
CÔNG TY CỔ PHẦN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BVN THANH CHƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                         Thanh Chương, ngày  05 tháng 4 năm 2022. 

        
BIÊN BẢN HỌP TỔNG KẾT GIÁM SÁT QUÝ I/2022 

(THÁNG 1 – THÁNG 3/2022) 

 Căn cứ kế hoạch giám sát của Nhóm chứng chỉ rừng huyện Thanh Chuơng 

 Căn cứ kết quả phiếu giám sát hàng tháng của cán bộ giám sát tại 03 phân nhóm. 

Hôm nay, ngày 05  tháng 4 năm 2022 tại văn phòng Công ty Cổ phần BVN Thanh 

Chương; xóm 6, xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. 

I. Thành phần họp: 

Trưởng ban FSC: Mr Nguyễn Ngọc Khánh  (Chủ tọa) 

Trưởng ban FSC phân nhóm xã Thanh Hương: ông Nguyễn Thế Giáp 

Trưởng ban FSC phân nhóm BQL RPH: ông Võ Hữu Hà 

Trưởng ban FSC phân nhóm xã Thanh Thủy: Ông Nguyễn Văn Sáng 

Cán bộ giám sát là các thôn/ đội trưởng tại 03 phân nhóm 

Tổ FSC – Công ty BVN Thanh Chương. 

II. Nội dung họp: 

Tổng hợp kết quả giám sát định kỳ (từ tháng 01 đến tháng 3/2022) tại 03 phân nhóm: 

Thanh Hương, Thanh Thủy, BQL RPH Thanh Chương. 

Căn cứ các kết quả giám sát, tổng hợp kết quả với những ưu điểm và tồn tại sau: 

1. Giám sát hoạt động trồng rừng: 

- Ưu điểm: tình trạng rác thải trên lô rừng rất ít, kỹ thuật đào hố, trồng đúng kỹ thuật. 

- Tồn tại: vẫn còn tình trạng đốt toàn diện trên lô. 

- Đề xuất biện pháp khắc phục: + Có thể dùng máy múc, máy cào gom cành nhánh 

lại theo từng nhóm nhỏ và đốt. 

+ Làm mô hình đốt có kiểm soát và mô hình không đốt trước trồng để các hộ trồng 

rừng tham quan học hỏi. 

2. Giám sát hoạt động chăm sóc rừng: 

- Ưu điểm: không có tình trạng chăn thả gia súc, sử dụng thuốc BVTV trên lô, rác 

thải ít. 

- Tồn tại: tình trạng cỏ dại mọc nhiều và nhanh, một số lô không chăm sóc kịp ảnh 

hưởng đến cây keo. Đã xuất hiện bệnh chết héo do nấm trên cây keo trên 2 năm tuổi gây 

chết 20-22% diện tích lô keo (TH317). 

- Biện pháp khắc phục: Thăm lô rừng thường xuyên để kịp thời chăm sóc dọn cỏ, tỉa 

cành cho cây. Thực hiện tốt biện pháp không đốt thực bì trước trồng. 



3. Giám sát hoạt động khai thác rừng: 

           - Ưu điểm: Khai thác đúng vị trí, ranh giới. Nhân công đa phần là người địa phương. 

Được trang bị bảo hộ lao động phù hợp. Có đủ thuốc và dụng cụ sơ cứu. Sau khai thác nhân 

công đã gom rác thải bỏ vào nơi quy định. Không xảy ra tai nạn lao động. 

            - Tồn tại: Một số vị trí gần hành lang ven suối chưa gom sạch cành nhánh, có tình 

trạng đồ bảo hộ chưa phù hợp (thiếu mũ). 

         - Đề xuất khắc phục: Yêu cầu các hộ khai thác đến đâu phải thu dọn vệ sinh rừng đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật đến đó. Không để cành nhánh rơi vào khe suối gây ách tắc dòng chảy 

         4. Giám sát thi công đường vận xuất 

         - Ưu điểm: Mở đường vận xuất, vận chuyển đúng quy định. 

         - Tồn tại: Một số vị trí điểm cua xe còn hẹp. 

         - Đề xuất khắc phục: Tăng cường công tác giám sát khi thi công đường vận xuất, vận 

chuyển. 

          5. Giám sát tác động môi trường 

         - Ưu điểm: các hoạt động lâm sinh trên các lô ít ảnh hưởng đến môi trường, không có 

tình trạng sử dụng thuốc BVTV, đổ dầu nhớt trên đất, hay tình trạng xói mòn trên lô. 

        - Tồn tại: Vẫn còn tình trạng đốt thực bì toàn diện trên lô. 

        - Đề xuất khắc phục: Tăng cường biện pháp phòng ngừa. 

       6. Giám sát các hoạt động khắc phục 

       - Thực hiện tốt kế hoạch giám sát của Ban đại diện nhóm và Công ty. 

       - Tồn tại: Thời gian khắc phục lỗi còn chậm so với quy định. 

       - Đề xuất khắc phục: Tăng cường công tác giám sát và đánh giá phải đảm bảo chất 

lượng. 

            III. Kết luận 

            Trong quý I năm 2022 nhìn chung các phân nhóm đã làm tốt công tác giám sát các 

hoạt động lâm sinh. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng các hộ trồng rừng chưa nhận thức hết vấn 

đề bảo vệ môi trường để xảy ra tình trạng đốt toàn diện thực bì, đồ bảo hộ lao động trang bị 

chưa phù hợp. Bước sang quý II tổ giám sát tại các phân nhóm cần tăng cường công tác 

giám sát kết hợp với tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các hộ dân trồng rừng. 

 
                  CHỦ TỌA                                                                         THƯ KÝ 
 
  
 
 
  
 
Nơi nhận: 
- Công ty (B/c); 
- Các bên liên quan (tham vấn); 
- Lưu VT. 

 
 



 


