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   UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                

     CÔNG TY TNHH NN MTV  

  LÂM NGHIỆP TIỀN PHONG 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

BÁO CÁO  
TỔNG KẾT NĂM 2019 VÀ PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ  NĂM 2020 

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG 

1. Lao động, tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp  

- Tổng số CBCNV – LĐ  94 người; trong đó; quản lý 03 người, lao động quản lý/phục 

vụ 23 người, lao động sản xuất trực tiếp 69 người.  

- Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp 4.918,9 ha (rừng sản xuất 2.727,5 ha; rừng 

phòng hộ 1.523,6 ha; rừng đặc dụng 555,5 ha, quy hoạch cho mục đích khác 112,3 ha). 

- Hoạt động chính của Công ty là trồng và chăm sóc rừng; khai thác rừng trồng sản xuất 

cây giống lâm, nông nghiệp; khai thác nhựa thông; quản lý bảo vệ rừng phòng hộ đặc dụng 

được giao và cung cấp dịch vụ tư vấn kỹ thuật lâm nông nghiệp.             

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 

1. Kết quả chung 

 Kết quả hoạt động sản xuất 

TT Hạng mục công việc ĐVT 
Kế 

hoạch 

Thực 

hiện 
Ghi chú 

1 Trồng rừng  ha 300,6 243,45   

1.1 Trồng rừng tập trung 
 

246,4 161,58 
 

  Keo lai mô ha 200,1 135,1   

  Keo lá tràm mô ha 10,5 4,98   

  Hỗn giao (keo- bản địa) ha 35,8 12,5   

  Bản địa 
 

  5,0   

  Thông Caribea 
 

  4,0   

1.2 
Phục hồi, làm giàu đai xanh, vùng 

đệm  
54,2 81,87   

2 Chăm sóc rừng  ha 880,3 556,1   

 

3 
Khai thác rừng ha 250 161,4 

161,4ha/192,5ha 

TK trồng  

4 Khai thác nhựa ha 260 188,5   

  Sản lượng nhựa khai thác kg 65.978,9 20.030   

5 Sản xuất giống Tr. Cây 4,46 10,01   

  Keo lai hom Tr. Cây 2 4,2   

  Keo lai mô Tr. Cây 1,4 1,5   

  Cây mầm keo lai mô Tr. Cây 1,0 4,0   

  Cây bản địa các loại Tr. Cây 0,05 0,3   

 Sản xuất hoa lan các loại Cây 10.000 10.000  
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6 Triển khai thực hiện Dự án 
 

168,9 168,9   

  Chăm sóc RMNĐ ha 67,6 67,6   

  Chăm sóc rừng thay thế ha 46,3 46,3   

  Chuyển hóa rừng giống thông nhựa ha 48 48,0   

  
Chăm sóc các rừng giống: huỷnh (2 

ha), thông caribea(3ha) 
ha 5 5,0   

  Trồng rừng cảnh quan Phú Bài ha 2,0 2,0   

7 QLBVR  ha 4918 4918 
 

 

 

Tiếp tục quản lý rừng bền vững và 

duy trì 3096,4 ha chứng chỉ rừng 

FSC. 

    

Các chỉ số tài chính năm 2019: 

 - Vốn đầu tư  cho trồng, chăm sóc rừng và XDCB: 5,7 tỉ đồng. 

- Tổng doanh thu: 34,7 tỉ đồng. 

- Lãi trước thuế: 10,2 tỉ đồng. 

- Thuế thu nhập Doanh nghiệp: 1,3 tỉ đồng. 

- Thu nhập bình quân:  10 triệu đồng/người/tháng. 

 Công tác xã hội 

- Tạo được việc làm thường xuyên cho khoảng 300 lao động phổ thông là 

người dân địa phương, góp phần ổn định cuộc sống. Tiếp tục thực hiện chương 

trình hỗ trợ gạo hàng tháng cho các gia đình nghèo, khó khăn tại địa phương. 

- Tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hưởng ứng các chương trình thiện 

nguyện xã hội ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Kinh 

phí của Công ty dành cho công tác xã hội trong năm 2019 là hơn 250 triệu đồng. 

 

III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 

1. Về tổ chức quản lý 

 - Tiếp tục củng cố, sắp xếp lại lao động phù hợp với điều kiện và tình hình sản 

xuất trong đơn vị, nâng cao năng lực quản lý, trình độ, kiến thức chuyên môn cho 

CBCNV-LĐ. 

- Tiến hành Hội nghị NLĐ nhằm phát huy quyền làm chủ của CBCNV-LĐ 

trong việc tham gia quản lý, thực hiện phương án SXKD của đơn vị. 

 - Về việc làm: ưu tiên tạo việc làm cho người lao động trong Công ty và hợp 

đồng lao động tại địa phương góp phần tạo việc làm cho người dân. 

2. Về sản xuất kinh doanh 

 Kế hoạch sản xuất kinh doanh 

Hoạt động ĐVT KH thực hiện 

1. Khai thác gỗ rừng trồng ha 231,2 

 1.1 Rừng trồng kinh tế ha 220,0 

1.2 Rừng trồng DA 661 ha 11,2 

2. Trồng rừng ha 280,0 
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3. Chăm sóc rừng trồng kinh tế ha 728,2 

 3.1 Chăm sóc năm 1 ha 164,1 

 3.2 Chăm sóc năm 2 ha 330,9 

 3.3 Chăm sóc năm 3 ha 233,2 

4. Sản xuất kinh doanh cây giống Triệu cây 8,2 

4.1 Cây keo lai mô Triệu cây 2,0 

4.2 Cây mầm keo lai mô  Triệu cây 3,0 

4.3 Cây keo lai hom Triệu cây 3,0 

4.4 Cây bản địa các loại Triệu cây 0,05 

5. Sản xuất kinh doanh hoa lan cây 10.000 

6. Quản lý bảo vệ rừng ha 4.918,9 

 

 Một số hoạt động khác 

TT Hạng mục chính Khối lƣợng, Nội dung 

1 

 

Đất đai 

 

- Chuyển mục đích sử dụng đất Trạm BVR Minh Mạng, vườn 

ươm cây ăn quả, cây công trình. 

- Đăng ký biến động các diện tích thu hồi. Rà soát, điều chỉnh 

các diện tích chồng lấn. 

2 

Quản lý rừng, đất 

lâm nghiệp 

- Lập phương án QLBVR, phòng cháy chữa cháy rừng; Quản 

lý bảo vệ rừng kịp thời, không để xảy ra lấn chiếm mới. 

- Thu hồi, giao khoán trồng rừng 

- Tiếp tục giải quyết các trường hợp chồng lấn đất đai. 

- Tiếp tục triển khai phương án sử dụng đất dưới đường dây 

điện 550KV, 220KV (quản lý, bảo vệ, trồng tràm gió) 

- Kiểm kê diễn biến rừng. 

3 
Chứng chỉ rừng 

FSC 

- Đóng lỗi nhỏ 2019 

- Chuẩn bị đánh giá chính 4/2020. 
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Các Dự án - Triển khai chăm sóc rừng giống, RMNĐ, RTT, 48 ha chuyển 

hóa rừng giống, xây dựng Trạm BVR Hải Cát, Dự án cây ăn 

quả, Dự án khác. 

- Triển khai các đề  tài nghiên cứu đã phê duyệt 

 

 Các chỉ tiêu tài chính: Năm 2020 cao hơn 5-7% so với năm 2019. 

 
 

      Thừa Thiên Huế, ngày      tháng 01 năm 2020 

           GIÁM ĐỐC 

          

 Phan Thế Sơn 

 


