
BĐD NHÓM CCR CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN THANH CHƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Thanh Chương, ngày 15  tháng 7 năm 2022. 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁC HOẠT ĐỘNG 
CỦA CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM CCR HUYỆN THANH CHƯƠNG 

 
- Căn cứ nội dung các nguyên tắc, tiêu chí bộ tiêu chuẩn quản lý rừng FSC quốc gia 

Việt Nam. 
- Căn cứ Quy trình giám sát nội bộ nhóm trong Sổ tay quản lý nhóm. 
- Căn cứ Sổ tay giám sát Nhóm CCR huyện Thanh Chương. 
-  Căn cứ vào phiếu giám sát của các xóm trưởng, nhóm trưởng tại các xã/BQL RPH. 

Ban FSC Công ty CP BVN Thanh Chương báo cáo kết quả giám sát và các kế hoạch 
cho Nhóm chứng chỉ rừng cụ thể như sau: 

I.  Tổng hợp kết quả giám sát nội bộ 
1.1. Hoạt động giám sát tại 3 phân nhóm cũ 
- Từ tháng 12/2021 đến tháng 07/2022 cán bộ giám sát tại 03 phân nhóm: Thanh 

Hương, Thanh Thủy, BQLRPH đã giám sát được 125 lô rừng. 

+ Xã Thanh Hương:  40 Lô 

+ Xã Thanh Thủy: 49 lô 

+ BQL RPH Thanh Chương: 36 lô 
1.1.1. Giám sát các lô rừng diễn ra hoạt động lâm sinh 

Phân 
nhóm 

Hoạt động 
Số lô 
giám 
sát 

Đánh giá 

Đạt Chưa đạt Ghi chú 

Xã Thanh 
Hương 

Trồng rừng 16 7 

6 -Đốt thực bì toàn diện 

0 - Vi phạm HLVS 

1 -Đồ BHLĐ chưa phù hợp 

3 - Rác thải 

Chăm sóc 3 3 
x -Sử dụng thuốc BVTV 
x -BHLĐ 
x -Rác thải 

Khai thác 16 5 

3 -Thiếu đồ BHLĐ 

6 -Thiếu hộp cứu thương 

0 -Vi phạm HLVS 

4 - Rác thải (ít) 

Thi công 
bảo dưỡng 
đường vận 
xuất 

1 1 x 

 



Xã Thanh 
Thủy 

Trồng rừng 17 9 
3 -Đốt thực bì toàn diện 
0 - Vi phạm HLVS 
4 - Rác thải 

Chăm sóc 4 4 
x -Sử dụng thuốc BVTV 
x -BHLĐ 
x -Rác thải 

Khai thác 25 11 

1 -Thiếu đồ BHLĐ 
10 -Thiếu hộp cứu thương 
0 -Vi phạm HLVS 
5 - Rác thải (ít) 

Thi công 
bảo dưỡng 
đường vận 
xuất 

1 1 x 

 

BQL RPH 

Trồng rừng 9 4 
5 -Đốt thực bì toàn diện 
0 - Vi phạm HLVS 
0 - Rác thải 

Chăm sóc 2 2 x  

Khai thác 13 8 

3 -Thiếu đồ BHLĐ 
2 Thiếu hộp cứu thương 
3 -Vi phạm HLVS 
0 - Rác thải 

 Thi công 
bảo dưỡng 
đường vận 
xuất 

3 3 x 

 

1.1.2. Giám sát các lô rừng không diễn ra hoạt động lâm sinh 

Phân 
nhóm 

Hoạt động 
Số lô 
giám 
sát 

Đánh giá 

Đạt Không đạt Ghi chú 

Xã Thanh 
Hương 

Bảo vệ rừng 3 1 

x Lấn chiếm đất đai 

x Cháy rừng 

x Vùng đệm bị tác động 

1 Sâu bệnh hại 

Tác động môi 
trường 

1  
x Rất ảnh hưởng 
1 Ảnh hưởng 
x Ít ảnh hưởng 

Xã Thanh 
Thủy 

Bảo vệ rừng 1 1 

x Lấn chiếm đất đai 
x Cháy rừng 
x Vùng đệm bị tác động 
x Sâu bệnh hại 

Tác động môi 
trường 

1  
x Rất ảnh hưởng 
x Ảnh hưởng 
1 Ít ảnh hưởng 

BQL RPH Bảo vệ rừng 7 3 

x Lấn chiếm đất đai 
x Cháy rừng 
x Vùng đệm bị tác động 
4 Sâu bệnh hại 



Tác động môi 
trường 2  

x Rất ảnh hưởng 
1 Ảnh hưởng 
1 Ít ảnh hưởng 

- Các lỗi phát hiện: 

* Lỗi nhỏ: 

+ Đốt thực bì toàn diện: 14 lô 

+ Rác thải trên lô: 16 lô 

+ Thiếu đồ Bảo hộ lao động: 9 lô 

+ Vi phạm hành lang ven suối: 3 lô 

+ Sử dụng thuốc BVTV, hoạt chất cấm: không có 

* Lỗi lớn: Không  

- Đánh giá chung: 

Nhìn chung sau một thời gian được tập huấn và tham gia vào Nhóm CCR nhận thức 

của người dân đã được thay đổi đáng kể. Đốt thực bì toàn diện, rác thải vứt trên lô, vi phạm 

hành lang ven suối…. đã giảm đi. Tuy nhiên vẫn còn nhiều chủ rừng chưa nhận thức hết được 

vai trò, ý nghĩa của các hoạt động trên dẫn đến không tuân thủ. Cán bộ giám sát cũng như tổ 

FSC đã giải thích, tuyên truyền và yêu cầu các chủ rừng có hành động không tuân thủ phải 

sửa lỗi, khắc phục và cam kết không vi phạm vào chu kỳ trồng hoặc khai thác tiếp theo. 

+ Đối với các hộ vi phạm hành lang ven suối: Yêu cầu chủ hộ ký vào cam kết không 

vi phạm hành lang ven suối vào chu kỳ tiếp theo, trồng các cây bản địa hoặc tre, nứa vào hành 

lang ven suối. Đối với cây keo đã trồng vào vùng hành lang yêu cầu chủ rừng không được 

khai thác. 

+ Đốt thực bì:  Hiện tượng đốt thực bì toàn diện còn diễn ra nhiều trên các lô rừng 

trồng. Vì vậy tổ FSC cũng như cán bộ giám sát tích cực tuyên truyền cho chủ rừng lợi ích của 

việc không đốt thực bì hoặc đốt thực bì có kiểm soát. Hướng dẫn kỹ thuật dọn thực bì và đốt 

thực bì có kiểm soát trước khi trồng cho chủ rừng để chủ rừng áp dụng cho chu kỳ trồng rừng 

tiếp theo. 

+ Rác thải trên lô: Gom hết rác thải trên lô để vào đúng nơi quy định 

+ Thiếu đồ bảo hộ lao động: Yêu cầu tạm dừng khai thác và trang bị bảo hộ lao động 

phù hợp mới được tiếp tục khai thác. 

+ Thiếu hộp cứu thương: Các tổ khai thác rừng trên địa bàn thường không chú ý đến 

việc trang bị hộp cứu thương. Cán bộ giám sát, tổ FSC đã giải thích và hướng dẫn các tổ mua 

sắm túi cứu thương và mang đi khi khai thác rừng. 

+ Sâu bệnh hại cây keo: Đầu năm 2022 trên địa bàn cả nước nói chung và trên địa bàn 

huyện Thanh Chương nói riêng xuất hiện nhiều diện tích bị bệnh gây chết héo cây keo. Khi 

lô rừng bị bệnh cán bộ giám sát và tổ FSC đã hướng dẫn chủ rừng cách phòng trừ. Chủ yếu 

là chặt, dọn các cây bị bệnh mang ra khỏi lô và tiêu hủy, xử lý bằng vôi và thuốc diệt nấm tại 

vùng bị bệnh sau khi dọn sạch. Tuy nhiên các chủ rừng thường để vậy đối với cây keo còn ít 

tuổi do chi phí thu dọn cao. Các lô có thể thu hoạch được thì chủ rừng tiến hành chặt hạ và 

bán. 



 

1.2. Giám sát hoạt động khắc phục 

TT 
Các hoạt động 
khác phục cần 

thực hiện 
Địa điểm 

Kết quả khắc phục 
Nguyên nhân 

chưa khắc phục Đã khắc phục 
Chưa 
khắc 
phục 

 1 

Đồ BHLĐ chưa 
phù hợp (thiếu 
mũ) – hoạt 
động khai thác  

PH135, PH 226, 
TH94, TH 205, 
PH179, PH 226, 
PH89 

x     

2  

Đốt thực bì 
toàn diện – 
Hoạt động 
trồng rừng 

PH222, PH161A, 
TT277, TH235, 
TH233, TH162, 
TH191, TH35, 
TH244, PH 179 

-Tuyên truyền, giải 
thích cho chủ rừng về 
lợi ích của việc xử lý 
thực bì không đốt hoặc 
đốt có kiểm soát, tác hại 
của việc đốt thực bì 
toàn diện. Yêu cầu chủ 
rừng chu kỳ trồng rừng 
tiếp theo không được 
đốt toàn diện 

  

 3 

Vi phạm hành 
lang ven suối – 
hoạt động khai 
thác 

PH244, PH89 

Phần chưa vi phạm 
chủ rừng đã tuân thủ 
bảo vệ HLVS. Chủ 
rừng cam kết không vi 
phạm HLVS trong các 
chu kỳ tiếp 

  

 4 

Rác thải trên 
lô – hoạt động 
khai thác và 
trồng rừng 

TH35, TH191, 
TT380, TT2, 
TT286, TH35, 
TH163, TH162, 
TH205, TH44, 
TT108, TT276, 
TT277, TT 262, TT 
96, TT108, TT283, 
TT369, TT276 
 

x     

1.3. Hoạt động giám sát tại 4 phân nhóm mới 

Hệ thống giám sát tại 4 phân nhóm mới : Thanh Hà, Thanh Tùng, Thanh Mai, 

Thanh Lâm đã triển khai hoạt động được 2 tháng. Bước đầu đã giám sát được một số lô 

rừng và phát hiện ra các lỗi không tuân thủ. 
Xã Số lô ktra Đốt HLVS Rác ATLD Tổng lỗi 

Thanh Hà 6 2 1 0 1 3 

Thanh Tùng 7 2 1 1 0 3 

Thanh Mai 9 4 0 2 1 6 

Thanh Lâm 8 1 0 1 1 3 

Tổng 30 9 1 4 3 15 



Các cán bộ giám sát đã được tập huấn. Tuy nhiên tổ FSC Công ty vẫn phải bám sát, 

theo dõi và hướng dẫn thêm để hệ thống giám sát ngày được hoàn thiện. 

II. Giám sát quản lý nhóm 

 - Các giám sát viên (xóm trưởng) tại các xã Thanh Hương, Thanh Thủy có sự thay đổi 

do các xã bình bầu lại các xóm trưởng mới, từ tháng 6/2022. Xã Thanh Hương thay xóm 

trưởng xóm 2, 4, 6; xã Thanh Thủy thay xóm trưởng xóm Thủy Phong và Thủy Chung. Hiện 

tại các xóm trưởng cũ vẫn đảm nhiệm công tác giám sát. Tổ FSC sẽ lên kế hoạch tập huấn 

các xóm trưởng mới để thay thế các xóm trưởng cũ trong công tác giám sát. 

          - Nhóm CCR đã kết nạp bổ sung thêm 27 thành viên tại 3 phân nhóm cũ. Xã Thanh 

Hương: 6 thành viên, xã Thanh Thủy: 6 thành viên, BQLRPH: 15 thành viên. Các thành viên 

này đã làm đơn tham gia nhóm đợt 1, tuy nhiên do nhiều yếu tố chưa đủ điều kiện vào nhóm, 

sau khi xem xét và điều chỉnh sửa chữa phù hợp với yêu cầu của nhóm đã đưa các hộ này vào 

Nhóm. 

III. Chỉnh sửa hiện trạng rừng trồng 

- Kết hợp các hoạt động giám sát các hoạt động lâm sinh trên các lô rừng, cán bộ giám 

sát cùng với Tổ FSC Công ty còn thực hiện công việc rà soát lại năm trồng của các lô rừng. 

Tổ đã xác định và điều chỉnh lại năm trồng của 36 lô về đúng số tuổi thực tế. Việc này giúp 

cho công việc giám sát, quản lý và tính toán trữ lượng rừng chính xác hơn. 

- Lô rừng TH276 của Nguyễn Văn Minh tại phân nhóm xã Thanh Hương sau khi khai 

thác xong đã chuyển sang trồng cây trồng khác (chè). Nhóm sẽ tiến hành khai trừ thành viên 

theo đúng quy trình. 

IV. Họp Nhóm thường niên 

Sáu tháng đầu năm Nhóm chứng chỉ rừng huyện Thanh Chương đã tiến hành 2 cuộc 

họp tổng kết Quý I và Quý II. Tại các cuộc họp đã tổng kết lại các hoạt động giám sát trồng 

rừng, chăm sóc, bảo vệ, khai thác, thi công đường vận xuất, tác động môi trường… Chỉ ra 

các ưu điểm, các tồn tại và biện pháp khắc phục. 

V. Hoạt động phúc tra: 

- Tổ đã tiến hành phúc tra 11 lô do các xóm trưởng/nhóm trưởng giám sát. Theo danh 

sách dưới đây: 

TT Chủ rừng Tên lô Phân nhóm Hoạt động giám sát 

1 Nguyễn Thị Ngọ TH58 Thanh Hương Khai thác 

2 Nguyễn Bá Lý TH272 Thanh Hương Trồng 

3 Lê Huy Lộc TH200 Thanh Hương Trồng 

4 Nguyễn Đình Đường TT2 Thanh Thủy Khai thác 

5 Nguyễn Hữu Thắng TT5 Thanh Thủy Khai thác 

6 Nguyễn Hữu Tùng TT58B Thanh Thủy Khai thác 

7 Nguyễn Văn Ngọ TT251 Thanh Thủy Trồng 

8 Ngô Thị Mai TT143 Thanh Thủy Trồng 



9 Lê Quang Hoài PH 267 BQL RPH Trồng 

10 Lê Văn Thượng PH244 BQL RPH Khai thác 

11 Trịnh Văn Bình PH179 BQL RPH Trồng 

12 Nguyễn Văn Tiến PH265 BQL RPH Khắc phục vi phạm 

HLVS 

 

+ Các lỗi phát hiện ghi trong phiếu giám sát các xóm trưởng phát hiện là hợp lý. 

+ Các lỗi đã được khắc phục. 

+ Có một số hộ như hộ Nguyễn Văn Tiến (PH265) thuộc BQL RPH sau khi được 

tuyên truyền về ý nghĩa của việc bảo vệ hành lang ven suối, chủ hộ đã khắc phục vi phạm 

trước đó rất tốt. Ngoài việc trồng tre vừa bảo vệ HLVS vừa để lấy măng, chủ hộ còn trồng 

thêm cây gỗ lớn (lát hoa). Sau bốn tháng kiểm tra lại cây cối phát triển rất tốt. 

IV. Kế hoạch tập huấn 

Căn cứ vào các lỗi còn tồn tại trong hoạt động lâm sinh của các chủ hộ trên lô rừng, 

thay mặt Ban đại diện Nhóm CCR huyện Thanh Chương, Tổ FSC Công ty sẽ tập huấn các 

lớp sau trong các tháng cuối năm 2022: 

- Tập huấn cho chủ rừng về bảo vệ hành lang ven suối 

- Tập huấn xử lý thực bì trước khi trồng 

- Tổ chức các đợt tham quan học tập cho chủ rừng tại các phân nhóm những lô 

rừng xử lý thực bì đúng kỹ thuật, trồng rừng theo mật độ phù hợp, chăm sóc tốt, khoa học; 

những lô rừng bảo vệ HLVS tốt. 

- Tiếp tục tập huấn cho thợ cưa về vấn đồ BHLĐ, khai thác tác động thấp. 

                                                                       NGƯỜI BÁO CÁO 

 

 


