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BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ
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Thời gian : Từ ngày 02-04.11.2021
Địa điểm :

huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Đại diện Nhóm hộ CCR huyện Thanh Chương:
1) Ô. Nguyễn Thế Giáp, PCT UBND Xã Thanh Hương
2) Ô. Võ Văn Thịnh, PCT UBND Xã Thanh Thủy
3) Ô. Võ Hữu Hà, PGĐ BQLRPH Thanh Chương
Đại diện Công ty BVN – Thanh Chương:
1) Ô. Nguyễn Ngọc Khánh, trưởng phòng Kinh doanh Công ty CP BVN
2) Ô. Nguyễn Xuân Hoan, cán bộ tổ FSC, Công ty CP BVN
3) Ô. Nguyễn Thọ Văn, cán bộ tổ FSC, Công ty CP BVN
3) Bà Trần Thị Lê, cán bộ tổ FSC, Công ty CP BVN
Trung tâm CORENARM:
1) Ô. Ngô Trí Dũng - Trưởng nhóm đánh giá nội bộ, Trung tâm CORENARM
2) B. Lê Thị Diễm Kiều – Thành viên, Trung tâm CORENARM
Đã tiến hành “Đánh giá nội bộ” hoạt động quản lý Nhóm và quản lý Rừng theo
Tiêu chuẩn FSC tại Nhóm hộ CCR huyện Thanh Chương, bao gồm: đánh giá trong
phòng (tài liệu) và đánh giá hiện trường.
1. Mục tiêu đánh giá: Đánh giá nội bộ để phát hiện các lỗi không tuân thủ trong
QLNhóm và QLRừng của Nhóm hộ CCR huyện Thanh Chương làm cơ sở đề xuất
các giải pháp khắc phục lỗi không tuân thủ và chuẩn bị hồ sơ cho chuyên gia GFA
đến đánh giá cấp CCR vào tháng 11.2021.
2. Phương pháp đánh giá:
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- Căn cứ vảo hoạt động QLNhóm và QLRừng của Nhóm hộ CCR huyện Thanh
Chương tiến hành đối chiếu với từng chỉ số trong Bộ Tiêu chuẩn QLNhóm (v2.0) và
QLRừng (v1.0) của FSC để đánh giá.
- Thực hiện Đánh giá trong phòng kết hợp với đánh giá ngoài hiện trường để
phát hiện lỗi không tuân thủ theo Tiêu chuẩn của FSC.

Đánh giá trong phòng

Đánh giá hiện trường

3. Kết quả đánh giá.
3.1. Đánh giá trong phòng (tài liệu)
1) Hoạt động Quản lý Nhóm (QLN)
- Nhóm đã hoàn thiện các tài liệu QLN cơ bản như: Sổ tay QLN, Phương án
QLRBV, Các quy trình thủ tục của nhóm, hồ sơ các thành viên tham gia.
- Hoạt động giám sát đã được triển khai hơn 02 tháng và đã thu thập được
nhiều bằng chứng trên hiện trường về các lỗi chưa tuân thủ.
- Tổng hợp cấu trúc quản lý của nhóm bao gồm:
+ Ban đại diện Huyện: 12 thành viên, trong đó có 03 thành viên từ 03 phân
nhóm (PCT Xã & PGĐ BQLRPH), 09 thành viên đến từ UBND Huyện, trưởng/phó
phòng chuyên môn và Hạt kiểm lâm.
+ Ban đại diện BQLRPH: Gồm có 07 thành viên, trong đó có 05 thành viên là
trạm trưởng, trưởng nhóm; 02 thành viên nằm trong BQL RPH;
+ Ban đại diện xã Thanh Thủy: gồm có 08 thành viên, trong đó có 04 Xóm
trưởng và 04 thành viên từ UBND Xã.
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+ Ban đại diện xã Thanh Hương: gồm có 10 thành viên, trong đó có 06 thành
viên là các Xóm trưởng, 04 thành viên đến từ UBND Xã và HTX.
Hiện tại, tổng số thành viên tham gia Ban đại diện các cấp là 37 thành viên, bao gồm
12 thành viên (cấp Huyện) và 25 thành viên cấp xã/BQLRPH. Tổ kỹ thuật hỗ trợ
Nhóm quản lý gồm có 06 thành viên là cán bộ phòng Kế hoạch – Kinh doanh của
Công ty BVN.
Nhóm đã kiện toàn Ban đại diện và các thành viên, bao gồm đã có các Quyết
định thành lập và phân công nhiệm vụ. Sau khi thành lập, các thành viên trong nhóm
đã hỗ trợ quá trình đăng ký và thẩm định thành viên, triển khai các hoạt động giám
sát, tuyên truyền và hỗ trợ người dân trong các xã đăng ký tham gia nhóm CCR và
tham gia các lớp tập huấn cơ bản.
Bước đầu đánh giá Quản lý nhóm còn chưa có biên bản ghi chép họp định kỳ
và phân công cụ thể giữa các thành viên trong từng phân nhóm.
2) Hoạt động Quản lý rừng.
Ngay sau khi thành lập, Nhóm đã triển khai các hoạt động xây dựng phương án quản
lý rừng, các quy trình kỹ thuật hỗ trợ các thành viên thực hành quản lý rừng bền vững.
Theo đó, Nhóm đã xây dựng:
-

Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2025;

-

Sáu Quy định hành chính của nhóm (Phụ lục A1-6, Sổ tay QLN)

-

Chín biểu mẫu giám sát hoạt động (Phụ lục B1-9, Sổ tay QLN)

-

Mười ba Quy trình kỹ thuật quản lý rừng (Phụ lục C1-13, Sổ tay QLN)

-

Các báo cáo chuyên đề về Đánh giá tác động Môi trường (EIA), đánh giá tác
động xã hội (SIA), Đánh giá rừng có giá trị bảo tồn (HCVs), Điều tra tăng
trưởng rừng trồng.

Qua đánh giá ban đầu, các báo cáo trên đều đạt chất lượng yêu cầu theo các nguyên
tắc quy định hiện hành của FSC. Tuy nhiên do mới thành lập, một số hộ thành viên
chưa thực hiện tốt các hoạt động quản lý rừng trên hiện trường như: mật độ trồng còn
dày, xử lý thực bì chưa tuân thủ đúng theo quy định (QT01), các báo cáo giám sát
còn thiếu một số thông tin về ngày khắc phục lỗi.
3.2. Đánh giá ngoài hiện trường.
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Tổng hợp các lỗi giám sát trong 03 tháng (từ tháng 9 – 11/2021)
Từ tháng 9-11/2021, nhóm đã triển khai giám sát tổng cộng 27 lô rừng đang có hoạt
động khai thác, trồng rừng, mở đường vận xuất, chăm sóc, bảo vệ với kết quả được
tổng hợp ở bảng dưới. Theo đó, lỗi bắt gặp nhiều nhất là rác thải trên lô (15/27), xử
lý thực bì thiếu kiểm soát (13/27), trồng cây hoặc làm hư hại khu vực HLVS (13/27),
và để cành nhánh rơi vãi xuống khe (8/27).
Phân nhóm

Số lô ktra

Đốt

HLVS

Lấp khe

Rác

ATLD

HC cấm

Bón phân

BQL RPH

9

8

6

2

2

Thanh Hương

7

4

4

3

4

Thanh Thủy

11

1

3

3

9

1

1

1

Tổng cộng

27

13

13

8

15

2

1

1

Biển báo

Tổng lỗi

1

19
2

19
2

3.2.1. Xử lý thực bì thiếu kiểm soát
Nhóm đã có Quy trình xử lý thực bì trồng rừng (QT01), trong đó hạn chế đốt ở những
nơi đất dốc; Đồng thời, nếu sử dụng lửa phải tuân thủ nghiêm ngặt theo quy định về
gom đống và hàng (theo đường đồng mức nơi đất dốc). Tuy nhiên do mới tham gia
và còn giữ tập quán canh tác cũ, nhiều lô trồng rừng (các lô 988-c6, 988-j5 – BQL
RPH, và các lô NV Ba, NV Nghia – xã Thanh Hương).

Đốt thực bì thiếu kiểm soát ở Thanh Thủy & BQL RPH

3.2.2. Rác thải trên hiện trường trồng rừng và khai thác
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17

55

Do tập quán quản lý rừng còn theo cách cũ, phần lớn các hộ dân đều chưa thu gom
rác thải trên hiện trường trồng rừng và hiện trường khai thác. Quá trình kiểm tra và
đánh giá hiện trường còn phát hiện rác thải trên nhiều lô rừng (15/27 lô kiểm tra).

Rác thải ở các lô trồng rừng và khai thác xã Thanh Hương

3.2.3. Cành nhánh khai thác rơi vãi lấp khe suối, ao hồ
Đây cũng là một lỗi thường bắt gặp ở các lô khai thác. Lý do chính là chủ rừng thường
thuê các nhóm khai thác hoạt động trên hiện trường, thiếu nhắc nhở và giám sát việc
giữ vệ sinh, gom cành nhánh và bảo vệ hành lang nguồn nước. Phần lớn các khu vực
khai thác trên địa bàn huyện Thanh Chương đều nằm gần khe suối hoặc nguồn nước
ao hồ, do vậy nếu không được giám sát chặt chẽ, lỗi này rất dễ bị lặp lại ở các khu
vực khai thác trong tương lai.

Cành nhánh sau khai thác lấp khe suối, ao hồ (Thanh Hương, RPH)
5

4. Nhận xét và khuyến nghị:
4.1. Nhận xét.
- Về tài liệu:
+ Nhóm CCR huyện Thanh Chương đã đưa ra được đầy đủ các minh chứng
thực hiện Quản lý nhóm theo Tiêu chuẩn quản lý Nhóm của FSC, còn thiếu một số
quy định về phân công nhiệm vụ các thành viên cấp xã;
+ Nhóm đã thiết lập văn phòng, trang bị lưu trữ hồ sơ, tài liệu FSC đầy đủ.
Ngoài ra, nhóm cũng đã xây dựng hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ các file dữ liệu số
giúp việc rà soát, cập nhật và kiểm tra hàng năm thuận tiện.
- Về hoạt động hiện trường: hiện trường hoạt động quản lý rừng về cơ bản
thực hiện theo Tiêu chuẩn của FSC. Tuy vậy vẫn còn nhiều lỗi cần khắc phục như
đốt thực bì thiếu kiểm soát, rác thải hiện trường trồng rừng và khai thác, bảo vệ hành
lang ven suối (nhất là ở khu vực khai thác) chưa thật sự hiệu quả.
- Về trang thiết bị: Hiện tại nhóm đã trang bị được một số bộ đồ BHLĐ cho
thợ cưa. Hiện tại do chưa thiết lập được các tổ thợ cưa chuyên dụng, nhóm đang tổ
chức thăm dò để thành lập các tổ dịch vụ ở các HTX hiện có (Thanh Thủy, Thanh
Hương) nhằm ổn định sản lượng khai thác hàng năm.
4.2. Khuyến nghị:
- Cần triển khai công tác giám sát khai thác, nhất là ở các Lô sắp khai thác trong thời
gian tới, nhằm hạn chế các lỗi về rác thải, vi phạm bảo vệ HLVS, làm đường vận xuất
gây xói mòn.

- Tăng cường tuyên truyền và vận động người dân hạn chế xử lý thực bì bằng cách
đốt toàn diện. Việc này cần sự vào cuộc của chính quyền UBND Huyện, tiến tới
ban hành quyết định cấm đốt thực bì trên đất có độ dốc lớn;
- Thiết lập các tổ dịch vụ về khai thác, làm đường, vườn ươm… để dần đưa hệ
thống CCR của nhóm vào vận hành chuyên nghiệp; đồng thời nâng cao hiệu quả
sản xuất kinh doanh của Nhóm trong thời gian tới.
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Đại diện Nhóm hộ CCR Thanh Chương

Đại diện đơn vị Tư vấn

(Ký tên)

(Ký tên)

Nguyễn Quốc Anh

Ngô Trí Dũng
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