh vùng tương tự khu vực vùng đệm, đai xanh nên ít xảy ra tác động, giúp 

cây bản địa trong lô rừng tiếp tục phát triển ổn định. 

- Chất lượng nước, nguồn lợi thủy sản, môi trường dưới nưới: Ít bị tác động. 
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3.4. Hoạt động bảo vệ rừng (Có báo cáo riêng) 
a. Các chỉ số đánh giá chính 

Chỉ số Kết quả 

1. Hiện trạng rừng 

Xâm lấn đất 4 vụ  

Chặt, phá rừng 12 vụ 

Gia súc phá hoại   

Cháy rừng 13 vụ 

Sâu bệnh hại 4 lần phát hiện 

Thiên tai   

Vụ việc khác 10 vụ 

Cây ngoại lai 4 lần phát hiện 

2. Nhân công 

Công tác QLBVR&PCCCR Tốt 

Trang bị bảo hộ lao động Có 

Hộp cứu thương Có 

Tai nạn lao động Không 

Phối hợp với cộng đồng Tốt 

Tập huấn Có 

3. Môi trường 

Vệ sinh trong rừng Tốt 

Phát hiện loài quý hiếm Không 

Khe suối Nhiều 

Tình trạng thực bì tự nhiên Cấp 1, 2 

Tình trạng xói mòn Không 

Rác thải Ít 

Thu gom rác thải Có 

(Hệ thống bảng tổng hợp chi tiết kèm theo)
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Số vụ/lần phát hiện 

Tổng (vụ)   Tháng 

Chỉ số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Xâm lấn đất                           

Chặt, phá rừng 1   1 1 1    1  2 2     3   12 

Gia súc phá hoại                           

Cháy rừng         1 2 5  5          13 

Sâu bệnh hại 1 2 1          1         5 

Thiên tai                           

Vi phạm/phát hiện khác       1 1    1   1  1  3   2 10 

Cây ngoại lai       3 1               4 

Diện tích (m2) 

Tổng (m2) 
Chỉ số 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Xâm lấn đất                2,5  2,6      5.061,8   

Chặt, phá rừng 2.516       1.000    5519    1600   11350    19.469 

Gia súc phá hoại                           

Cháy rừng         1.180 2.863 40580  78201          122.824 

Sâu bệnh hại                           

Thiên tai                           

Vi phạm/phát hiện khác       400                 400 

Cây ngoại lai                           
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Số cây thiệt hại 

Tổng (cây) 
Chỉ số 

Tháng 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Xâm lấn đất                           

Chặt, phá rừng       55                 55 

Gia súc phá hoại                           

Cháy rừng                           

Sâu bệnh hại   499 90         19          608 

Thiên tai                           

Vi phạm/phát hiện khác         201              22 223 

Cây ngoại lai       77                 77 
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b. Kết quả đánh giá chung 

* Hiện trạng rừng 

- Xâm lấn đất, chặt phá rừng 

+ Xâm lấn đất: 4 vụ chỉ tác động vào với diện tích nhỏ; bảo vệ rừng lập biên 

bản đình chỉ mời cơ quan chức năng xử lý  

+ Chặt phá rừng: 12 vụ. Là các vụ khai thác Keo, Thông trái phép với diện 

tích và số cây nhỏ, đều đã được CBGS phát hiện, định chỉ, lập biên bản báo quan 

Kiểm lâm, chính quyền để phối hợp xử lý. 

- Gia súc phá hoại 

Chưa phát hiện 

Do rừng trồng vụ đông năm 2020, rừng trồng vụ xuân 2021 đã được khoanh 

vùng, rào hàng rào thép gai đối với những vị trí có trâu bò đi qua nên tình hình gia súc 

phá hoại chưa xảy ra. 

- Cháy rừng 

+ Xảy ra 13 vụ vào những ngày trời nắng cao điểm (tháng 7, 8) , tổng diện tích 

thiệt hại 122.824 m2, các vụ đều xảy ra vào ban đêm, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân 

gây cháy. Các diện tích cháy này đến nay công ty đã trồng khắc phục lại rừng 

+ Đề xuất biện pháp: 

Ngay từ đầu năm triển khai công tác PCCCR kế hoạch năm 2022: Xây dựng 

phương án, làm đường ranh cản lửa, luỗng phát thực bì trong rừng thông, các khu vực 

trọng điểm 

Phối kết hợp với địa phương làm công tác tuyên truyền vận động nhân dân 

tham gia vào công tác quản lý bảo vệ rừng . 

-  Sâu bệnh hại 

+ Những loại bệnh chủ yếu: 

Bồ hóng: Triệu chứng là đầu tiên hình thành vết bệnh hình tròn màu đen, về 

sau dần dần lan rộng toàn bộ mặt lá phủ một lớp bồ hóng làm cho lá không quang hợp 

được.  

Phấn trắng lá Keo: Triệu chứng là lá non, chồi non và cành non mới đầu có 

các đốm nhỏ trong suốt, dần dần trên lá có các bột trắng, đó là sợi nấm và bào tử phân 

sinh. Sợi nấm phát triển ra xung quanh rồi lan rộng cả lá. Bệnh nặng có thể làm cho lá 

xoăn lại, màu nâu vàng, khô chết, nhưng lá không rụng. 

Những loại bệnh hại trên chủ yếu xuất hiện trên vườn ươm, nguyên nhân do 

trời mưa lạnh kéo dài, độ ẩm cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại nấm gây các 

bệnh này phát triển mạnh. 

Bệnh chết héo cây Keo ở rừng trồng do nấm ceratocystis vẫn còn diễn biến 

khá phức tạp, đặc biệt tập trung tại khu vực Keo lai năm 2017, 2018, 2019 tiểu khu 

118. 

+ Đề xuất biện pháp: 

Thu gom, đốt nhằm hạn chế lây lan từ cây chết sang cây sống. 

Tiếp tục tuần tra, theo dõi, phát hiện và báo cáo kịp thời  

- Thiên tai 

Không 

- Vi phạm/phát hiện khác 
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Các vụ việc vi phạm phát sinh khác được lực lượng BVR tuần tra, phát hiện, xử 

lý, ngăn chặn hiệu quả. 

- Cây ngoại lai 

Năm 2021, công ty đưa chỉ số cây ngoại lai vào hệ thống GSDG hoạt động 

BVR, kết quả 6 tháng đầu năm: 

+ Phát hiện và phát dọn 77 gốc cây Bìm bôi và dây leo các loại. 

+ Theo dõi, khoanh vùng được những khu vực có sự hiện diện của cây ngoại 

lai. 

Đề nghị tiếp tục theo dõi tình hình sinh trưởng, báo cáo kịp thời tới BCH đội và 

phòng KHKT-BVR nếu như có sự lan nhanh và rộng.  

*Nhân công và cộng đồng 

- Lưc̣ lươṇg bảo vê ̣ rừng của công ty gồm hàng năm đươc̣ tâp̣ huấn về chuyên 

môn, nghiêp̣ vu,̣ trang bi ̣bảo hô ̣lao đôṇg, trang cấp duṇg cu,̣ máy móc, nên công tác 

bảo vê ̣rừng thời gian qua đaṭ nhiều kết quả tốt, không xảy ra tai nạn lao động. 

- Lực lượng BVR của công ty luôn là lực lượng tiên phong mỗi khi xảy ra các 

vụ cháy rừng. Không chỉ riêng diện tích được quản lý, LL BVR còn tham gia phối hợp 

với nhiều lực lượng khác (Dân quân, Công an, Kiểm lâm, người dân) tham gia chữa 

cháy rừng. 

*Môi trường 

- Trong quá trình tuần tra rừng, lực lượng BVR luôn nhắc nhở người dân vào 

rừng, công nhân luôn giữ gìn vệ sinh, không xả rác thải trong rừng. Thu gom vỏ túi 

bầu, bao bì trong trồng rừng; không dùng thuốc bảo vệ thực vật, thực hiện quy định 

đối với khai thác tác động thấp, không xả xăng dầu, nhớt thải, mở đường khai thác 

không gây ảnh hưởng lớn đến môi trường đất, không ảnh hưởng dòng chảy tự nhiên 

của khe suối… 

- Không tác động vào đai xanh, vùng đệm; cấm săn bắt động vật rừng, cấm 

đánh bắt cá ở khe suối bằng các hình thức tận diệt (sử dụng xung điện, thuốc cá…). 

Giữ gìn môi trường sống cho động vật rừng, đa dạng hóa các loài thực vật (trồng thêm 

các loài cây bản địa). 

- Theo dõi tình trạng xói mòn, sạt lở, báo cáo kịp thời cho BCH đội, phòng. 
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3.5. Các hoạt động điều tra (Có báo cáo riêng) 
a. Điều tra tăng trưởng rừng trồng 

*Rừng thuần loài Keo lai 

- Kết quả đánh giá chung: 

+ Các chỉ số về tăng trưởng và sinh trưởng rừng trồng thuần loài Keo lai ổn 

định; phẩm chất cây trung bình đến tốt, tỷ lệ đa thân thấp do áp dụng biện pháp tỉa 

thân. 

+ Tuy nhiên vẫn còn một số vấn đề: Rừng trồng gãy ngọn ở TK114 (2017), 

TK118 (2016); rừng trồng 2018 – 2019 tại TK118 bị nhiễm nấm bệnh, lây lan nhanh, 

gây ra hiện tượng chết héo. 

- Kết quả điều tra các chỉ số đánh giá chính 

Bảng 1. Các chỉ tiêu lâm học bình quân 

Năm trồng N/ha Hvn (m) D1,3 (cm) 
G/ha 

(m²) 

M/ha 

(m³) 

2015 1.269 17,20 13,09 17,01 146,18 

2016 1.395 16,50 12,48 16,75 138,46 

2017 1.192 14,40 11,55 12,46 89,85 

2018 1.250 11,70 8,86 7,76 46,08 

Bảng 2. Tăng trưởng bình quân chung: 

Năm trồng Hvn (m) D1,3 (cm) 
G/ha 

(m²) 

M/ha 

(m³) 
Cấp tuổi 

2015 2,87 2,18 2,84 24,36 6 

2016 3,30 2,50 3,35 27,69 5 

2017 3,60 2,89 3,12 22,46 4 

2018 3,90 2,95 2,59 15,36 3 

TB 3,42 2,63 2,98 22,47   

Dựa vào bảng 1 và 2, có thể thấy: 

+ Các chỉ tiêu lâm học tăng trưởng ổn định; 

+ Rừng trồng bắt đầu tăng trưởng mạnh vào cấp tuổi 5 trở đi; 
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Bảng 3. Tổng lượng tăng trưởng 

STT Năm trồng 

Diện tích 

kinh doanh 

(ha) 

M/ha 

bình 

quân 

chung 

(m³) 

Tổng 

lượng 

tăng 

trưởng 

(m³) 

Ghi chú 

1 2003 8,9 22,47 200,0   

2 1999 43,0 22,47 966,1   

3 2012 22,6 22,47 508,0   

4 2013 56,3 22,47 1.264,2   

5 2014 203,8 22,47 4.578,9   

6 2015 173,8 24,36 4.233,8 Năm trồng đo đếm 

7 2016 316,2 27,69 8.755,6 Năm trồng đo đếm 

8 2017 188,5 22,46 4.233,7 Năm trồng đo đếm 

9 2018 249,0 15,36 3.824,6 Năm trồng đo đếm 

10 2019 137,7 22,47 3.093,8   

11 2020 216,0 22,47 4.853,0   

Tổng 1.615,8 22,47 36.511,7   

- Kết luận, kiến nghị 

+ So với lượng tổng khối lượng gỗ khai thác năm 2021 (30.871,3 m3) thì 

lượng tăng trưởng rừng Keo lai trong năm 2021 lớn hơn, như vậy, công ty đã thực hiện 

khai thác với số lượng phù hợp, đảm bảo lượng lấy ra < lượng tăng trưởng. 

+ Công ty đang phát triển đúng hướng rừng trồng gỗ lớn cây Keo lai. 

+ BVR tiếp tục tuần tra, theo dõi sự phát triển của thực bì, tình hình sâu bệnh 

hại, báo cáo về BCH đội, phòng KHKT để kịp thời có phương án xử lý. 

+ Tiếp tục tiến hành tỉa thân, tỉa cành. 
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*Rừng hỗn giao cây bản địa: 

Rừng trồng năm 2017: 

Khu vực xã Hương Thọ - Tp Huế 

TK/K/Lô/Diện 

tích 
ĐKg(cm) Hvn(m) N/ha Loài cây trồng Phương thức trồng 

121/1/c2/1,4 7,3 6,6 800 

Lim xanh, Lim 

xẹt, Gõ, Dầu 

rái, Chiêu liêu, 

Sao đen, Giáng 

hương  

Hỗn giao theo hàng bản 

địa. Sau 1 năm trồng 

Keo che bóng sau khi 

cây BĐ sinh trưởng ổn 

định thì tỉa thưa Keo    

121/1/c2/1,1 6,9 6,5 850 

Lim xanh, Lim 

xẹt, Gõ, Dầu 

rái, Chiêu liêu, 

Sao đen, Giáng 

hương 

Hỗn giao theo hàng bản 

địa. Sau 1 năm trồng 

Keo che bóng sau khi 

cây BĐ sinh trưởng ổn 

định thì tỉa thưa Keo    

Khu vực xã Hương Bình - TX Hương Trà 

118/3/d1/1,7 4,3 5 250 

Dầu rái, Chò 

chỉ, Lát hoa, 

Xoan đào  

Hỗn giao theo hàng 

(Keo+BĐ) 

118/3/d1/2,6 4,2 4,2 300 

Dầu rái, Chò 

chỉ, Lát hoa, 

Xoan đào  

Hỗn giao theo hàng  

(Keo+BĐ) 

Khu vực xã  Bình Thành - TX Hương Trà 

129/5/a4/1,8 5,5 5 250 

Lim, Gõ đỏ, 

Giáng hương, 

Giổi, Xoan đào 

Hỗn giao theo hàng bản 

địa. Sau 1 năm trồng 

Keo che bóng 

129/6/b5/3,4 4,6 4,2 300 

Lim, Gõ đỏ, 

Giáng hương, 

Giổi, Xoan đào 

Hỗn giao theo hàng bản 

địa. Sau 1 năm trồng 

Keo che bóng 

Rừng trồng năm 2018: 

Khu vực xã Hương Thọ - Tp Huế 

TK/K/Lô/Diện 

tích 
ĐKg(cm) Hvn(m) N/ha Loài cây trồng Phương thức trồng 

120/5/c/2,8 2,9 3 50 

Lim xanh, Sến 

trung, Lát hoa, 

Sao đen.  

Hỗn giao theo hàng bản 

địa (K +BĐ)  

120/1/c2/5,7 3,4 3,5 200 

Lim xanh, Sến 

trung, Lát hoa, 

Sao đen. 

Hỗn giao theo hàng bản 

địa (K+BĐ) 

Khu vực xã Hương Bình - TX Hương Trà 

118/7/d3/8,2 3,7 4 200 

Dầu rái, Chò 

chỉ, Lát hoa, 

Xoan đào.  

Hỗn giao theo hàng 

(K+BĐ) 

Rừng trồng năm 2019: 
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Khu vực xã Hương Thọ - Tp Huế 

TK/K/Lô/Diện 

tích 
ĐKg(cm) Hvn(m) N/ha Loài cây trồng Phương thức trồng 

120/4/b3/3,8 3,2 3,3 200 

Lim xanh,  Dầu 

rái, Lát hoa, 

Sao đen, Giổi.  

Hỗn giao theo hàng bản 

địa (5 hàng Keo + 5 

hàng BĐ) 

Khu vực xã Hương Bình - TX Hương Trà 

114/6/a1/1,6 3 3,3 200 
Lim xanh, Lát 

hoa, Xoan đào  

Hỗn giao theo hàng bản 

địa (5 hàng Keo + 5 

hàng BĐ 

114/9/a1/0,6 2,7 3 250 Xoan đào Thuần loài (4m x 3m) 

114/9/a2/0,6 2,3 2 300 Lát hoa Thuần loài (4m x 3m) 

114/9/a2/0,6 2,6 3 450 Huỷnh Thuần loài (4m x 3m) 

Khu vực xã  Bình Thành - TX Hương Trà 

129/5/a2/2,5 2,5 1,9 250 
Lim, Lát hoa, 

sến, Cẩm liên 

Hỗn giao theo hàng bản 

địa (5 hàng Keo + 5 

hàng BĐ) 

129/5/a3/1,1 2,3 1,8 300 
Lim, Lát hoa, 

sến, Cẩm liên 

Hỗn giao theo hàng bản 

địa (5 hàng Keo + 5 

hàng BĐ) 

Rừng trồng năm 2020: 

Khu vực xã Hương Thọ - Tp Huế 

TK/K/Lô/Diện 

tích 
ĐKg(cm) Hvn(m) N/ha Loài cây trồng Phương thức trồng 

12/8/a1/0,6 1,9 1,4 650 

 Dầu rái, Lát 

hoa, Sao đen, 

sến, Cẩm liên  

Hỗn giao theo đám bản 

địa  

            

Khu vực xã Hương Bình - TX Hương Trà 

118/1/a2/4,2 1,8 1,3 200 
Lim xanh, Lát 

hoa, Xoan đào  

Hỗn giao theo đám Keo 

+BĐ ( đám 20 -30 cây) 

Khu vực xã  Bình Thành - TX Hương Trà 

129/5/b2/1,3 1,8 1,5 250 
Lim, Lát hoa, 

Sến 

Hỗn giao theo đám Keo 

+BĐ ( đám 20 -30 cây) 

129/5/b1/1,5 1,8 1,3 200 
Lim, Lát hoa, 

Sến 

Hỗn giao theo đám Keo 

+BĐ ( đám 20 -30 cây) 
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 - Qua  theo dõi, đánh giá rừng trồng bản địa từ năm 2017-2020 chúng ta nhận ra 

một số kết luận ban đầu như sau: 

+ Về đất đai thổ nhưỡng: Các loài cây bản địa sinh trưởng tốt chủ yếu phù 

hợp với tầng đất mặt dày có nhiều chất hữu cơ trong đất, các khu vực vùng đệm ven 

khe suối như ở TK 114, TK 118 (xã Hương Bình). 

+ Về cơ cấu loài cây: phù hợp nhất là lim xanh, huỷnh với tỷ lệ sống rất cao 

sinh trưởng nhanh. Các loài cây khác như chò chỉ, lát hoa, xoan đào tỷ lệ sống thấp có 

thể nói không phù hợp với điều kiện lập địa, khí hậu. 

+ Về chất lượng cây giống: lựa chọn cây giống có chất lượng cao, có nguồn 

gốc xuất xứ khi gieo trồng. Cây đem trồng phải đạt tiêu chuẩn (cây 2 - 3 năm tuổi). 

+ Về bố trí công thức trồng: một số công thức chưa phù hợp nên dẫn đến cây 

Keo sinh trưởng chèn ép cây bản địa dẫn đến chậm sinh trưởng hoặc chết như công 

thức trồng 1 hàng Keo xen một hàng bản địa hoặc 5 hàng Keo xen 5 hàng bản địa. 

 -Các giải pháp đề xuất: 

+ Giải pháp lâm sinh: chọn loài cây phù hợp đã được kiểm chứng và phát 

triển qua các năm trồng như lim xanh, huỷnh, sao đen, dầu rái; bố trí các công thức 

phù hợp; chăm sóc nhiều lần/năm.       

+ Chọn những vùng đất có tầng đất mặt dày, tránh trồng cây bản địa ở một số 

vùng có tầng đất xấu, đá nỗi nhiều.   

b. Điều tra các loài động thực vật xuất hiện trong rừng trồng: 

- Động vật: 

Tổng hợp kết quả các chỉ số giám sát 

Chỉ số giám sát 

chính 
Kết quả giám sát Phương tiện kiểm định 

Tổng chiều dài các 

tuyến điều tra 
3,81 km Biểu giám sát. 

Số loài phát hiện 

Hơn 30 loài thực vật và hơn 10 

loài động vật có trong lâm phần 

quản lý. 

Bản đồ. 

Mật độ cá thể/ha rất ít Hình ảnh. 

Tình hình thực bì 
Chủ yếu là cây bụi cao từ 0.3m-

1m 
  

Nguồn thức ăn của 

một số loài đặc 

biệt 

Chưa ghi nhận   

Nguồn nước uống Khe suối   

Phát hiện loài nguy 

cấp/số lượng 
Không có   

Hình thức làm tổ, 

hang,… 
Chưa ghi nhận   

Sự tăng/giảm về 

thành phần loài 
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Sự tăng/giảm về số 

cá thể/loài 
    

Địa điểm giám sát 

Trong lô rừng trồng, khu vực 

đai xanh, vùng đệm ven khe 

suối 

  

Diện tích khu vực điều tra chỉ mang tính đại diện khu vực, chưa thể đánh giá 

tổng thể. Nhưng qua đó ghi nhận sự phân bố cơ bản của động thực vật trong rừng công 

ty. Rừng chủ yếu là rừng trồng thuần loài nên không có sự đa dạng nhiều về động thực 

vật. quá trình kinh doanh nhiều chu kỳ nên hệ động vật rất nghèo nàn, thành phần loài 

và số lượng cá thể không đa dạng. Những loài động vật ghi nhận qua đợt điều tra này 

chủ yếu lấy thông tin từ người được phỏng vấn, không phát hiện được dấu vết trực tiếp 

hay quan sát thực tế.  

Danh sách các loài động vật ghi nhận được ở khu vực điều tra thông qua phỏng 

vấn 

STT Tên thông thường Tên khoa học 

1 Gà rừng Gallus gallus 

2 Ếch xanh Rhacophorusdennysi 

3 Ốc Cerithidium 

4 Tắc kè Gekkonidae 

5 Mèo rừng Prionailurusbengalensis 

6 Giun đất Lumbricusterrestris 

7 Cá bống Kraemeriidae 

8 Rắn nước Ptyas korros Schlegel  

9 Chuột nhắt Mus musculus 

10 Họ sóc Sciurinae 

Ghi nhận khác:  

+ Gà rừng (Gallus gallus): Ghi nhận được thông qua phỏng vấn và quan sát 

thực tế.  

+ Rắn hổ mang thuộc họ Elapidae, ghi nhận được thông qua phỏng vấn. 

+ Chồn thuộc họ Mustelidae, ghi nhận được qua phỏng vấn. 

+ Khỉ được ghi nhận qua phỏng vấn. 

Các mối đe dọa  

+ Săn bắn, bẩy bắt: Trong quá trình điều tra, chúng tôi không gặp một thợ 

săn nào, cũng như không nhìn thấy hình thức bẩy bắt nào trong khu vực điều 

tra. 

+Chăn thả gia súc 

Trong quá trình điều tra, nhóm điều tra phát hiện có phân Bò tại hiện trường 

nhưng không nhiều. Điều này cho thấy mức độ ảnh hưởng không đáng kể của việc 

chăn thả gia súc đến sinh cảnh sống của các loài động vật hoang dã trong khu vực điều 

tra.  

Khai thác rừng trồng: Hiện tại, Công ty đang áp dụng 6-7 năm/chu kỳ trồng và khai 

thác. Đây là hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Mỗi năm có từ 200 – 250ha được 

thiết kế và khai thác. So với diện tích Công ty thì số diện tích này không lớn, không ảnh 

https://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%8D_Ch%E1%BB%93n
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hưởng nhiều đến sinh cảnh của các loài động vật. 

Kết luận, kiến nghị: 

Có hơn 10 loài động vật được ghi nhận qua thông tin phỏng vấn và quan sát 

thực tế. Thời điểm mà người dân ghi nhận được các loài này nếu không cùng một 

khoảng thời gian nhưng thời điểm ghi nhận chưa lâu nên cần tiềm hiểu theo dõi tình 

hình. 

Không ghi nhận thấy các loài nguy cấp quý hiếm tồn tại ở khu vực điều tra của 

Công ty.  

Để đảm bảo được tính đa dạng và bảo tồn các loài động vật nếu có, Công ty cần 

thực hiện các nội dung sau: 

+ Luôn đảm bảo các công tác quản lý và bảo vệ rừng. 

+ Tuần tra kiểm soát, ngăn chặn kịp thời các hoạt động săn bắn, bẩy bắt động 

vật hoang dã (nếu có) trong rừng trồng Công ty. Cấm và xử lý nghiêm các trượng hợp 

săn bắn, bẩy bắt động vật hoang đã trong khu bảo tồn. 

+ Tiến hành các điều tra, nghiên cứu sâu rộng về khu hệ động thực vật rừng 

trồng của Công ty để có kết quả tổng quan. Từ đó có hướng kinh doanh sản xuất, quản 

lý rừng bền vững. 

- Thực vật:  

Thành phần các loài thực vật dưới tán rừng trồng và đai xanh ở Công ty Lâm 

nghiệp Tiền Phong 

STT 
Ngành thực vật 

Số họ 
Số 

loài Tên khoa học Tên Việt Nam 

1 Polypodiophyta Ngành Dương xỉ 6 6 

2 Gnetophyta Ngành Dây gắm 1 1 

3 Magnoliophyta Ngành Mộc lan 54 106 

3.1 Magnoliopsida Lớp Ngọc lan (Hai lá mầm) 48 94 

3.2 Liliopsida Lớp Hành (Một lá mầm) 6 12 

Tổng cộng 61 113 

Thành phần thực vật dưới tán rừng trồng 2016, 2017, 2018, 2019 và đai xanh là 

113 loài thuộc và 61 họ. Trong đó 6 họ thuộc ngành Dương xỉ (Polypodiophyta), 1 họ 

thuộc ngành Thông (Pinophyta) và 54 họ thuộc ngành Mộc lan (Magnoliophyta). Kết 

quả này cho thấy thành phần loài thực vật là đa dạng và phong phú.  

Về dạng sống, khảo sát cho thấy các loài thực vật dưới tán rừng trồng và đai 

xanh có dạng sống khá phong phú, bao gồm: Cây thân gỗ, cây bụi, cây dây leo, cây 

thảo và phụ sinh. 

Về sinh cảnh sống, kết quả cho thấy, có 80 loài phân bố ở rừng keo,  91 loài 

phân bố ở đai xanh. 

Một số loài thực vật điều tra được có giá trị sử dụng cao, bao gồm: Chạc chìu 

(Tetracera scandens (L.) Merr. ), Chè vằng (Jasminum subtriplinerve Blume); Bướm 

bạc (Mussaenda pubescens Ait. f. ); Hà thủ ô trắng (Streptocaulon juventas (Lour.) 

Merr.); Ngấy hương (Rubus cochinchinensis Tratt); Chó đẻ (Phyllanthus urinaria L.); 

Cỏ tranh (Imperata cylindrica (L.) Beauv.); Rau má (Centella asiatica (L.) Urb. in 

Mart); Hón (Mallotus floribundus (Blume) Muell.-Arg.); Tràm gió (Melaleuca 

cajuputi),... 
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Kết quả điều tra được thể hiện ở bảng danh sách các loài thực vật xuất hiện tại 

khu vực rừng trồng công ty. 

Đánh giá mức độ nguy cấp một số thực vật điều tra được ở Công ty Lâm nghiệp 

Tiền phong 

Đánh giá mức độ nguy cấp các loài thực vật điều tra được dựa vào các tài liệu 

sách đỏ Việt Nam (2007) và nghị định 06/2019 /NĐ-CP về danh mục các loài thực vật 

quý hiếm.  

Theo sách đỏ Việt Nam (phần thực vật, 2007) các cấp phân loại mức độ bảo vệ 

các loài theo tiêu chuẩn của sách đỏ Việt Nam như sau: 

 Ex – Extinct/Extinction: Loài bị tuyệt chủng. 

 V – Vulnerable: Loài có nguy cơ bị đe dọa 

 T – Threatened: Loài dễ bị tổn thương/đe dọa. 

 R- Rare: Loài hiếm. 

 E- Endangered: Bị đe dọa nghiêm trọng 

 K- Insufficiently Known, Thông thin chưa biết chính xác. 

Căn cứ cơ sở trên không ghi nhận các loài quý hiếm xuất hiện tại rừng trồng 

công ty, có sự đa dạng về thực vật và phân bố rộng trong nhiều khu vực. 

Qua thực tế cho thấy tình hình như sau: 

Thực bì chủ yếu cây bụi cao từ 0.3-1m. 

Tại khu vực đai xanh có nhiều cây bản địa nhỏ tái sinh. 

Đối với khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cho thấy vai trò quan trọng của 

lớp thực bì trong vai trò chống xói mòn giữ đất. Cần tiếp tục theo dõi các loài trong 

khu vực đai xanh. 

Đối với rừng trồng sản xuất cần chú ý giữ các cây bản địa tái sinh, tác động của 

thực bì lên đất rừng trồng. 

Định hướng phát triển các loài thực vật điều tra được ở Công ty Lâm nghiệp  

Tiền Phong 

Về kinh tế xã hội: 

- Quy hoạch sử dụng đất chi tiết để phát triển rừng và các loài thực vật có giá trị 

cao. 

- Giải pháp về thông tin thị trường và khả năng phát triển thị trường LSNG có 

giá trị. . 

Về khoa học kỹ thuật: 

- Tổ chức những nghiên cứu có sự tham gia về phát triển các loài thực vật có 

giá trị sử dụng. 

- Nghiên cứu khả năng phát triển của các loài thực vật có khả năng dùng làm 

LSNG trên đất rừng với cơ cấu cây trồng và kỹ thuật hợp lý. 

- Chuyển giao kỹ thuật và bồi dưỡng kiến thức về quản lý LSNG cho các nhân 

viên bảo vệ rừng và người dân địa phương sống gần rừng. 
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3.5. Các hoạt động giám sát đánh giá khác (Có báo cáo riêng) 
a. Giám sát xói mòn 

Địa điểm rà 

soát, kiểm 

tra 

Nội 

dung 

kiểm 

tra 

Hiện trạng Giải pháp  

Chiều 

dài điều 

tra (m) 

Kết quả đánh giá xói mòn, sạt lở tại khu vực rừng trồng vụ đông 2020 

Lô d1 khoảnh 

5 tiểu khu 

116, lô a1+a2 

khoảnh 2 tiểu 

khu 118, lô 

b3+b4 

khoảnh 1 tiểu 

khu 118 

Đường 

vận xuất 

vận 

chuyển, 

mái 

taluy, lô 

rừng 

trồng. 

+ Ghi nhận xói mòn trên 

tuyến đường vận xuất, 

vận chuyển. có 04 điểm 

bị mưa hư lớn tạo thành 

dòng chảy tại các điểm 

553648;1814583, 

553750;1814486, 

553698;1814387. 

+ Có 01 điểm bị sạt lở 

tại điểm tọa độ 

533716;1814486 trên 

tuyến khai thác. 

+ Đã trồng khắc 

phục các tuyến vận 

đường vận xuất vận 

chuyển. 

+ Điểm sạt lở được 

khắc phục trồng cây 

keo xen bản địa. 

+ Tuyến đường 

không sử dụng đã 

được đóng lại và 

trồng cây khắc phục 

xói mòn. 

1.210 m 

Lô a1, a2, a3, 

a5 khoảnh 8 

tiểu khu 114 

Đường 

vận xuất 

vận 

chuyển, 

mái 

taluy, lô 

rừng 

trồng. 

+ Có xói mòn tại một số 

điểm trong 2 tuyến 

đường dài 600m. một số 

điểm tạo rãnh sâu có ghi 

tọa độ 550040; 1818432 

và 549958; 1818504 

+ Tại lô a5 có địa hình 

dốc nên các tuyến có 

nguy cơ tạo thành dòng 

chảy trong mùa mưa.  

+ Đã ghi nhận, sửa 

tuyến đường và 

trồng cây xanh vào 

các điểm xung yếu 

có độ dốc lớn. 

+ Tiến hành đóng 

các đường vận xuất 

vận chuyển trong lô. 

Trồng cây trên tuyến 

đường. 

 

1.300m 

Lô a1, a2 

khoảnh 6 và 

lô b1 Khoảnh 

9 tiểu khu 

114 

Đường 

vận xuất 

vận 

chuyển, 

mái 

taluy, lô 

rừng 

trồng. 

+ Có 01  điểm bị sạt lở. 

tại điểm tọa độ 

546570;1818879. 

Kiểm tra, đánh giá 

có xói mòn tại một 

số điểm cần khắc 

phục, trồng rừng vào 

điểm bị sạt lở và có 

nguy cơ cao. 

540m 

Lô d1 khoảnh 

4 tiểu khu 

118, lô 

c1,c2,c3,c4,c

5 khoảnh 4 

tiểu khu 120 

Đường 

đất vận 

xuất vận 

chuyển, 

lô rừng 

trồng 

+ Có xói mòn tại 03 

điểm nằm trong tuyến 

dài 1100m bị xói mòn 

trên đường và có nguy 

cơ tạo thành dòng chảy 

vào mùa mưa tại các 

điểm có tọa độ: 

+ Các điểm trên 

đường vận xuất và 

lô rừng trồng đã 

được trồng cây. Tuy 

nhiên độ che phủ 

thực bì còn cao cùng 

với độ dốc lớn nên 

1.570m 
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555684;1813781, 

555676;1813614, 

555886;1813679. có 01 

điểm bị sạt lở tọa độ 

555834;1813552 và 

nhiều điểm có taluy và 

độ dốc cao cao có nguy 

cơ sạt lở vào mùa mưa.  

cần theo dõi và đánh 

giá tác động xói 

mòn vào mùa mưa 

để khắc phục.  

Lô c1,c2,c3 

Khoảnh 6, 

tiểu khu 118 

Đường 

đất vận 

xuất vận 

chuyển, 

lô rừng 

trồng 

+ Một sô điểm có dòng 

chảy, có nguy cơ xói 

mòn. Tại hiện trường 

chưa ghi nhận các điểm 

bị xói mòn. 

+ Kiểm tra, đánh giá 

và tại một số điểm 

có nguy cơ cần trồng 

cây và làm rãnh biên 

chống xói mòn  

+ Tuy nhiên độ che 

phủ thực bì còn cao 

cùng với độ dốc lớn 

nên cần theo dõi và 

đánh giá tác động 

xói mòn vào mùa 

mưa để khắc phục. 

730m 

Kết quả đánh giá xói mòn, sạt lở tại khu vực rừng khai thác 2021 

Lô c1,c2 

Khoảnh 2, 

tiểu khu 129 

Đường 

đất vận 

xuất vận 

chuyển 

+ Một sô điểm có nguy 

cơ xói mòn. Tại hiện 

trường chưa ghi nhận 02 

điểm bị trơ sỏi đá tạo 

rãnh dòng nước tọa độ: 

555781;1812153, 

555544;1811780. 

+ Kiểm tra, đánh giá 

và tại một số điểm 

có nguy cơ cần sửa 

chữa làm rãnh biên 

chống xói mòn  

+ Cần theo dõi và 

đánh giá tác động 

xói mòn vào mùa 

mưa để khắc phục. 

460m 

Lô b1,b2,b6 

khoảnh 6 tiểu 

khu 129 

Đường 

đất vận 

xuất vận 

chuyển, 

lô khai 

thác 

+ Tại hiện trường chưa 

ghi nhận các điểm bị xói 

mòn. 

+ Kiểm tra, đánh giá 

và tại một số điểm 

có nguy cơ cần sửa 

chữa làm rãnh biên 

chống xói mòn  

+ Cần theo dõi và 

đánh giá tác động 

xói mòn vào mùa 

mưa để khắc phục. 

850m 
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Khoảnh 10 

tiểu khu 129 

Đường 

đất vận 

xuất vận 

chuyển, 

lô khai 

thác 

Một sô điểm có nguy cơ 

xói mòn. Tại hiện trường 

chưa ghi nhận 03 điểm 

bị tạo thành rãnh trên 

đường đi có tọa độ: 

555115;1809593, 

555113;1809455, 

555093.1809398 

+ Đã tiến hành khắc 

phục đường đi.  

+ Cần theo dõi và 

đánh giá tác động 

xói mòn vào mùa 

mưa để khắc phục. 

2.300m 

Khoảnh 3 tiểu 

khu 120 và 

khoảnh 16 

tiểu khu 113 

Đường 

đất vận 

xuất vận 

chuyển, 

lô khai 

thác 

Tại hiện trường chưa ghi 

nhận 03 điểm bị tạo 

thành rãnh trên đường đi 

có tọa độ: 

557666;1814805, 

556975;1814318, 

556861;1814304. 

+ Đã tiến hành khắc 

phục đường đi.  

+ Cần theo dõi và 

đánh giá tác động 

xói mòn, dòng chảy 

vào mùa mưa tác 

động. 

2.652m 
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*Giải pháp khắc phục: 

Các tuyến đường 

bị xói mòn 

Mô tả tác động 

tiêu cực Phương pháp thực hiện 

+  Lô c1,c2 

Khoảnh 2, tiểu khu 

129 

+  Lô b1,b2,b6 

khoảnh 6 tiểu khu 

129 

+  Khoảnh 10 tiểu 

khu 129 

Đường vận xuất, 

vận chuyển bị 

xói mòn do mưa 

lớn. 

- Đào rãnh ngang chia nước, khơi thông xuống 

vùng khe suối, vùng trũng.  

- Tùy theo độ dốc để bố trí khoảng cách các rãnh. 

Độ dốc > 200 cứ 10 m làm 1 rãnh. Độ dốc 100 - 

200 cứ 15 m làm 1 rãnh. Độ dốc < 100  cứ 20 m 

làm 1 rãnh. 

- Rãnh ngang chéo góc 40-450, Rãnh rộng 

khoảng 20 cm, sâu khoảng 15 cm. Cuối rãnh 

ngang sâu hơn và rộng hơn (30-35 cm) để thuận 

tiện cho việc thoát nước. 

- Tùy theo vị trí, tận dụng cành nhánh sau khai 

đặt phía dưới lối thoát nước để giảm xói mòn do 

áp lực dòng nước chảy. 

- Đối với các tuyến đường đóng lại không sử 

dụng, san gạt đất trồng lại cây keo và bản địa trên 

100% diện tích đường,  cây bản địa trồng tại mép 

đường  có hướng dốc thấp hơn, khoảng cánh cây 

cách cây là 5m.  

- Đối tuyến đường vận xuất chuyển chính cần giữ 

lại để sử dụng cho hoạt động lâm sinh, BVR, 

PCCCR, tiến hành trồng cây keo hai bên kết hợp 

trồng bản địa ở hướng ta luy âm (2 -3 cây keo 

trồng 1 cây bản địa) giúp giữ đất, chống sạt lở 

cho các chu kỳ khai thác tiếp theo. 
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b. Đánh giá tác động môi trường đối với rừng mới trồng 

*Kết quả đánh giá chung: 

- Đối với rừng trồng 2021, hầu hết các chỉ số về môi trường đều đảm bảo. 

- Xói mòn: Một số vị trí ở khoảnh 3/118, khoảnh 2/114, mức độ nhẹ, đã được 

khắc phục. 

- Rác thải: Khu vực khoảnh 5, 7/118, phát hiện rác thải một vài nơi, đã nhắc 

nhở và thu gom, xử lý. 

- Đai xanh vùng đệm, cây tái sinh tự nhiên: Không tác động hoặc ít ảnh hưởng. 

*Kết quả một số chỉ số chính: 

STT Địa điểm 

Diện 

tích 

(ha) 

Năm 

trồng 

Vụ 

trồng 

Chỉ số đánh giá 

Xói mòn 

Rác thải 

sinh 

hoạt, 

bao bì 

hóa chất 

sử dụng 

Đai 

xanh, 

vùng 

đệm giữ 

lại 

Tái 

sinh tự 

nhiên 

cây 

rừng 

1 K4/118 4,4 2021 Xuân Ít ảnh hưởng 
Ít ảnh 

hưởng 

Không 

có 

Ít ảnh 

hưởng 

2 K1, 3 TK118 17,5 2021 Xuân 

Ảnh hưởng: Một 

số điểm bị trôi 

lớp đất mặt, trơ 

đá tại lô a2 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

3 K2/118 6,2 2021 Xuân Ít ảnh hưởng 
Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

4 
K2/122 và 

K6, 7, 10/129 
8,6 2021 Xuân Ít ảnh hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

5 

K3/147, 

K7/149 và 

K6/155 

9,4 2021 Xuân Ít ảnh hưởng 
Ít ảnh 

hưởng 

Không 

có 

Ít ảnh 

hưởng 

6 K2/114 12,6 2021 Đông 

Ảnh hưởng: Một 

số điểm bị trôi 

lớp đất mặt, trơ 

đá tại khu vực 

đường đi vào lô 

b1, chưa tới rừng 

Cty 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

7 K10, 12/114 17,8 2021 Đông Ít ảnh hưởng 
Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

8 K4, 6/118 11,6 2021 Đông Ít ảnh hưởng 
Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

9 K6/118 9,7 2021 Đông Ít ảnh hưởng 
Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

10 K5, 7/118 24,9 2021 Đông Ít ảnh hưởng 

Ảnh 

hưởng: 

Rác thải 

sinh 

hoạt rải 

rác 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 
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11 K7/118 27,5 2021 Đông Ít ảnh hưởng 

Ảnh 

hưởng: 

Rác thải 

sinh 

hoạt rải 

rác 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

12 
K1, 4, 5, 

6/129 
24,1 2021 Đông Ít ảnh hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

13 
K4, 6/129 và 

K1/135 
5,9 2021 Đông Ít ảnh hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

14 

K2, 4, 5, 6, 

9/129 và 

K2/135 

65,1 2021 Đông Ít ảnh hưởng 
Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

15 

K16/113; K3, 

5/120 và 

K9/121 

7,7 2021 Đông Ít ảnh hưởng 
Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

Ít ảnh 

hưởng 

16 K4, 6/155 4,5 2021 Đông Ít ảnh hưởng 
Ít ảnh 

hưởng 

Không 

có 

Ít ảnh 

hưởng 

VI. Kết luận, kiến nghị 

Tổng hợp một số lỗi/điểm chưa đạt nổi bật 

Hoạt động Lỗi/điểm chưa đạt Nguyên nhân 
Tình trạng khắc 

phục/giải pháp 

Sản xuất Vườn 

ươm 

Một số điểm chưa đạt 

về lập kế hoạch, tổng 

hợp báo cáo, đảo cây 

chưa kịp, chất lượng 

cây giống chưa đồng 

đều, tỷ lệ mẫu nhiễm 

cao,… 

Tổ chức sản xuất 

chưa hợp lý, thiếu 

kinh nghiệm, mức độ 

tuân thủ kỹ thuật chưa 

cao, giám sát chưa 

kịp thời 

Nâng cao năng lực, 

tự xây dựng kế 

hoạch, lập các sổ 

theo dõi, tăng cường 

giám sát kỹ thuật 

Hoạt động lâm 

sinh 

- Mật độ: Còn một số 

vị trí đào hố hơi thưa 

Giám sát chưa sâu sát 

Cán bộ giám sát đã 

phát hiện kịp thời, 

đã yêu cầu khắc 

phục ngay trên hiện 

trường. Đề nghị nhà 

thầu nhắc nhở người 

lao động. 

- Kích thước hố: Một 

số vị trí chiều sâu hố 

chưa đạt, đào cạn 

- Kích thước gốc cây 

xăm xơi chưa đạt 



54 

 

Rác thải: Xuất hiện 

rải rác 

Do nhận thức về môi 

trường của người lao 

động chưa cao, đa 

phần đây là những 

công nhân mới tham 

gia làm, chưa được 

tuyên truyền 

Đã nhắc nhở, thu 

gom cho vào tủi 

gom rác để BVR 

khắc phúc. Tiếp tục 

tuyên truyền, nhắc 

nhở nhằm nâng cao 

nhận thức cho người 

lao động 

Khai thác rừng 

Kỹ thuật cắt, bóc vỏ, 

chiểu dài lóng cắt 

chưa đạt xuất hiện 

vào các ngày đầu của 

các gõi KTR 

Do công nhân khai 

thác theo thói quen từ 

trước, việc thay đổi, 

thực hiện đúng kỹ 

thuật còn gặp nhiều 

khó khăn 

Giải pháp tạm thời: 

Nhắc nhở và khắc 

phục ngay tại hiện 

trường. Giải pháp 

lâu dài: Tổ chức tập 

huấn khai thác tác 

động thấp cho người 

lao động 

Rác thải: Xuất hiện 

rải rác, chủ yếu là rác 

thải sinh hoạt của 

công nhân 

Do nhận thức về môi 

trường của người lao 

động chưa cao, đa 

phần đây là những 

công nhân mới tham 

gia làm, chưa được 

tuyên truyền 

Đã nhắc nhở, thu 

gom cho vào tủi 

gom rác để BVR 

khắc phục. Tiếp tục 

tuyên truyền, nhắc 

nhở nhằm nâng cao 

nhận thức cho người 

lao động 

* Kiến nghị: 

- Tiếp tục thực hiện GSĐG cho năm tiếp theo. 

- Các bộ phận đề xuất, thay đổi nhằm hoàn chỉnh hệ thống GSDG của công ty 

sao cho phù hợp và phát huy tối đa hiệu quả cho SXKD. 

 Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 01 năm 2022 

 Người tổng hợp, báo cáo 

 

 

 

 Trần Hửu Phúc 


	Diện tích khu vực điều tra chỉ mang tính đại diện khu vực, chưa thể đánh giá tổng thể. Nhưng qua đó ghi nhận sự phân bố cơ bản của động thực vật trong rừng công ty. Rừng chủ yếu là rừng trồng thuần loài nên không có sự đa dạng nhiều về động thực vật. ...
	Danh sách các loài động vật ghi nhận được ở khu vực điều tra thông qua phỏng vấn
	Ghi nhận khác:
	+ Gà rừng (Gallus gallus): Ghi nhận được thông qua phỏng vấn và quan sát thực tế.
	+ Rắn hổ mang thuộc họ Elapidae, ghi nhận được thông qua phỏng vấn.
	+ Chồn thuộc họ Mustelidae, ghi nhận được qua phỏng vấn.
	+ Khỉ được ghi nhận qua phỏng vấn.
	+ Săn bắn, bẩy bắt: Trong quá trình điều tra, chúng tôi không gặp một thợ săn nào, cũng như không nhìn thấy hình thức bẩy bắt nào trong khu vực điều tra.
	+Chăn thả gia súc
	Trong quá trình điều tra, nhóm điều tra phát hiện có phân Bò tại hiện trường nhưng không nhiều. Điều này cho thấy mức độ ảnh hưởng không đáng kể của việc chăn thả gia súc đến sinh cảnh sống của các loài động vật hoang dã trong khu vực điều tra.
	Khai thác rừng trồng: Hiện tại, Công ty đang áp dụng 6-7 năm/chu kỳ trồng và khai thác. Đây là hoạt động kinh doanh chính của Công ty. Mỗi năm có từ 200 – 250ha được thiết kế và khai thác. So với diện tích Công ty thì số diện tích này không lớn, không...


