BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (EIA)
NHÓM CHỨNG CHỈ RỪNG HUYỆN THANH CHƯƠNG

Thanh Chương, 2022

Nhóm Chứng chỉ rừng Huyện Thanh Chương

MỤC LỤC
I.

Giới thiệu ........................................................................................................................... 1

II.

Mục tiêu hoạt động, nội dung và phương pháp đánh giá ............................................... 1

2.1.

Mục tiêu ..................................................................................................................................... 2

2.2.

Nội dung đánh giá ...................................................................................................................... 2

2.3.

Các bước đánh giá tác động môi trường .................................................................................... 3

2.4.

Phương pháp đánh giá................................................................................................................ 3

III.

Kết quả đánh giá tác động môi trường ........................................................................... 3

3.1.

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá ................................................................................................... 3

3.2.

Các tác động tiềm ẩn của thiên tai đến môi trường.................................................................... 5

3.3.

Đánh giá các tác động của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường .............................. 6

IV.

Các biện pháp giảm thiểu ......................................................................................................... 11

V. Kế hoạch giám sát............................................................................................................................. 13

VI.

Kết luận và kiến nghị ................................................................................................... 15

6.1.

Kết luận .................................................................................................................................... 15

6.2.

Kiến nghị.................................................................................................................................. 16

Phụ lục 1: PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH (EIA) ..................................................................... 18
Phụ lục 2: PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ UBND XÃ/BQL RPH .................................................... 20
Phụ lục 3: DANH SÁCH CÁC HỘ PHỎNG VẤN .............................................................................. 22
Phụ lục 4: DANH SÁCH HỘ DÂN ĐI THỰC ĐỊA ............................................................................ 24

Nhóm Chứng chỉ rừng Huyện Thanh Chương

I. Giới thiệu
Sản xuất và kinh doanh rừng trồng là một trong những hoạt động phổ biến diễn
ra trong khuôn khổ hoạt động quản lý rừng. Rừng trồng thường được thực hiện ở những
nơi đất trống hoặc những nơi kém năng suất không đảm bảo mục tiêu kinh tế cũng như
nâng cao lợi ích từ việc sử dụng đất. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp rừng trồng
cũng có những tác động tiêu cực đến môi trường hoặc kinh tế thông qua quá trình phá
hủy và thay đổi môi trường sống ban đầu của lớp thảm thực vật tự nhiên mà trong đó
có các loài động thực vật quý hiếm sinh sống hoặc các sản phẩm tự nhiên phục vụ cho
cộng đồng địa phương mà chúng ta không thể nhận biết được.
Bên cạnh đó, các biện pháp chuẩn bị cho trồng rừng cũng là nguyên nhân gây ra
những tác động tới hệ sinh thái/ môi trường sống như vệ sinh – chặt cây và đốt hoặc sử
dụng những máy móc trọng tải lớn. Các loài cây trồng có thể ảnh hưởng đáng kể tới
môi trường sống cũng nhưng điều kiện phát triển tư nhiên, do vậy một số loài động thực
vât sẽ bị ảnh hưởng hoặc mất đi trong môi trường sinh sống mới.
Vì vậy, đánh giá điều kiện tự nhiên hiện có hoặc xem mức độ ảnh hưởng của
rừng trồng tác động đến những điều kiện như thế nào là việc cần phải xem xét kỹ lưỡng.
Đặc biệt các tiêu chuẩn của FSC yêu cầu các chủ rừng tiến hành đánh giá trước khi
trồng rừng nhằm tránh những tác động không tốt tới tính đa dạng sinh học và môi trường
sống đa dạng. Đánh giá này có thể coi là một phần của Đánh giá tác động môi trường
tổng thể mà chủ rừng phải thực hiện trong tất cả các hoạt động quản lý rừng.
Căn cứ pháp lý và kỹ thuật
Trong báo cáo này để Đánh giá tác động môi trường được dựa trên các căn cứ
pháp lý như sau:
-

Luật bảo vệ môi trường của Nước CHXHCN Việt Nam số 72/2020/QH14 ngày
17/11/2020;

-

Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 được Quốc hội ban hành ngày 12/6/2012
Luật lâm nghiệp 2017;
Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính Phủ về việc quy định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật bảo vệ môi trường;
Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18/4/2011 của Chính Phủ quy định về đánh
giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi
trường;
Quyết định số 186/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 của Thủ tướng Chính Phủ về Quy
chế 3 loại rừng;
Tiêu chuẩn FSC về quản lý rừng bền vững.

-

-

II. Mục tiêu hoạt động, nội dung và phương pháp đánh giá
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2.1. Mục tiêu
Nhằm dự báo các tác động và đưa ra biện pháp làm giảm thiểu tác động tiêu cực
tới môi trường khi triển khai thực hiện các hoạt động lâm nghiệp để giảm thiểu các
tác động tiêu cực đến môi trường trong quản lý rừng bền vững.
2.2. Nội dung đánh giá
Nội dung đánh giá tập trung vào phân tích tác động đến môi trường bởi các hoạt động
lâm nghiệp. Đánh giá tác động môi trường là xác định, miêu tả và phân tích các tác
động trực tiếp và gián tiếp của hoạt động lâm nghiệp.
Bảng 1. Các nội dung cần đánh giá tác động môi trường
Các nguồn gây tác động đến môi trường từ các
hoạt động quản lý rừng

Các yếu tố về môi trường có thể
bị tác động

1/ Các hoạt động trồng rừng, chăm sóc, QLBV - Độ che phủ (Tán rừng và diện
rừng trồng
tích rừng trồng);
- Loài cây trồng: Mức độ phù hợp với lập địa...?

- Chất lượng Tài nguyên rừng (tỷ
- Phát dọn, xử lý thực bì (đốt / không đốt; cục bộ / lệ sống, năng suất, chất lượng cây
phù trợ);
toàn diện; cơ giới / thủ công)?
- Làm đất trồng rừng (cục bộ / toàn diện; cơ giới/thủ - Môi trường đất (Gây suy thoái
đất, sạt lở đất);
công)?
- Trồng rừng;
- Mùa vụ trồng rừng;
- Phòng chống cháy rừng;
- Chăm sóc và Quản lý bảo vệ rừng trồng;
- Hóa chất và thuốc BVTV đã và đang sử dụng.

- Môi trường nước (Nước đầu
nguồn, nước ngầm, nước sinh
hoạt, hành lang bảo vệ suối, hồ);
- Môi trường không khí (Khói,
bụi, tiếng ồn);
- Hành lang ven sông suối và di
chuyển của động vật.

- Độ che phủ (Tán rừng và diện
- Quy trình thủ tục (Đăng ký khai thác, Lập kế hoạch tích rừng trồng);
- Chất lượng Tài nguyên rừng (tỷ
khai thác);
lệ tái sinh, chất lượng);
- Khai thác trắng hay có thử nghiệm khai thác có để - Môi trường đất (Gây suy thoái
lại một phần nuôi gỗ lớn?
đất, sạt lở đất);
- Quy mô và diện tích dự kiến khai thác hàng năm; - Môi trường nước (Nước đầu
- Công cụ sử dụng để chặt hạ, cắt khúc, bóc vỏ, vận nguồn, nước ngầm, nước sinh
hoạt, hành lang ven suối);
xuất, vận chuyển;
2/ Hoạt động khai thác rừng

- Phương thức khai thác: thủ công/ cơ giới;
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- Bãi gỗ;
- Hệ thống đường vận xuất/vận chuyển;
- Sinh hoạt của công nhân khai thác;

- Môi trường không khí (Khói,
bụi, tiếng ồn, hóa chất, dầu mỡ...)
- Hành lang ven sông suối và hành
lang di chuyển của động vật.

- Vệ sinh rừng sau khai thác;
- Nguy cơ cháy nổ;
- Thành lập tổ giám sát quy trình khai thác.
2.3.
-

Các bước đánh giá tác động môi trường
Xác định các hoạt động lâm nghiệp có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường
Mô tả, phân tích tác động tiêu cực đến môi trường
Đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực

2.4. Phương pháp đánh giá

2.4.1. Phương pháp thu thập số liệu
- Dữ liệu thứ cấp thu thập tại các cơ quan lâm nghiệp liên quan: Chi cục kiểm lâm
tỉnh Nghệ An, Hạt Kiểm lâm huyện Thanh Chương; Phòng Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (NN&PTNT) huyện Thanh Chương, Ban Quản lý Rừng phòng hộ (BQL
RPH) Thanh Chương và UBND của các xã Thanh Hương, Thanh Thuỷ, Thanh Hà,
Thanh Tùng, Thanh Mai, Thanh Lâm, HTX Thanh Thuỷ.
- Dữ liệu sơ cấp từ phỏng vấn các bên liên quan (kiểm lâm địa bàn, cán bộ địa chính
xã, các xóm trưởng, cán bộ Hợp tác xã, cán bộ BQL RPH Thanh Chương) và một số
chủ rừng, hộ nhận khoán tại xã Thanh Hương, Thanh Thuỷ, Thanh Hà, Thanh Tùng,
Thanh Mai và BQL RPH Thanh Chương.
- Khảo sát hiện trường rừng của 41 lô rừng nơi đang tiến hành các hoạt động chuẩn
bị đất trồng rừng, trồng rừng, hiện trường khai thác, hoạt động vận chuyển.
- Nội dung bảng hỏi và danh sách các hộ gia đình được phỏng vấn và hiện trường
rừng đi kiểm tra xem chi tiết ở phần phụ lục
2.4.2. Phương pháp xử lý, phân tích số liệu
Phương pháp phân tích định tính và định lượng được áp dụng để phân tích dữ liệu
thu thập được. Dữ liệu được phân tích, tổng hợp và trình bày thành các bảng biểu hoặc
biểu đồ trong các nội dung.
III. Kết quả đánh giá tác động môi trường
3.1. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá
Bảng 2. Các tiêu chí và mức độ ảnh hưởng của hoạt động sản xuất
lâm nghiệp đến môi trường
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Yếu tố Môi
trường

Mức độ ảnh hưởng
Ảnh hưởng mạnh
(3)

Ảnh hưởng nhẹ
(2)

Ít hoặc Không ảnh
hưởng
(1)

Đất
- Xói mòn đất

Tạo thành dòng chảy Trôi đất trên bề mặt Không có hiện tượng
và khe nứt trên bề đường, mặt rừng, xe tạo vết trôi lớp đất
mặt đường, bãi gỗ, đi vào mùa mưa
mặt rừng vào mùa
mưa

- Sạt lỡ đất

phủ trên mặt đường,
mặt rừng

Sụt lún nền đường, Có hiện tượng sụt lở, Không có hiện tượng
trôi nền đường, sạt sạt nền đường cục sụt lỡ đáng kể
nền đường ô tô, trôi bộ, sụt lỡ đất cục bộ
nền đường, sụt lỡ ở trong khu khai thác
khu khai thác và
vùng lân cận

- Độ màu mỡ Làm trôi lượng mùn Ảnh hưởng đến năng Ít hoặc không ảnh
và ảnh hưởng đến suất cây trồng
hưởng đến năng suất
của đất
năng suất cây trồng
rõ rệt

cây trồng

- Thay đổi hiện Làm thay đổi mục Làm thay đổi mục Mục đích sử dụng
trạng sử dụng đích sử dụng đất, đích sử dụng đất, đất và cơ cấu cây
đất vùng lân thay đổi cơ cấu cây thay đổi cơ cấu cây trồng cơ bản không
trồng ở vùng lân cận trồng ở một vài nơi
thay đổi nhiều
cận
Nguồn nước
- Lượng nước

Làm

giảm

lượng Mực nước trong suối Mực nước hầu như

nước trong khe suối có suy giảm, nhưng không biến động
rõ rệt
không đáng kể
- Khả

năng Giảm tốc độ thoát Giảm tốc độ thoát Khả năng thoát nước
nước nước của hầu hết các nước của khe suối ở của khe suối không

thoát
của khe suối

khe suối một cách rõ một số đoạn nhất thay đổi
rệt
định

- Độ đục của Nước trong khe suối Nước trong khe suối Nước khe suối vẫn
đục nhiều và gây đục đục nhưng không giữ được độ trong
nước
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cả nguồn nước ở ảnh hưởng đến
vùng phụ cận
nguồn nước ở vùng
hạ lưu
- Thay đổi hiện Thay đổi kích thước Thay đổi kích thước Không thay đổi kích
trạng của khe của khe suối
của khe suối nhưng thước khe suối
suối

không rõ nét

Đa dạng sinh học
- Đa dạng hệ Làm suy giảm hệ Có ảnh hưởng đến hệ Không ảnh hưởng
sinh thái dẫn đến làm sinh thái nhưng đến hệ sinh thái
sinh thái
mất giá trị khoa không làm giảm giá
học/sinh
thái/văn trị khoa học/sinh
hoá của dịch vụ hệ thái/văn hoá của dịch
sinh thái
- Đa dạng loài

Thiệt hại đến quần Có ảnh hưởng đến Không ảnh hưởng
thể loài

- Đa dạng gen

vụ hệ sinh thái
quần thể loài nhưng đến quần thể loài
không gây thiệt hại

Gây tuyệt chủng một Có ảnh hưởng đến Không ảnh hưởng
loài đặc hữu bản địa loài đặc hữu bản địa

đến loài đặc hữu bản

có giá trị khoa học,
sinh học hoặc giá trị

địa có giá trị khoa
học, sinh học hoặc

văn hoá

giá trị văn hoá

Dựa vào bộ tiêu chí đã được xây dựng, nhóm đánh giá sẽ tiến hành phỏng vấn các
bên liên quan và điều tra hiện trường để có cơ sở phân tích và kết luận sự ảnh hưởng
của các hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến các yếu tố môi trường.
3.2. Các tác động tiềm ẩn của thiên tai đến môi trường
- Nguy cơ tác động đến môi trường nước mặt: Qua khảo sát hiện trường chưa phát
hiện được các ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến chất lượng
nguồn nước và dòng chảy của sông, suối.
Tuy nhiên, trong mùa mưa bão, lượng mưa lớn, dài ngày, dòng chảy tại các sông,
suối sẽ rất mạnh dễ làm cho tầng đất bở rời. Điều này gây ra hiện tượng xói mòn,
sạt lỡ, thậm chí thay đổi dòng chảy tại một số đoạn sông, suối.
- Nguy cơ tác động đến môi trường đất: Mùa mưa bão kéo dài, lượng mưa lớn tập
trung vào một số tháng trong năm. Cho nên, vào mùa mưa tác động tiêu cực từ hoạt
động thi công, bão dưỡng đường vận chuyển và khai thác nếu không tuân thủ các
yêu cầu kỹ thuật sẽ gây ra những tác động tiêu cực đến môi trường đất như sạt lỡ,
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biến dạng nền đất tại một số vị trí do đất bị nén, bào mòn khi lao gỗ, hay tạo thành
rãnh, đường nước chảy khi mưa lớn.
- Nguy cơ cháy rừng: Cháy rừng sẽ làm phát sinh một lượng lớn khí thải độc hại và
bụi vào môi trường, đồng thời tiềm ẩn rủi ro huỷ diệt môi trường sống của một số
loài sinh vật xung quanh cũng như ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng sống
gần rừng. Ngoài các nguyên nhân do con người (đốt thực bì không kiểm soát, đốt
rác gần rừng, thắp nhang, đốt vàng mã tại các khu vực mồ mã gần rừng…), nguy
cơ cháy rừng có thể xảy ra do thời tiết hanh khô vào mùa nắng nóng, kết hợp sự
thiểu cẩn trọng trong việc sử dụng lửa của hộ gia đình sẽ tăng nguy cơ cháy. Ngoài
ra, sấm sét trong mưa giông cũng là một trong các nguyên nhân gây cháy rừng.
3.3. Đánh giá các tác động của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường
3.3.1. Tác động tích cực
Các hoạt động sản xuất lâm nghiệp có ảnh hưởng đến môi trường bao gồm hoạt động
xử lý thực bì trước trồng rừng, làm đất, trồng cây, chăm sóc, khai thác và vận xuất, vận
chuyển. Một số hoạt động kể trên có tác động tích cự đến môi trường ở thời điểm hiện
tại trước mắt cũng như những tác động tích cực lâu dài.
Qua khảo sát phỏng vấn và tiến hành đánh giá thực địa, chúng tôi tổng hợp các tác
động tích cực của hoạt động sản xuất kinh doanh rừng như sau:
Bảng 3. Tác động tích cực của hoạt động sản xuất lâm nghiệp
đến môi trường

Nội dung

Làm đất

Trồng cây

Chăm sóc rừng

Tác động

Tác động

tích cực

tích cực

hiện tại

lâu dài

Đào hố thủ công

X

X

Đào hố cơ giới

X

Bón lót

X

Chừa hành lang ven suối

X

Bón thúc

X

Hoạt động

X

Tỉa thưa

X

Vệ sinh sau khai

Cành, nhánh, ngọn được để

X

thác

lại tại rừng
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Gốc cây chừa lại không đào

X

bỏ
Khi tham gia vào nhóm chứng chỉ rừng, người dân đã thực hiện các phương án, giải
pháp quản lý rừng bền vững. Để được cấp chứng chỉ rừng, chủ rừng hoặc hộ nhận khoán
cần tuân thủ các nguyên tắc và tiêu chí của tiêu chuẩn FSC liên quan đến việc xử lý
thực bì không đốt, hoặc đốt có kiểm soát; sử dụng nguồn giống có xuất xứ rõ ràng,
không được sử dụng các loại thuốc hóa học nằm trong danh mục cấm; bảo vệ và làm
giàu đai xanh, vùng đệm ven khe suối, ao hồ, hạn chế mở đường, khai thác tác động
thấp…đã góp phần rất lớn trong việc chống thoái hóa đất, hạn chế xói mòn và sạt lở
đất, duy trì tính chất lý hóa tính của đất cũng như tăng độ phì cho đất, đảm bảo tính bền
vững cho những hoạt động kinh doanh rừng ở những chu kì tiếp theo và về lâu dài.
Người dân đào hố trồng rừng theo 02 phương thức là thủ công và phương tiện cơ
giới. Kích thước hố thông thường là 40x40x30 cm hoặc 30x30x30 cm. Với kích thước
này, việc đào hố ít ảnh hưởng đến kết cấu đất, hiện tượng rửa trôi ít xảy ra. Việc đào hố
bằng phương tiện cơ giới có một số ưu điểm như sau: Đỡ mất sức lao động; Cành nhánh
sau khai thác không ảnh hưởng đến việc múc hố; Gốc chặt sau khai thác không cần đào
thủ công, xe múc có thể múc gốc cây sau khai thác nếu cần thiết.
Trong quá trình trồng và chăm sóc rừng có nhiều hộ gia đình đã tiến hành bón lót,
bón thúc việc làm này có tác dụng tích cực trước mắt cho cây trồng và về lâu dài đối
với tài nguyên đất ở khu vực. Đất sẽ được bổ sung và duy trì dinh dưỡng, ít xảy ra hiện
tượng thoái hoá đất khi canh tác với cường độ cao, tuy nhiên phải đảm bảo rằng thành
phần phân bón nằm trong danh lục cho phép của pháp luật Việt nam và tiêu chuẩn FCS,
bên cạnh đó nguồn gốc xuất xứ của thuốc phải đảm bảo tính rõ ràng đồng thời tuân thủ
các nguyên tắc về sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật.
Hiện tại, tập quán của người dân địa phương phần lớn vẫn đốt thực bì sau khi khai
thác. Tuy nhiên, có một số hộ dân đã thay đổi cách xử lý thực bì, chuyển từ đốt sang
thu dọn và để lại cành nhánh và gốc chặt tại rừng sau khai thác. Xét về khía cạnh môi
trường, đây là hoạt động có ý nghĩa đến việc bảo vệ đất, tầng đất mặt được lớp thảm
tươi bao phủ sẽ hạn chế việc xói mòn rửa trôi, đồng thời sẽ hạn chế được sự xuất hiện
của các loài cây ưa sáng. Về lâu dài khi các vật liệu này phân huỷ sẽ tăng thêm độ mùn
cho tầng đất mặt.
Bên cạnh đó việc người dân để lại gốc cây không tiến hành đào bỏ khi trồng rừng sẽ
có tác dụng nhiều mặt đến môi trường đất. Thứ nhất, không làm phá vỡ kết cấu đất nếu
không đào gốc và hạn chế được hiện tượng rửa trôi đất khi mưa xuống. Thứ hai, sau 1
chu kỳ trồng rừng gốc cây để lại sẽ tự phân huỷ và tăng lượng mùn cho đất.
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Đối với sự đa dạng sinh học các loài động thực vật, rừng đóng vai trò quan trọng cho
sự sinh trưởng và phát triển của các loài. Rừng được cấp chứng chỉ phải đảm bảo tiêu
chí là duy trì và làm giàu các đai xanh vùng đệm, bảo vệ các dạng sinh cảnh dễ bị tổn
thương, dành một phần diện tích nhất định để quản lý, bảo vệ và phục hồi rừng. Kết quả
của hoạt động này sẽ tạo ra các mảng rừng tự nhiên là môi trường sống cho các loài.
Trong quá trình khảo sát điều tra, chúng tôi nhận thấy phần lớn người dân đã có ý
thức bảo vệ hành lang ven suối. Phần lớn các hộ dân trồng chè ở khu vực gần suối, sau
đó đến khu vực trồng keo liền kề trên cao. Một số hộ không tiến hành trồng rừng sát
mép suối mà đã có chừa thảm thực vật tự nhiên ven suối, điều này có ý nghĩa tích cực
đối với nguồn nước trong khu vực, dòng chảy ổn định không bị sạt lỡ gây hiện tượng
mở rộng dòng chảy. Tuy nhiên, trong quá trình đi thực địa nhóm đánh giá vẫn còn bắt
gặp một số diện tích rừng được người dân trồng xen chè với keo, hoặc trồng keo sát
mép suối. Qua phỏng vấn, được biết diện tích này được trồng trước khi người dân tham
gia vào nhóm chứng chỉ rừng. Đồng thời, các hộ dân cũng đã đồng thuận rằng sau khai
thác sẽ để lại những hàng cây gần mép khe suối nhằm bảo vệ khe suối.
3.3.2. Tác động tiêu cực
Căn cứ vào các tiêu chí và mức độ ảnh hưởng được xây dựng ở Bảng 2, nhóm
đánh giá đưa ra các tác động tiêu cực và mức độ tác động đối với từng hoạt động sản
xuất lâm nghiệp tại Nhóm Chứng chỉ rừng huyện Thanh Chương như Bảng 4.
Bảng 4. Mức độ tác động của hoạt động sản xuất lâm nghiệp
đến Môi trường
Nội dung

Hoạt động

MT Đất

MT Nước

Xử lý thực bì

Đốt

2

2

trước khi trồng

Sử dụng thuốc

2

2

Trồng cây

Xé túi bầu

2

1

Bón lót

1

1

Bón thúc

1

1

Làm đường lâm sinh

2

1

Khai thác

Chặt hạ cây bằng cưa xăng

2

1

Vệ sinh sau khai
thác

Bóc vỏ

1

2

Chăm sóc rừng
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Vận xuất,
chuyển

vận

Rác thải trong
sinh hoạt khi
trồng rừng

Thả gỗ lao dốc tập kết

2

1

Vận chuyển gỗ ra khỏi rừng

2

1

Vận chuyển gỗ về điểm
mua bán

1

1

Bao bì nilon, hộp cơm, chai
nhựa đựng nước…

2

2

Trong các yếu tố môi trường, đất là yếu tố bị ảnh hưởng nhiều nhất trong hoạt động
sản xuất kinh doanh lâm nghiệp vì hầu hết các hoạt động sản xuất đều diễn ra trên hiện
trường rừng. Bên cạnh đó môi trường nước ít bị ảnh hưởng hơn tuy nhiên vẫn có ảnh
hưởng nhất định, ảnh hưởng chủ yếu đến môi trường nước ở khía cạnh chất lượng nước
(nước bị ô nhiễm) nếu việc sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật không tuân thủ các tiêu
chuẩn quy định, bóc vỏ cây thả xuống các sông, suối, khe ven rừng. Môi trường không
khí là yếu tố ít bị ảnh hưởng nhất, nếu cháy rừng xảy ra hoặc người dân đốt thực bì với
cường độ lớn thì môi trường không khí sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng bởi khói bụi và các chất
khí thải ra môi trường.
Bảng 5. Tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường
Nội dung

Hoạt động

Tác động

Tác động

hiện tại

lâu dài

Xử lý thực bì

Đốt

X

X

trước khi trồng

Sử dụng thuốc

X

X

Trồng cây

Xé túi bầu

X

X

Chăm sóc rừng

Bón lót

X

Bón thúc

X

Làm đường lâm sinh

X

X

Khai thác

Chặt hạ cây bằng cưa xăng

Vệ sinh sau khai
thác

Bóc vỏ

X

Vận xuất,
chuyển

Thả gỗ lao dốc tập kết

X

X

Vận chuyển gỗ ra khỏi rừng

X

X

vận

X
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Vận chuyển gỗ về điểm
mua bán
Rác thải trong
sinh hoạt khi
trồng rừng

Bao bì nilon, hộp cơm, chai
nhựa đựng nước…

X
X

X

(Nguồn: khảo sát hiện trường và thảo luận nhóm, 2022)
Có thể thấy rằng, sự ảnh hưởng của các hoạt động trong sản xuất kinh doanh lâm
nghiệp có thể ảnh hưởng trước mắt và có thể để lại hậu quả lâu dài hoặc ảnh hưởng lâu
dài nếu không có các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu kịp thời. Một số hoạt động điển
hình bao gồm:
1. Hoạt động đốt thực bì trước khi trồng rừng và sau khai thác
Qua điều tra phỏng vấn, phần lớn người dân xử lý thực bì trước khi trồng rừng bằng
cách đốt để giải phóng mặt bằng. Điều này làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng đất ở khu
vực này, các nghiên cứu cho thấy rằng, khi mặt đất bị đốt nóng, nhiệt độ đất tăng lên,
dẫn đến cấu trúc vật lý của đất bị phá vỡ, đất dễ bị xói mòn rửa trôi, đất thay đổi sẫm
màu hơn dẫn đến khả năng hấp thụ nhiệt lớn, làm cho nhiệt độ đất càng nóng lên. Đồng
thời đốt thực bì làm ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí, ảnh hưởng đến
tài nguyên sinh vật dưới đất, trên mặt đất và các khu vực lân cận.
Địa bàn đánh giá là khu vực có khí hậu khắc nghiệt, nắng nóng vào mùa khô, nền
nhiệt độ vào mùa cháy rừng rất cao, cùng với sự ảnh hưởng của gió Tây Nam khô nóng
nên nguy cơ xảy ra cháy rừng luôn ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Khi xảy ra
cháy rừng thường cháy lớn và để lại thiệt hại nặng cho chủ rừng
2. Rác thải túi bầu trong quá trình trồng rừng
Khi tiến hành trồng rừng, người rừng xé vỏ túi bầu và để lại tại rừng, không thu gom
hoặc thu gom không hết, dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường đất rất nghiêm trọng.
Nếu không thu gom, túi bầu nilon chôn vùi trong đất, khó phân huỷ. Các nhà khoa học
trên thế giới cho biết, tác hại nguy hiểm nhất của túi nilion tới môi trường chính là tính
chất khó phân huỷ trong điều kiện tự nhiên. Chiếc túi nilon có quá trình phân huỷ từ
500 – 1.000 năm nếu không có tác động của ánh sáng mặt trời. Sự tồn tại của nó trong
môi trường sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đất và nước, bởi túi nilon lẫn vào đất sẽ
làm thay đổi tính chất vật lý của đất gây xói mòn đất, làm cho đất không giữ được nước,
dinh dưỡng, ngăn cản ôxy đi qua đất ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây trồng.
3. Hoạt động khai thác-mở đường lâm sinh
Đối với các diện tích rừng có độ dốc lớn, nếu tiến hành khai thác vào mùa mưa sẽ
dẫn đến việc đất trống và tăng dòng chảy bề mặt, đồng thời việc mở đường làm đường
10

Nhóm Chứng chỉ rừng Huyện Thanh Chương

lâm sinh để vận xuất vận chuyển mà chưa tuân thủ theo hướng dẫn khai thác tác động
thấp trong quá trình khai thác sẽ gián tiến dẫn đến tình trạng đất bị cày xới dễ bị xói
mòn rữa trôi và đặc biệt rất dễ sạt lỡ khi trời mưa.
Việc khai thác và lao gỗ trên dốc xuống bãi tập kết cũng là một nguyên nhân dẫn đến
hiện tượng tạo dòng chảy gây ra xói mòn và sạt lỡ đất.
Trong quá trình vận chuyển gỗ về điểm mua bán các xe vận chuyển có thể gây hiện
tượng hỏng mặt đường đất, lầy lội vào mùa mưa và bụi vào mùa khô.
Bên cạnh đó, trong quá trình khai thác, nhóm khai thác sử dụng cưa xăng để cắt cây,
nhưng chưa có biện pháp hạn chế và thu gom dầu mỡ từ cưa xăng rơi vãi ra môi trường.
Lượng nguyên liệu cưa xăng rò rỉ ra môi trường sẽ gây ô nhiễm dầu mỡ đối với đất sản
xuất và nguồn nước mặt xung quanh khu vực khai thác.
Ngoài ra, việc bóc vỏ cây keo để lại rừng, khi mưa xuống hoặc bóc gần các sông,
suối, không có thu gom sẽ gây ra hiện tường nguồn nước bị đen và có váng dầu trên
mặt nước. Sở dĩ có hiện tượng này do cây keo có tinh dầu và nhựa mủ, nên khi bóc vỏ
và gặp nước các chất này hoà vào dòng chảy bề mặt.
4. Rác thải trong sinh hoạt khi trồng, chăm sóc và khai thác rừng
Rác thải trong sinh hoạt là một vấn đề rất nan giải, cùng với xu thế hiện nay, các vật
dụng sử dụng một lần ngày càng tiện lợi và giá thành rẻ đã tạo cho người dùng sự thuận
tiện, tuy nhiên sau khi sử dụng đã để lại môi trường mối đe dọa khá lớn. Trong các hoạt
động sản xuất kinh doanh rừng cũng không phải ngoại lệ, người dân sử dụng các hộp
xốp để dựng cơm, dùng bao bì ni lon để đựng thức ăn và dùng chai nhựa để đựng nước
uống. Sau khi sử dụng họ đã để lại tại rừng một lượng rác thải sinh hoạt không hề nhỏ.
Ngoài ra, trong quá trình chăm sóc, bón thúc phân bón cho rừng, nhiều hộ gia đình
bỏ lại các túi phân bón, thuốc BVTV lại trên mặt rừng. Các loại rác thải này khó phân
huỷ, và có thể chứa các chất gây ô nhiễm môi trường đất, nước.
IV.

Các biện pháp giảm thiểu

Bảng 6. Thực trạng và giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường
Thực trạng

Mức độ
ảnh
hưởng

Đề xuất giải pháp
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Đốt xử lý thực bì trước
khi trồng

Túi bầu bỏ lại tại rừng
khi trồng cây

Cao

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, hạn chế việc sử
dụng lửa để đốt thực bì. Nên xử lý thực bì bằng cách
băm nhỏ thực bì và để thực bì tự phân huỷ.
- Tập huấn kỹ thuật nâng cao năng lực cho người
dân
- Không được đốt xử lí thực bì khi có dự báo cháy
rừng cấp 4 và cấp 5.
- Kết hợp với lực lượng chức năng giám sát chặt
chẽ việc sử dụng lửa đốt thực bì vào mùa khô,
nóng.
- Trong trường hợp phải sử dụng biện pháp đốt xử
lý thực bì cần thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật lâm
sinh trong xử lý thực bì, đặc biệt là làm đường
ranh đúng tiêu chuẩn và đốt đúng kỷ thuật..
Trung bình -Tuyên truyền, nhắc nhở người trồng rừng nên đem
theo vật dụng để thu gom túi bầu về nơi tập kết.
-Xây dựng quy chế giảm sát đảm bảo các hộ gia
đình tuân thủ việc thu gom túi bầu sau khi trồng
rừng.
- Thay thế túi bầu ni lon bằng túi bầu tự phân hủy,
túi bầu sinh học, túi bầu thân thiện với môi trường
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Rác thải trong sinh
hoạt khi trồng, chăm
sóc và khai thác rừng

Trung bình - Khuyến cáo người dân không sử dụng túi nilon,
hộp xốp, chai nhựa dùng 1 lần mà nên đựng thức
ăn, nước uống trong các vật dụng dùng lâu dài như
hộp đựng thực phẩm, chai nước thuỷ tinh hoặc ca
nhựa dùng nhiều lần.
- Tuyên truyên nâng cao nhận thức người dân về
tác hại của rác thải nhựa, nilon, tự giác thu gom
rác thải sinh hoạt về nơi tập kết.

Mở đường lâm sinh khi
khai thác

Trung bình - Ở nơi có độ dốc lớn đường lâm sinh nên thiết kế
theo đường đồng mức hoặc song song.
- Sau khi khai thác cần khẩn trương tiến hành
trồng phủ xanh.
- Nên tận dụng đường lâm sinh đã có, hạn chế việc
mở nhiều đường lâm sinh trên cùng 1 khu vực.
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Xói mòn đất do quá
trình khai thác vận
xuất, vận chuyển

Trung bình - Cần tránh việc tập trung một vị trí lao để hạn chế
việc tạo rãnh xói mòn.
-Nên sử dụng máng lao để lao gỗ ở các khu vực có
độ dốc cao.
-Đảm bảo tải trọng cho phép khi tham gia giao
thông, đặc biệt là các đường dân sinh có kết cấu
bán kiên cố.
Hóa chất, nhiên liệu sử Trung bình -Tập huấn phương thức khai thác tác động thấp.
dụng trong vận hành
-Tuyên truyền nâng cao ý thức giám sát của chủ
cưa xăng và xe vận
rừng trong quá trình khai thác, vận chuyển
chuyển
Đào gốc
Thấp
- Trồng các cây mới ở giữa 2 hàng gốc cũ. Các
gốc cũ sẽ tự hoại để cung cấp dinh dưỡng cho đất
Phân bón hóa học sử
dụng trong quá trình
trồng và chăm sóc

Thấp

Vỏ cây sau khi bóctách

Thấp

-Tập huấn cho người dân sử dụng an toàn hóa chất
bảo vệ thực vật.
- Lập danh mục các loại hoá chất cấm, niêm yết ở
các vị trí nhà cộng đồng xóm, UBND xã, BQL RPH
để các hộ dân nắm thông tin.
- Giám sát các loại phân bón người dân đưa vào sử
dụng.
- Thiết lập vùng đệm chống xói mòn, ô nhiễm cho
các sông suối, dòng chảy và kênh thoát nước-nơi có
thảm thực bì tự nhiên.
- Nhắc nhở người dân khi tiến hành bóc vỏ cây cần
tránh xa các nguồn nước, mặc dù không ảnh hưởng
lớn đến môi trường và sức khỏe con người nhưng
có thể ảnh hưởng đến các loài thủy sinh.

V. Kế hoạch giám sát
Bảng 7. Ma trận đánh giá tác động môi trường
Hoạt
động

Trồng
rừng
và
chăm
sóc

Mức độ tác động
Tác động tiềm
Ít
Không Biện pháp giảm
Nghiệm
ẩn
thiểu tác động
nghiêm
tác
trọng
trọng
động

Gây
ô
x
 Không
sử
nhiễm đất
dụng các loại

Ô nhiễm
thuốc,
hóa
nguồn nước
chất bị cấm

Ô nhiễm
 Thu gom túi
không khí
bầu, vỏ chai
đựng hóa chất
bảo vệ thực
vật để xử lý
chuyên nghiệp

Thời
gian và
số lần
giám sát
Trong
lúc thực
hiện và
giám sát
định kỳ
hàng
năm.
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Đất
 Xói mòn đất
 Mất ổn định tại
các khu vực
dốc, bờ sông,
suối
 Rửa trôi chất
dinh dưỡng,
chất hữu cơ
 Đất bị ô nhiễm
Hoạt Nguồn nước
động  Giảm
chất
trong
lượng nước
lô khai  Nước
sông,
thác
suối, ao hồ bị
đục, bẩn
 Khả năng thoát
nước giảm do
bị bồi tụ đất
trong các lòng
suối
Thực vật
 Đe dọa sự mất
đa dạng sinh
học
Vận  Xói mòn đất
xuất  Tạo ra lắng cặn
gỗ
ở các lòng suối

x

x

 Phải có hành
lang giữa rừng
trồng và cộng
đồng dân cư
 Hạn chế sử
dụng phương
pháp đốt toàn
diện để xử lý
thực bì
 Tuân theo biện
pháp PCCR
của Hạt kiểm
lâm và chính
quyền
địa
phương trong
việc đốt thực
bì, đặc biệt
vào mùa khô,
nóng.
 Phải có thiết
kế khai thác
trước khi tiến
hành khai thác
 Ngừng hoạt
động khai thác
khi trời mưa
 Tuân thủ kỹ
thuật khai thác
tác động thấp
 Giữ lại hành
lang bảo vệ
suối
 Giữ lại các cây
tự nhiên làm
nguồn thức ăn,
nơi làm tổ cho
động
vật
hoang dã

Trong
lúc thi
công và
giám sát
định kỳ
hàng
năm

 Giảm
thiểu Trong
mật độ đường lúc thực
vận
xuất, hiện và
14
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 Gây nén đất,
xói mòn đất
trên các tuyến
đường

x

Vận
chuyển
gỗ






không
vượt
quá 500m/ha,
diện tích bãi
gỗ <900m2
Áp
dụng
phương pháp
vận xuất gỗ
ngược dốc ở
những nơi có
thể
Xây dựng hệ
thống
rãnh
biên
Ngừng hoạt
động
vận
chuyển
khi
trời mưa
Chăm sóc bảo
dưỡng
kịp
thời, đúng kỹ
thuật trên các
tuyến đường
vận chuyển.

giám sát
định kỳ
hàng
năm

Trong
lúc thực
hiện

VI. Kết luận và kiến nghị
6.1. Kết luận
- Báo cáo đã tìm hiểu và đánh giá những tác động tích cực hiện tại và dự báo tác
động tích cực lâu dài của hoạt động sản xuất lâm nghiệp đến môi trường và đa dạng
sinh học trên địa bàn.
- Đã xác định được những tác động tiêu cực hiện tại và dự báo tác động tiêu cực
tiềm ẩn có thể xảy ra nếu người dân không thực hiện đúng quy trình và biện pháp kỹ
thuật. Một số vấn đề tồn tại ở đây như đốt thực bì trước trồng rừng và sau khai thác, rác
thải từ túi bầu và rác thải sinh hoạt, tuy nhiên các vấn đề này chỉ ở mức trung bình và
có thể khắc phục được.
- Các yếu tố môi trường bị ảnh hưởng bởi các tác động của hoạt động sản xuất
kinh doanh lâm nghiệp chủ yếu là môi trường đất và môi trường nước. Trong các yếu
tố môi trường này, môi trường đất là yếu tố bị ảnh hưởng nhiều nhất do nó là nơi xảy
ra tất cả các hoạt động sản xuất lâm nghiệp.
- Người dân trong vùng đã có ý thức bảo vệ hành lang ven khe suối, duy trì và bảo
vệ khu vực đai xanh vùng đệm. Các diện tích đã trồng sát mép suối sẽ được giữ lại để
bảo vệ hạn chế việc sạt lỡ ven khe suối.
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- Dựa trên kết quả dự báo tác động tiêu cực tiềm ẩn, đã đề xuất các giải pháp giảm
thiểu tác động tiêu cực nhằm đem lại môi trường tốt nhất cho con người, các sinh vật
khác và cảnh quan rừng.
6.2. Kiến nghị
Ngoài các giải pháp cụ thể đã đề xuất ở kết quả trên, chúng tôi có một số khuyến
nghị như sau:
- Tồn tại lớn nhất trên địa bàn đánh giá là vấn để sử dụng lửa trong xử lý thực bì
trước khi trồng rừng và sau khi khai thác. Đây là mối lo ngại cả về yếu tố kinh tế xã hội
và yếu tố môi trường. Việc kiểm soát lửa khi đốt thực bì nếu không được thực hiện tốt
sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn đó là nguy cơ cháy rừng cho các hộ dân lân cận.
Đối với việc đốt dọn thực bì, cần tuyên truyền để chủ rừng biết tác hại của việc đốt thực
bì đền môi trường và sinh vật xung quanh. Đồng thời hướng dẫn chủ rừng tuân thủ quy
trình xử lý thực bì, phòng chống cháy rừng trong việc đốt có kiểm soát và tiến tới trồng
rừng không đốt thực bì.
- Tăng cường hoạt động giám sát từ người dân, chủ rừng và các tổ chức có trách
nhiệm. Trong đó vai trò của ban đại diện tại các xã Thanh Hương, Thanh Thuỷ, Thanh
Hà,Thanh Tùng, Thanh Mai, Thanh Lâm và BQL RPH Thanh Chương cần được nâng
cao hơn nữa, thường xuyên kiểm tra giám sát sự tuân thủ của người dân nhằm kịp thời
phát hiện và ngăn chặn các hoạt động không tuân thủ, đặc biệt liên quan đến xử lý thực
bì, vấn đề rác thải và an toàn lao động trong quá trình khai thác và vận chuyển.
- Tăng cường việc bảo vệ vùng đệm ven khe suối, cần thay đổi loài cây trồng ở
những khu vực hành lang ven khe suối, trong đó ưu tiên các loài cây bản địa.
- Tăng cường tuyên truyền và tổ chức các lớp tập huấn về an toàn lao động, kỹ
thuật lâm sinh và khai thác tác động thấp cho các hộ trồng rừng và nhóm khai thác.
- Qua phỏng vấn và giám sát hiện trường trồng rừng cho thấy phần lớn các hộ gia
đình mua phân bón từ các cửa hàng trong địa phương, không rõ tên, xuất xứ, không
theo dõi và lưu giữ thông tin và cũng không được hướng dẫn đầy đỉ về cách sử dụng
phân bón một cách hiệu quả. Do vậy, cần tăng cường tuyên truyền, vận động và tập
huấn nâng cao nhận thức của người dân trong việc mua và sử dụng phân bón.
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PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Phiếu phỏng vấn hộ gia đình
Phụ lục 2: Phiếu phỏng vấn cán bộ UBND xã/ BQL RPH
Phụ lục 3: Danh sách các cá nhân tham gia phỏng vấn
Phụ lục 4: Danh sách các hộ dân đi thực địa
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Phụ lục 1: PHIẾU PHỎNG VẤN HỘ GIA ĐÌNH (EIA)
Nội dung: “ Đánh giá tác động môi trường”
Thời gian: Ngày … tháng ….năm 2021
I. THÔNG TIN HỘ GIA ĐÌNH
1. Họ và tên:.....................................................................................................................
2. Địa chỉ: .......................................................................................................................
3. Điện thoại: ..................................................................................................................
.........................................................................................................................................
4. Độ tuổi? .......................................................................................................................
a) Dưới 40 tuổi:
b) Từ 41 đến 50 tuổi:
c) Từ 51 đến 60 tuổi
d) Trên 60 tuổi
5. Dân tộc?
a) Kinh:
b) Dân tộc thiểu số (ghi cụ thể):………...
II. NỘI DUNG PHỎNG VẤN
1. Gia đình ông/bà bắt đầu tham gia sản xuất Lâm nghiệp (trồng Keo) năm nào?.....
Đã khai thác được bao nhiêu lần?
2. Trước khi trồng Keo gia đình ông/bà xử lý thực bì bằng cách nào?
..........................................................................................................................................
3. Khi trồng Keo túi bầu ông/bà xử lý thế nào? (Bóc bỏ túi bầu và bỏ lại rừng hay thu
gom vào một vị trí cố định).
..........................................................................................................................................
4. Trong quá trình trồng, chăm sóc rừng ông/bà có sử dụng hóa chất, phân bón, thúc
trừ sâu, thuốc diệt cỏ gì hay không?
- Có
Tên loại hóa chất, phân bón, thuốc trừ sâu đã dùng?
..........................................................................................................................................
Liều lượng dùng như thế nào?
..........................................................................................................................................
Có được tập huấn sử dụng không?
..........................................................................................................................................
Có sử dụng trang phục bảo hộ lao động gì khi sử dụng không?
..........................................................................................................................................
- Không
5. Khi khai thác rừng trồng ông/bà có mở đường vận xuất vận chuyển không?
- Có, Đường vận xuất, vận chuyển này có được thiết kế từ trước không?
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..........................................................................................................................................
Mức độ xói mòn đất do mỡ đường vận xuất vận chuyển theo ông/bà đánh già là thế
nào? (yếu, trung bình, mạnh)
..........................................................................................................................................
- Không
6. Gia đình ông/bà có áp dụng các biện pháp cải tạo đất, chống xói mòn đất không?
- Có, Biện pháp gì?
..........................................................................................................................................
- Không, Tại sao?
..........................................................................................................................................
7. Khi khai thác bằng cưa xăng, có hiện tượng xăng, dầu chảy và thấm xuống đất
không?
- Có, ông/bà xử lý như thế nào?
..........................................................................................................................................
- Không
---Xin cảm ơn ông/bà đã hợp tác---
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Phụ lục 2: PHIẾU PHỎNG VẤN CÁN BỘ UBND XÃ/BQL RPH
Tên xã: ………….......……………huyện:……………….Tỉnh:………………………
Họ và tên người được phỏng vấn: ....................................................................................
Chức vụ:………………………………………………………………………………

A.

THÔNG TIN CHUNG

Tổng số hộ trong xã:……………………Tổng số nhân khẩu..........................................
Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người/năm) ..................................................
Cơ cấu thu nhập (%): NLN:…….%. CN-TTCN:…….%

TM-DV:……..%

Tổng diện tích tự nhiên của xã: ........................................................................................
Tổng diện tích đất lâm nghiệp tại xã? ...............................................................................
Diện tích các loại rừng: RĐD:........... ……RPH:………….RSX: ....................................
Tổng diện tích rừng trồng? ..................... ………………………………………………………
Tổng diện tích rừng tự nhiên? ........................................................................................
Tổng diện tích rừng Keo……………………………………………………………….
Diện tích cây bản địa .......................................................................................................
Diện tích rừng đã giao:……………………Diện tích chưa giao .....................................
Số hộ được nhận rừng:………………………Số hộ có sổ đỏ: .........................................
Diện tích rừng tự nhiên trong xã tăng hay giảm so với trước đây? ...................................
Tăng/giảm bao nhiêu? ............................ ……………………………………………………….
Nguyên nhân?.................................................................................................................

B.

CÁC THÔNG TIN VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC

1. Khu vực có xuất hiện loài di cư nào không?.................................................................
2. Khu vực có vùng đầu nguồn xung yếu không?.............................................................
3. Có bao nhiêu người phụ thuộc vào khu vực này?.........................................................

4.

Người dân trong xã có hay vào rừng thu hái lâm sản ngoài gỗ không?
........................................................................................................................................

5.

Liệt kê các loài động thực vật có gặp trong và gần các khu rừng trồng Keo:

Các loài động, thực vật quý hiếm:....................................................................................
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Hình thức phát hiện:……………………………………………………………………
Các loài động vật: .............................................................................................................
Các loài cây trồng và cây bản địa.....................................................................................
Các loài Lâm sản ngoài gỗ: ..............................................................................................
Các loài thủy sản thường gặp ...........................................................................................

7.

Người dân trong xã có phụ thuộc vào các nguồn nước tự nhiên không?..................

Tỷ lệ phụ thuộc là bao nhiêu %? .......................................................................................

8.

Khu vực xã có đền thờ/miếu mạo/nghĩa địa/di tích không? ....................................

Các khu vực này có giá trị nhận diện văn hóa không?......................................................

C.

THÔNG TIN LIÊN QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI

Khu vực xã có cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống không: ...........................................
Dân tộc gì:.......................................................................................................................
Mỗi dân tộc bao nhiêu hộ:……………………………………………………………
Các thủ tục người dân phải làm khi trồng rừng: ...............................................................
Các thủ tục người dân phải làm khi khai thác rừng: .........................................................
Các loại thuế/phí/đóng góp khi trồng hoặc khi khai thác: ................................................
Công tác quản lý các đường dân sinh/Lâm sinh như thế nào ...........................................
Các loại tai nạn thường gặp trong sản xuất Lâm nghiệp...................................................
Các tổ chức/dự án/chương trình hỗ trợ Lâm nghiệp trên xã .............................................
Các
đội
nhóm/HTX
tham
nghiệp......................................................

gia

vào

sản

xuất

Lâm

-----------XIN CẢM ƠN ÔNG/BÀ ĐÃ HỢP TÁC--------
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Phụ lục 3: DANH SÁCH CÁC HỘ PHỎNG VẤN
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Họ và Tên
Nguyễn Bá Tín
Trần Văn Biểu
Nguyễn Gia Tam
Ngô Văn Lộc
Nguyễn Văn Nam
Nguyễn Công Phương
Nguyễn Văn Sơn
Nguyễn Văn Bổng
Đặng Thái Định
Nguyễn Văn Liên
Nguyễn Văn Mạo
Nguyễn Văn Đường
Nguyễn Bình
Trần Tử Xuân
Nguyễn Sỹ Bình
Nguyễn Đình Hợp
Bùi Văn Yên
Nguyễn Dương Hiếu
Trần Quốc Bình
Nguyễn Thế Lĩnh
Lê Thị Cưng
Nguyễn Đình Đường
Nguyễn Hữu Bình
Nguyễn Sỹ Thanh
Ngô Xuân Nam
Nguyễn Duy Thanh
Nguyễn Đình Tuệ
Lê Văn Thượng
Lê Quang Lục
Trần Văn Quyết
Thái Bá Huế
Lê Anh Nam
Lâm Văn Kha
Đặng Quang Lâm
Phan Văn Ha
Hồ Văn Lý
Phan Đại Huynh

Địa chỉ
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
Xã Thanh Hà
Xã Thanh Hà
Xã Thanh Hà
Xã Thanh Hà
Xã Thanh Hà
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Nguyễn Đình Tỉnh
Hoàng Văn Thực
Lê Văn Phúc
Bùi Văn Nhâm
Trần Văn Toàn
Lê Xuân An
Đậu Đình Lý
Đinh Văn Nam
Nguyễn Văn Bảy
Nguyễn Đức Hội
Nguyễn Khắc Diên
Phạm Văn Hoan
Phan Thái Tình
Bùi Văn Yêu
Nguyễn Cảnh Bảo
Phan Quang Tịnh
Nguyễn Đinh Đăng
Nguyễn Viết Thi
Lê Văn Thông
Phan Sỹ Cận
Nguyễn Trọng Tính

Xã Thanh Hà
Xã Thanh Hà
Xã Thanh Mai
Xã Thanh Mai
Xã Thanh Mai
Xã Thanh Mai
Xã Thanh Mai
Xã Thanh Lâm
Xã Thanh Lâm
Xã Thanh Lâm
Xã Thanh Lâm
Xã Thanh Lâm
Xã Thanh Lâm
Xã Thanh Tùng
Xã Thanh Tùng
Xã Thanh Tùng
Xã Thanh Tùng
Xã Thanh Tùng
Xã Thanh Tùng
Xã Thanh Tùng
Xã Thanh Tùng
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Phụ lục 4: DANH SÁCH HỘ DÂN ĐI THỰC ĐỊA
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Họ và Tên chủ rừng
Nguyễn Đình Hợp
Nguyễn Sỹ Bình
Lê Hoài Nam
Nguyễn Đình Ái
Nguyễn Hữu Lợi
Nguyễn Văn Thành
Đậu Kim Hà
Nguyễn Minh Sơn
Nguyễn Thế Du

Năm trồng
2015
2018
2020
2021
2021
2021
2021
2020
2021

Điạ điểm
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Trần Quốc Bình
Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Văn Bốn
Nguyễn Văn Dương
Nguyễn Danh Dũng
Đinh Chí Hà
Nguyễn Đình Tuệ
Võ Thị Hồng Lụa
Võ Hữu Hùng
Nguyễn Văn Bình
Trịnh Văn Bình
Trần Thị Phương Thảo
Nguyễn Thị Hạnh
Nguyễn Thị Thanh
Nguyễn Sinh Báu
Lê Văn Thượng
Nguyễn Công Phương
Nguyễn Văn Phú
Nguyễn Văn Dũng
Nguyễn Văn Nam
Bùi Văn Hường
Nguyễn Văn Xuân
Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Ba
Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Tiến Thu
Nguyễn Thế Giáp
Nguyễn Văn Phú

2021
2021
2020
2021
2021
2021
2018
2018
Đang khai thác
2016
2018
2018
2021
2021
2021
2018
2021
2021
2021
2021
2021
2020
2021
2021
2020
2015
2016
2021

Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thuỷ
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
BQL RPH Thanh Chương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
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38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Nguyễn Văn Nghĩa
Nguyễn Văn Ba
Nguyễn Văn Xuân
Nguyễn Văn Thắng
Đặng Văn Lâm
Trần Văn Khiến
Nguyễn Văn Sơn
Nguyễn Văn Bình
Trần Thị Tuyến
Trần Đại Sỹ

2021
2021
2020
2020
2018
2016
2017
2018
2017
2017

Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hương
Xã Thanh Hà
Xã Thanh Hà
Xã Thanh Hà
Xã Thanh Hà
Xã Thanh Hà
Xã Thanh Hà
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