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TÓM TẮT KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỪNG TRỒNG CỦA 

CÔNG TY FOREXCO QUẢNG NAM 
(Bảng tóm tắt được dùng để phổ biến rộng rãi đến các bên có liên quan) 

 

FOREXCO Quảng Nam đang quản lý 1.470 ha rừng trồng với các độ tuổi khác 

nhau, thuộc địa bàn tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. 

 Trong đó: Công ty đang quản lý trực tiếp 1.306,0 ha. Đây là diện tích mà 

FOREXCO có hợp đồng thuê trực tiếp với UBND tỉnh Quảng Nam. Ngoài ra, Công ty 

được Hộ dân Ủy quyền quản lý kinh doanh 164 ha đất mà Hộ dân đã được Nhà nước 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng rừng và đất rừng với thời hạn 50 năm. 

 Hầu hết diện tích trồng rừng trồng của Forexco tập trung tại 4 địa điểm là Huyện 

Núi Thành và Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, xã Hòa Phú, thành phố Đà Nẵng và rừng 

trồng hộ liên kết tại xã Hòa Khương huyện Hòa Vang và một số diện tích thuộc xã Đại 

Hiệp. 

Trong phần diện tích đang quản lý có 286,59 ha là rừng thông, còn lại 748,62 ha là 

rừng Keo phục vụ nguyên liệu gỗ xuất khẩu và nguyên liệu giấy. Toàn bộ diện tích đất 

của Công ty quản lý đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Diện tích đất sở hữu 

của các hộ liên kết kinh doanh, quản lý rừng bền vững với công ty đã có Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Những thông tin về quỹ đất đã được lưu trữ thành hồ sơ quỹ 

đất của Công ty. 

Hầu hết đất lâm nghiệp đều thuộc vùng đồi núi. Kế hoạch quản lý của FOREXCO 

Quảng Nam sẽ bảo đảm rằng tất cả những quy định của các xã, huyện, chính sách của 

tỉnh, trung ương đều được tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc. Điều này được minh 

chứng qua các tài liệu về chính sách quản lý đất của Công ty. 

Chủng loại cây trồng gồm: 10% Keo tai tượng, 70% Keo lai, Huỷnh: 0,5 %,  

19,05% Thông tính đến năm 2021. 

Cây Keo lai hiện nay là cây trồng được ưa chuộng nhất. Là cây mọc nhanh, thích 

hợp với khí hậu và điều kiện thổ nhưỡng tại khu vực tỉnh Quảng Nam, TP. Đà Nẵng. 

Gỗ keo vừa làm gỗ mộc chế biến xuất khẩu của Công ty vừa có giá trị làm nguyên liệu 

giấy để cung cấp cho các. Cây keo có khả năng phòng chống cháy rừng, chống xói 

mòn, cải tạo đất rất tốt... góp phần cải tạo môi trường trong khu vực. Đó là những lý do 

tại sao FOREXCO Quảng Nam chọn cây Keo làm cây trồng chính cho rừng thương 

mại. 

FOREXCO Quảng Nam cam kết lâu dài về quản lý rừng bền vững, chu kỳ khai thác 

kéo dài từ 7-12 năm tùy vào đặc điểm từng vùng đất cụ thể. Diện tích đất rừng khai 

thác xong sẽ trồng lại rừng ngay sau đó. Công ty luôn có sự theo dõi chặt chẽ về tình 

hình sinh trưởng, phát triển từng lâm phần để quyết định thời điểm khai thác và trồng 

lại rừng hợp lý. Trung bình hàng năm Công ty khai thác khoảng 100 ha, sản lượng gỗ 
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khai thác để phục vụ nguyên liệu gỗ mộc chế biến xuất khẩu khoảng 10.000 m
3 
và cung 

cấp khoảng: 7.000 m
3
 gỗ nguyên liệu giấy cho các đơn vị trên địa bàn trên một năm. 

Thông tin về sinh trưởng, trữ lượng của rừng sẽ được theo dõi bằng cách thiết lập 

các ô mẫu, những cây trong ô sẽ được đo đếm định kỳ để xác định các thông tin về 

tăng trưởng. Ngoài ra công ty còn theo dõi tăng trưởng qua những thí nghiệm, chọn lọc 

về giống, các biện pháp lâm sinh nhằm lựa chọn dòng vô tính cho năng suất cao. 

Trước khi thực hiện các hoạt động lâm sinh. Công ty đều khảo sát, điều tra tác 

động, sự ảnh hưởng của hoạt động lâm sinh với môi trường, hệ sinh thái…Kết quả điều 

tra, khảo sát cho thấy các hoạt động lâm sinh của Công ty không có nhiều ảnh hưởng 

tiêu cực đến môi trường, hệ sinh thái. 

Việc trồng rừng sẽ được quản lý phù hợp với quy định của nhà nước cũng như của 

chính quyền địa phương và của cộng đồng. Các quy định liên quan có áp dụng được 

lưu trữ tại FOREXCO Quảng Nam. Các hoạt động bất hợp pháp sẽ bị cấm trong khu 

vực trồng rừng. Bất cứ phát hiện nào đều được lập biên bản vi phạm và báo cáo cho 

chính quyền địa phương. 

Đất trồng rừng của FOREXCO Quảng Nam là đất sau khai thác, đất trống, đồi núi 

trọc, vì thế nó rất hạn chế về đa dạng sinh học. Mặc dù như vậy, Công ty đã thiết lập 

chương trình giám sát để bảo vệ các động thực vật quý hiếm nếu có. Nếu phát hiện 

được các loài quý hiếm, Công ty sẽ kết hợp với các tổ chức có chức năng chuyên môn 

để có kế hoạch bảo vệ. 

Trước khi khai thác, FOREXCO Quảng Nam sẽ soạn thảo một kế hoạch khai thác 

chi tiết. Điều này sẽ giúp Công ty nhận biết được đặc điểm từng lô rừng (vị trí, diện 

tích, trử lượng, loài cây, năm trồng...) để đề ra phương pháp khai thác phù hợp (ví dụ 

như: phương thức khai thác, vận chuyển, làm đường, lịch trình khai thác, kế hoạch 

phân loại gỗ, khối lượng gỗ sẽ khai thác ....), kế hoạch về môi trường và an toàn sức 

khỏe cho người lao động, kế hoạch thiết kế, trồng lại rừng sau khai thác... tất cả các 

quy trình này được đề xuất lên các cấp có thẩm quyền để xin ý kiến chỉ đạo và phê 

duyệt phù hợp với quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác đã được Nhà nước ban hành. 

Sau khi khai thác, Công ty sẽ tổ chức nghiệm thu hiện trường để đánh giá kết quả 

thực hiện công việc và ghi nhận hiện trạng, nhằm cung cấp những thông tin cần thiết 

cho việc làm giảm thiểu những ảnh hưởng tác động đến môi trường xung quanh. 

FOREXCO Quảng Nam sẽ đa dạng hóa hình thức hoạch định trong công tác quản 

lý rừng. Kinh phí sẽ được duyệt hằng năm và chi trả cho các hoạt động suốt năm tài 

chính. Kế hoạch này sẽ được lập cho các hoạt động trồng rừng, chăm sóc, quản lý bảo 

vệ, chuyển hóa rừng gỗ, khai thác, chế biến và bán sản phẩm... Hội đồng quản trị Công 

ty sẽ quyết định kế hoạch chiến lược cho toàn bộ dự án trồng rừng. 

FOREXCO Quảng Nam sẽ kết hợp chặt chẽ với các Trung tâm khoa học, nghiên 

cứu lâm nghiệp; Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam, Viện Quản lý rừng bền vững để 

nghiên cứu một số đề tài liên quan đến sản xuất của Công ty, đặc biệt chú trọng đến 

giống keo và các biện pháp lâm sinh.  

Rừng sẽ được sử dụng đa mục đích. Ngoài mục đích sản xuất gỗ nguyên liệu mộc 

sản xuất, nguyên liệu giấy, phần lớn rừng trồng của Công ty còn được sử dụng vì mục 

đích thu nhặt nấm, mật ong, hái rau... Công ty sẽ cho phép dân địa phương tiến hành 

các hoạt động này nếu không gây tổn hại cho rừng trồng và/ hoặc môi trường.   



Trang 3 

Kế hoạch quản lý cũng được xem xét lại thường xuyên, khi cần có thể điều chỉnh 

cho phù hợp, phòng khi có sự thay đổi trực tiếp về quản lý hay các thay đổi xảy ra 

tương tự. Điều này sẽ được Giám đốc phê duyệt và cũng thường xuyên cập nhật những 

thông tin từ các hoạt động giám sát, nghiên cứu và tiến bộ kỹ thuật... 

FOREXCO Quảng Nam coi nhân viên của công ty, nhà thầu, thầu phụ sẽ là những 

thành viên chính trong việc quản lý tổng thể. Điều quan trọng là họ đã và đang được 

đào tạo về công việc đang làm để bảo đảm rằng họ rất có trình độ phù hợp cho công 

việc giao phó. Nhân viên quản lý rừng sẽ đảm bảo rằng họ đạt được yêu cầu đào tạo. 

Việc huấn luyện sẽ được cụ thể  hóa trong các buổi tập huấn kỹ thuật chuyên đề về 

vườn ươm, trồng rừng, khai thác và các hoạt động chăm sóc trước khi các họat động 

này diễn ra trên hiện trường. Công nhân cũng sẽ được bồi dưỡng những kiến thức kỹ 

thuật trên các lô rừng, kiến thức về an toàn lao động. Trong trường hợp cần thiết Quy 

trình trồng rừng, khai thác và chăm sóc, bảo vệ hàng năm cũng sẽ được Giám đốc công 

ty xem xét điều chỉnh, hoặc thay đổi cho phù hợp. 

Tất cả các nhân viên quản lý phải qua đào tạo hoặc bồi dưỡng kinh nghiệm trong 

công việc. Họ đảm nhiệm cả công tác giám sát và kiến thức về kỹ thuật. Họ được cung 

cấp số liệu liên quan kể cả yêu cầu công việc, chi tiết hợp đồng, bản đồ  v.v..  

Tất cả các hoạt động lâm nghiệp phải được theo dõi và giám sát một cách cẩn thận 

và có hệ thống như đã được quy định trong hợp đồng. Điều tra về sự tăng trưởng và sản 

lượng rừng phải được thực hiện khoảng 1-2 lần mỗi năm và được cập nhật một cách có 

hệ thống. Theo dõi về yếu tố môi trường (đất, nguồn nước, đá, thực vật, động vật v.v..) 

cũng phải được thực hiện đồng thời. 

Tất cả các họat động lâm nghiệp diễn ra trên khu vực rừng trồng của các hộ dân 

phải tuân thủ các quy định, chính sách, cam kết của công ty về các nguyên tắc và tiêu 

chí quản lý rừng bền vững FSC. Sự cam kết dài hạn này được thể hiện bằng văn kiện 

hợp đồng cam kết. 

Hệ thống quản lý chuổi hành trình sản phẩm phải được cập nhật, theo dõi và giám 

sát từ điểm đầu cho đến điểm bán cuối cùng. Hệ thống này được định rõ trong Biểu đồ 

chuổi hành trình sản phẩm của công ty. 

Sự liên kết với chính quyền địa phương là quan trọng nhất và cần thiết để có sự hậu 

thuẫn, thông tin và những tài liệu khác có hiệu lực liên quan đến rừng và cấp đất. 

Trong thực tế, sự hợp tác có ý nghĩa này giúp cho Công ty giải quyết những vướng 

mắc, khó khăn về hệ thống quản lý trong toàn bộ các hoạt động về lâm nghiệp. 

FOREXCO Quảng Nam ưu tiên tuyển người lao động sinh sống xung quanh và gần 

rừng tham gia các hoạt động trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ và khai thác, giúp họ tạo 

công ăn việc làm, ổn định thu nhập... giảm được đáng kể các hoạt động bất hợp pháp 

như săn bắt, khai thác trái phép... Bên cạnh đó Công ty còn có đội ngũ kỹ thuật thường 

xuyên tiếp xúc với các nhà thầu hướng dẫn thực hiện quy trình kỹ thuật sao cho phù 

hợp với các tiêu chí và tiêu chuẩn của FSC. 

Kế họach quản lý rừng của công ty phải phù hợp với Quy chế quản lý rừng hiện 

hành được ban hành bởi Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam trên cơ sở 

tôn trọng và tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chí của FSC. 

 Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Forexco luôn coi trọng ý kiến tham vấn 

và đề xuất của các bên liên quan. Ý kiến đó được xem là những xem xét tham khảo của 

các cấp quản lý của Forexco một cách thường xuyên nhằm bổ sung phương án quản lý 
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kinh doanh ngày càng phù hợp hơn với thực tế và đảm bảo hài hòa các lợi ích Kinh tế - 

xã hội – môi trường.  

 Trong tháng 04/2021, Công ty đã gửi “Phiếu tham khảo các bên liên quan” đến 

Các Sở ban ngành liên quan của tỉnh Quảng Nam & TP Đà Nẵng, UBND các huyện Núi 

Thành, Tiên Phước, Hòa Vang, Đại Lộc; Hạt kiểm Lâm huyện, UBND các xã nơi Công 

ty có rừng và đã nhận được một số ý kiến phản hồi, đa số đánh giá hoạt động sản xuất 

lâm nghiệp của Công ty có tác động tích cực đến xã hội và môi trường , Công ty rất 

mong nhận được thêm nhiều các ý kiến phản hồi trong thời gian tới để ngày càng hoàn 

thiện hệ thống quản lý. Hằng năm Công ty sẽ tiếp tục gửi các phiếu tham khảo để các 

bên liên quan. Công ty rất mong muốn nhận được sự quan tâm và ý kiến góp ý của quý 

cơ quan/cá nhân để góp phần ngày càng hoàn thiện hơn hoạt động sản xuất kinh doanh 

hài hòa các yếu tố lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường. 

 Hàng năm danh sách các bên liên quan của Forexco sẽ được cập nhật thường 

xuyên, nhằm đảm bảo tính kết nối trong các hoạt động lâm nghiệp của Công ty. Danh 

sách các bên liên quan của Forexco là Cộng đồng nhân dân các khu vực rừng trồng của 

Công ty, các cơ quan hữu quan như Sở NN&PTNT, Chi cục Lâm nghiệp, Kiểm lâm, 

chính quyền xã, Sở TNMT, Ủy Ban miền núi, các Nhà thầu, các Tổ chức phi chính phủ 

về môi trường, động vật hoang dã… 

Ngày: 05-02-2022 

Đại diện Forexco Quảng Nam 

Giám đốc 

(Đã ký) 
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