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Thông tin chung về Tổng Công ty

Tên: Công ty TNHH MTV – Tổng Công ty Cao su Đồng Nai

Địa chỉ: Phường Xuân Lập – Thành phố Long Khánh – Đồng Nai

• Được thành lập ngày 02 tháng 06 năm 1975 trên cơ sở tiếp quản 12 đồn
điền cao su của chủ tư bản Pháp với tên gọi Nông trường Quốc doanh Cao
su Đồng Nai.

• 1981: Công ty Cao su Đồng Nai (Tổng Cục Cao su)
• 1993: Công ty Cao su Đồng Nai (Tổng Công ty Cao su Việt Nam).
• Năm 2009: Công ty TNHH Một Thành Viên – Tổng Công ty Cao su

Đồng Nai (Tập đoàn CNCS Việt Nam).

Quá trình hình thành:

• Trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến, kinh doanh cao su
• Phát triển công nghiệp và chế biến mủ
• Xây dựng giao thông, hạ tầng kỹ thuật
• Kinh doanh, sản xuất sản phẩm từ mủ, gỗ
• Đầu tư tài chính

Ngành nghề kinh doanh



Thông tin chung về Tổng Công ty
Cơ cấu tổ chức



Thông tin chung về Tổng Công ty

Cơ cấu lao động (tháng 8/2020)

Stt Trình độ Người Tỷ lệ (%)

1 Trên đại học 21 0,49

2 Đại học/cao đẳng 552 12,78

3 Công nhân kỹ thuật và Lao động 3.743 86,73

Tổng 4316 100



Vị trí các đơn vị trên địa bàn
TT Trụ sở và đơn vị trực thuộc Huyện/Thành phố Xã/Phường

1 Trụ sở chính Tổng Công ty Long Khánh Xuân Lập
2 Nhà máy Chế biến Cao su An Lộc Long Khánh Xuân Lập

3 Nhà máy Chế biến Cao su Xuân Lập Long Khánh Xuân Lập

4 Nhà máy Chế biến Cao su Cẩm Mỹ Cẩm Mỹ Xuân Mỹ

5 Bệnh viện Đa khoa Long Khánh Suối Tre
6 Nông trường An Lộc Long Khánh Suối Tre
7 Nông trường An Viễng Long Thành An Viễng
8 Nông trường Bình Lộc Thống Nhất Xuân Thiện
9 Nông trường Cẩm Đường Cẩm Mỹ Xuân Đường

10 Nông trường Cẩm Mỹ Cẩm Mỹ Xuân Mỹ
11 Nông trường Hàng Gòn Long Khánh Hàng Gòn
12 Nông trường Ông Quế Cẩm Mỹ Xuân Quế
13 Nông trường Long Thành Long Thành Long Đức
14 Nông trường Thái Hiệp Thành Long Thành Bàu Cạn
15 Nông trường Túc Trưng Định Quán Túc Trưng



SỰ CẦN THIẾT 
XÂY DỰNG 

PHƯƠNG ÁN

1. Đảm bảo phát triển rừng cao su
bền vững và ổn định

2. Giảm thiểu các tác động, rủi ro về
môi trường và xã hội

3. Góp phần nâng cao đời sống cho
cộng đồng dân cư địa phương

4. Phù hợp với các định hướng phát
triển bền vững của Việt Nam

5. Phù hợp với chiến lược phát triển
bền vững của Tập đoàn và Tổng
Công ty

6. Đáp ứng yêu cầu của thị trường
về sản phẩm mủ và gỗ
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Nguyên tắc xây dựng phương án

Dựa vào 
thông tin 
cơ bản đã 
được cập 

nhật

Luôn cân
nhắc đến
cả 3 mặt: 
kinh tế, 

môi
trường và

xã hội

Phương án
Quản lý

Rừng Cao su
Bền vững



NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. Thông tin chung

2. Hiện trạng quản lý đất và rừng

3. Mục tiêu và quy mô, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

4. Kế hoạch quản lý bền vững rừng cao su

5. Nhu cầu vốn, doanh thu và lợi nhuận

6. Giải pháp thực hiện

7. Hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội

8. Tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá
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Hiện trạng sử dụng đất

Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)

Tổng 35.385,48 100

I. Đất nông nghiệp 35.186,47 99,43

1.1. Đất trồng cây lâu năm (cao su) 33.897,07 

1.2. Đất trồng cây lâu năm khác (keo, xà cừ, cây bản địa) 232,46

1.3. Đất vườn ương nhân giống cây cao su 38,72

1.4. Đường giao thông (đường lô) 1.018,22

II. Đất phi nông nghiệp 198,28 0,56

2.1. Đất xây trụ sở Công ty 75,01

2.2. Đất xây trụ sở cơ sở (VP Nông trường, xí nghiệp, đất nhà máy, 
kho hàng…)

78,66

2.3. Đất xây dựng cơ sở sự nghiệp/đất công trình phúc lợi (trường 
học, bệnh viện, trạm y tế, khu thể thao)

44,61

III. Mặt nước chuyên dụng 0,72 ~ 0,01



Hiện trạng quản lý theo đơn vị
(Theo kiểm kê 1.1.2020)

TT Đơn vị Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)

Tổng 33.258,34 100
1 Nông trường An Viễng 4.545,52 13,67
2 Nông trường Long Thành 4.343,61 13,06
3 Nông trường Ông Quế 4.175,85 12,56
4 Nông trường Cẩm Mỹ 4.141,94 12,45
5 Nông trường An Lộc 3.488,83 10,49
6 Nông trường Cẩm Đường 2.955,62 8,89
7 Nông trường Thái Hiệp Thành 2.710,48 8,15
8 Nông trường Túc Trưng 2.413,88 7,26
9 Nông trường Hàng Gòn 2.371,96 7,13
10 Nông trường Bình Lộc 2.071,93 6,23
11 Vườn giống TCTy 38,72 0,1210



Hiện trạng quản lý theo chức năng

Vườn cây
Tái canh –
Trồng mới

bình quân 891 
ha/năm
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Hiện trạng rừng theo chức năng

Vườn cây Kiến thiết cơ bản bình quân 8.246 ha/năm
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Hiện trạng rừng theo chức năng

Vườn cây Sản xuất kinh doanh bình quân 17.186 ha/năm
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Thực trạng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

• Rừng có giá trị bảo
tồn: diện tích 8,8 ha
(Nông trường An Lộc).

• Rừng theo tiêu chuẩn
FSC: diện tích 301 ha
(Nông trường Cẩm
Mỹ, Thái Hiệp Thành).

• Tổng Công ty giao
Nông trường quản lý,
chăm sóc và bảo vệ.

Quản lý, bảo vệ rừng bảo tồn và rừng FSC



Thực trạng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

– Diện tích: bình quân
891 ha/năm.

– Mật độ: 555 ÷ 571
cây/ha (tùy theo điều
kiện của từng lô).

– Giống: nhiều giống
khác nhau do Tập
đoàn quy định.

– Nông trường thực
hiện, Tổng Công ty
giám sát.

PHÁT TRIỂN TÁI CANH-TRỒNG MỚI



Thực trạng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

• Diện tích bình quân
8.246 ha/năm

• Nông trường thực
hiện, Tổng Công ty
giám sát

• Biện pháp kỹ thuật,
thời vụ theo quy trình
của Tổng Công ty

Chăm sóc 
Kiến thiết cơ bản



Thực trạng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

• Diện tích bình quân 17.186
ha/năm.

• Nông trường thực hiện, Tổng
Công ty giám sát

• Biện pháp kỹ thuật, thời vụ
theo quy trình của Tổng Công
ty

Khai thác mủ vườn
cây kinh doanh



Thực trạng quản lý, bảo vệ và phát triển rừng

– Diện tích bình
quân: 891 ha/năm

– Phương pháp: Đấu
giá, bán cho bên
thứ 3 khai thác,
vận chuyển

– Chưa có quy trình
khai thác tác động
thấp

– Chưa giám sát nhà
thầu thực hiện khai
thác, vận chuyển
gỗ, ...

Thanh lý, khai thác gỗ rừng già cỗi



Thực trạng đa dạng sinh học

• Rừng cao su: tính đa dạng không cao
• Rừng tự nhiên: tính đa loài cao, có giá trị bảo tồn

Đa dạng thực vật:

• Khu hệ động vật có tính đa dạng thấp
• Bị suy giảm đáng kể về số lượng, chịu nhiều áp lực từ các đe dọa

làm suy thoái.

Đa dạng động vật



Tác động môi trường

– Tích cực: Rừng cao su hấp
thụ các bon, điều hòa
không khí, bảo vệ nguồn
nước.

– Tồn tại: Nguy cơ bị xói
mòn, rửa trôi từ tái canh,
trồng mới; rác thải, ô
nhiễm không khí từ sử
dụng thuốc BVTV; nguồn
nước từ phân bón, hóa
chất; suy giảm tính đang
dạng sinh học trên rừng
cao su.



Tác động xã hội

– Tích cực: Tạo công ăn việc
làm, tăng thu nhập cho công
nhân và người dân địa
phương, hỗ trợ các gia đình
chính sách, đường xá, mua
mủ tiểu điền, tuyển dụng lao
động địa phương, ...

– Tồn tại: Cây cao su có nguy
cơ bị gãy đổ gây tai nạn giao
thông. Các hiện tượng vi
phạm an ninh trật tự, trộm
cắp mủ vẫn còn diễn ra, mặc
dù không nhiều



Kết quả sản xuất kinh doanh

Các chỉ tiêu ĐVT Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Tổng doanh thu Tỷ 1.813,74 3.200,00 2.172,02

Doanh thu từ mủ cao su Tỷ 1.257,01 1.734,70 1.112,43

Giá thành mủ cao su Triệu 33,64 31,54 31,54

Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ 685,88 633,50 994,36

Nộp ngân sách Tỷ 191,44 368,10 297,04

Thu nhập bình quân/ người Triệu 9,3 7,8 9,1

Tình hình tài chính lành mạnh Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao
su Đồng Nai hoàn toàn có đủ năng lực, khả năng tài chính, nhân lực để tiếp
tục quản lý, kinh doanh rừng cao su hiệu quả và bền vững.



Mục tiêu của Phương án Quản lý rừng bền vững

1. Quản lý, nâng cao năng suất, chất
lượng mủ và gỗ cao su.

2. Quản lý và kinh doanh rừng cao su
theo tiêu chuẩn QLRBV.

3. Góp phần phát triển kinh tế.
4. Tạo công ăn việc làm, tăng thu

nhập cho người lao động, cộng
đồng dân cư địa phương.

5. Nâng cao trách nhiệm xã hội và
môi trường.

Mục tiêu 
chung



Mục tiêu cụ thể của Phương án

• Năng suất vườn cây đạt trên 2 tấn mủ/ha/năm
• Sản lượng mủ khai thác trên 34.000 tấn/năm;
• Tăng trưởng doanh thu (từ cao su và gỗ) bình quân hàng năm trên

10%.
• Thu nhập cho người lao động hàng năm tăng trên 5%.
• Tăng năng suất lao động và nâng cao chất lượng mủ, gỗ.
• Đóng góp, hỗ trợ cho phát triển kinh tế địa phương.

Mục tiêu 
kinh tế

• Giảm thiểu tác động xấu tới môi trường
• Bảo vệ đất, nước, chống xói mòn, rửa trôi
• Nâng cao, phục hồi đa dạng sinh học

Mục tiêu 
môi 

trường

• Góp phần phát triển kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm
• Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng
• Hỗ trợ dịch vụ sản xuất, tiêu thụ cao su tiểu điền
• Giữ gìn phong tục tập quán
• Giảm thiểu những tác động xấu từ các hoạt động sản xuất cao su

Mục tiêu
xã hội



Phạm vi quản lý rừng bền vững

Thời gian thực hiện: 25 năm (2021 - 2045)

• Diện tích đất nông nghiệp: 35.186,47 ha
• Đất trồng cao su: 33.897,07 ha
• Đất sản xuất nông nghiệp khác: 1.108,22 ha
• Đất vườn ương: 38,72 ha
• Đất trồng cây lâm nghiệp: 232,46 ha

• Diện tích đất phi nông nghiệp: 198,29 ha

Tổng diện tích: 35.385,48 ha

Diện tích xin cấp chứng chỉ rừng (năm 2020): 7.974,64 ha

Diện tích giảm trừ (bảo tồn, vườn ương): 348,52 ha

Diện tích chưa tham gia chứng chỉ: 25.922,43 ha



Kế hoạch quản lý rừng bền vững

• Xác định và có biện pháp bảo vệ các loài động thực vât cần được bảo tồn
• Bảo vệ và phát triển rừng hành lang ven sông suối
• Trồng cây bản địa ven đường và bao lô cao su

Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học

• Tuần tra thường xuyên bảo vệ tài sản trên rừng
• Xác định ranh giới rõ ràng
• Phòng chống cháy rừng
• Phân định ranh giới đất rừng và phòng chống lấn chiếm đất đai
• Phối hợp với chính quyền địa phương và cộng đồng dân cư tuyên truyền nâng

cao nhận thức về phòng chống cháy rừng, bảo vệ tài sản trên rừng cây cao su
• Các hoạt động được thực hiện theo quy trình và kế hoạch của Công ty

Kế hoạch bảo vệ rừng trồng cao su



Kế hoạch Tái canh – Trồng mới

• Bình quân: 891 ha/năm

Diện tích

• Tổng Công ty tự thực hiện và giao các Nông trường trồng, chăm sóc

Thực hiện

• Bảo vệ đất hạn chế xói mòn, hạn chế cày toàn bộ trên vùng đất dốc
• Đa dạng hóa loài cây trồng bằng trồng bổ sung các loài cây gỗ có giá trị

ở những vị trí thích hợp
• Áp dụng các biện pháp quản lý hữu cơ như: Tăng độ mùn cho đất, giảm

đốt vật liệu hữu cơ, giảm sử dụng phân bón vô cơ, thuốc diệt cỏ….
• Tăng cường trồng xen các lớp thảm phủ họ đậu để bảo vệ đất, chống xói

mòn theo đúng quy trình.

Các biện pháp tái canh



Kế hoạch sản 
xuất cây giống

Số lượng

• Bình quân: 550.000 cây/năm

Giống
• Do Tập đoàn quy định cho từng vùng và được công nhận năng

suất cao, ổn định.

Thực hiện

• Tổng Công ty tự thực hiện: giao cho Vườn giống tập trung sản
xuất cây giống phục vụ cho Tái canh hàng năm.

Quá trình sản xuất cây giống cần đảm bảo

• Người lao động được tập huấn về: kỹ thuật sản xuất cây
giống, an toàn vệ sinh lao động, sử dụng hóa chất,…

• Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất.
• Không sử dụng các hóa chất bị cấm.
• Hóa chất sử dụng phải có danh mục và kiểm soát về số lượng,

ghi chép đầy đủ về thời gian, liều lượng sử dụng.
• Chất thải rắn (túi bầu, vỏ, bao bì hóa chất) được thu gom để

chuyển giao cho các công ty môi trường xử lý theo quy định.
• Có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa công trình phục

vụ sản xuất cây giống



Kế hoạch chăm sóc rừng KTCB

Diện tích bình quân: 8.246 ha/năm

Các Nông trường tổ chức thực hiện chăm sóc theo quy trình kỹ thuật

Quá trình chăm sóc, bảo vệ cần đảm bảo:

• Người lao động được tập huấn về: kỹ thuật chăm sóc, an toàn vệ
sinh lao động, sử dụng hóa chất, …

• Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân chăm sóc trực tiếp.
• Không sử dụng các hóa chất bị cấm.
• Hóa chất sử dụng phải có danh mục và kiểm soát về số lượng,

ghi chép đầy đủ về thời gian, liều lượng sử dụng.
• Chất thải rắn (túi bầu, vỏ, bao bì hóa chất) được thu gom để

chuyển giao cho các công ty môi trường xử lý theo quy định.



Kế hoạch chăm sóc và khai thác rừng KD

Diện tích mở cạo bình quân: 1.169 ha/năm

Diện tích khai thác bình quân: 17.076 ha/năm

Kế hoạch sản lượng bình quân: 34.000 tấn/năm

Tổng Công ty tổ chức thực hiện (Nông trường trực tiếp thực hiện)

Quá trình quản lý và khai thác rừng Kinh doanh cần đảm bảo:

• Người lao động được tập huấn về: kỹ thuật chăm sóc và khai thác, an toàn vệ sinh lao
động, sử dụng hóa chất, …

• Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân trực tiếp sản xuất.
• Không sử dụng các hóa chất bị cấm.
• Lập danh mục các hóa chất đang sử dụng và kiểm soát về số lượng, ghi chép đầy đủ về

thời gian, liều lượng sử dụng.
• Chất thải rắn (vỏ, bao bì hóa chất) được thu gom để chuyển giao cho các Công ty Môi

trường xử lý theo quy định.



Kế hoạch thanh lý rừng cao su

Diện tích bình quân: 891 ha/năm

Thực hiện theo quy định của Tập đoàn: Đấu giá, bán cây đứng

Nhà thầu mua tổ chức khai thác vận chuyển

Yêu cầu đối với khai thác vận chuyển:
• Đầy đủ hồ sơ thanh lý và khai thác gỗ hợp lệ
• Khai thác gỗ theo quy trình khai thác tác động thấp
• Không khai thác trắng trên diện tích lớn hơn 50 ha
• Đảm bảo vệ sinh an toàn lao động cho công nhân
• Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường
• Công nhân khai thác phải được tập huấn, trang bị bảo hộ lao động..
• Phương tiện, xe máy phải đảm bảo an toàn
• Tổ chức giám sát định kỳ sự tuân thủ của nhà thầu
• Rừng cao su sau khi khai thác gỗ phải được vệ sinh, hạn chế xử lý thực bì bằng đốt

truyền thống.



Kế hoạch thu mua tiểu điền, chế biến và tiêu thụ

Thu mua mủ tiểu điền bình quân: 12.000 tấn/năm

Sản lượng mủ chế biến bình quân: 46.000 tấn/năm

Thay đổi cơ cấu sản phẩm theo nhu cầu thị trường, tăng hiệu quả kinh tế:
• Mủ SRV 3L: chiếm 12 %
• Mủ SRV CV: chiếm 20 %
• Mủ Latex: chiếm 5%
• Mủ SVR 5, 5S, ngoại lệ: chiếm 11% 
• Mủ SRV 10: chiếm 52%

Tiêu thụ mủ: 
• Tỷ lệ Xuất khẩu trên 70%

Tiêu thụ gỗ:
• 30% diện tích: Bán thanh lý theo đấu giá
• 70% diện tích: Bán phân bổ cho các công ty thành viên của Tập đoàn CNCSVN



Kế hoạch bảo vệ môi trường

Hoạt động Khối lượng Thời gian thực hiện

1. Trồng cây che phủ (thảm phủ) bảo vệ đất 500 ÷ 800 ha Hàng năm, trên rừng tái canh
có nguy có xói mòn cao.

2. Xây dựng đê chống xói mòn 25 km Từ 2020 đến 2045

3. Thu gom rác thải rắn, rác thải sinh hoạt
trên rừng cây

Toàn bộ diện tích 
rừng cây

Hàng ngày và định kỳ hàng
tháng kiểm tra đôn đốc

4. Xây mới, Nâng cấp văn phòng tổ và trạm
thu mủ

110 căn Từ 2020 đến 2045

5. Trồng và duy trì rừng cây gỗ bản địa (Sao,
Dầu và các loại cây gỗ có giá trị) xung
quanh lô rừng tái canh trồng mới, ven khe
suối. Có tác dụng bảo vệ rừng cao su và
chống xói mòn

2.000 ÷ 2.300 ha Từ 2020 đến 2045



Kế hoạch sửa chữa, nâng cấp công trình phụ trợ

Hạng mục Số lượng

1. Xây mới, nâng cấp văn phòng tổ và trạm thu mủ 110 cái

2. Hàng rào chống gia súc 70 ÷ 80 km/năm

3. Duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa đường lô 5 ÷ 10 km / năm

4. Cống thoát nước D80, dài 6m 3 ÷ 5 cái/năm



Kế hoạch đào tạo, tuyên truyền

Nội dung Đối tượng Thời gian

1. Phổ biến kiến thức về QLRBV CBCNV công ty và các bên liên quan Hàng năm

2. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật 
của nhà nước và Công ước Quốc tế

CBCNV công ty Hàng năm

3. Kiến thức về quản lý rừng cây theo bộ tiêu
chuẩn QLRBV

Công nhân, người lao động Hàng năm

4. Sơ cấp cứu và an toàn lao động Công nhân, người lao động Hàng năm

5. Kỹ thuật vườn ương Công nhân vườn ương Hàng năm

6. Trồng chăm sóc rừng cây KTCB Công nhân, người lao động KTCB Hàng năm

7. Khai thác và chăm sóc rừng cây kinh doanh Công nhân khai thác mủ Hàng năm

8. Quy trình sử dụng hóa chất cho quản lý rừng
cao su và vườn ương

Công nhân và người lao động Hàng năm

9. Sử dụng các trang thiết bị, bảo hộ lao động
Công nhân, người lao động (kể cả lao 
động nhà thầu)

Hàng năm

10. Hướng dẫn khai thác tác động thấp
Công nhân, người lao động (kể cả lao 
động nhà thầu)

Hàng năm



Giải pháp thực hiện

• Sắp xếp tinh gọn bộ máy quản lý.
• Nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây.
• Gia tăng sản lượng thu mua, chế biến, chất lượng sản phẩm gắn

kết với bảo vệ môi trường, an sinh xã hội.
• Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ.
• Đảm bảo các dư án đầu tư phát huy hiệu quả.

Quản lý:Quản lý:

• Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
• Trẻ hóa, nữ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo; thu hút, đãi ngộ người

tài; quy hoạch, bố trí cán bộ phù hợp năng lực.
• Ưu tiên tuyển dụng lao động là người địa phương
• Đào tạo, tập huấn nâng cao tay nghề.
• Nâng cao đời sống, đảm bảo thu nhập cho người lao động.

Nguồn nhân lựcNguồn nhân lực



Giải pháp thực hiện

• Nâng cao tỷ lệ những giống cây có năng suất cao; 

• Chất lượng vườn cây KTCB có mật độ và độ đồng đều trên 500 cây/ha 
trước khi đưa vào khai thác.

• Tái cơ cấu tỷ trọng vườn cây SXKD/KTCB là 70/30

• Cơ giới hóa, tự động hóa trong công tác sản xuất giống, chăm sóc, khai 
thác.

• Nâng cao công suất chế biến, phát triển sản phẩm mơi, thị trường mới.

• Thu gom, xử lý nước thải tại các ga mủ.

Khoa học công nghệ



Giải pháp phối hợp các biên liên quan 

• Thường xuyên báo cáo Tập đoàn
• Mời các tổ chức liên quan trên địa bàn tham gia, góp ý xây dựng và thực hiện phương 

án QLRBV

Với các cơ quan liên quanVới các cơ quan liên quan

• Tổng công ty và nông trường phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp
• Tham vấn với chính quyền địa phương về các vấn đề kinh tế, môi trường, xã hội

Với chính quyền địa phươngVới chính quyền địa phương

• Tuyên truyền, phổ biến khi thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh
• Tham vấn, đối thoại với người dân
• Ưu tiên sử dụng lao động địa phương

Với cộng đồng dân cưVới cộng đồng dân cư

• Ưu tiên thông qua thương lượng
• Xây dựng quy trình giải quyết khiếu nại mâu thuẫn

Giải quyết mâu thuẫnGiải quyết mâu thuẫn



Giải pháp thực hiện

• Cơ cấu sản phẩm và sản xuất theo nhu cầu thị trường
• Duy trì khách hàng truyền thống, mở rộng thị trường mới
• Xuất khẩu đạt từ 70% trở lên
• Tăng hợp đồng dài hạn
• Nâng cao giá trị thương hiệu DONARUCO.

Thị trường

• Sử dụng tối đa nguồn vốn hiện có
• Phân bố vốn dài hạn để đảm bảo đủ vốn cho trồng, chăm

sóc, khai thác và thu mua mủ cao su.

Vốn



Giải pháp khác

• Rà soát, tăng cường công tác quản lý
• Tập huấn nâng cao nghiệp vụ về bảo tồn
• Nghiêm cấm săn bắn trái phép động thực vật hoang dã
• Đa dạng hóa các loài cây trồng

Bảo tồn đa dạng sinh họcBảo tồn đa dạng sinh học

• Đối với khai thác gỗ: Áp dụng biệp pháp khai thác tác động thấp để đảm bảo
giảm thiểu các nguy cơ về môi trường và xã hội

• Đối với vườn ương: Tuân thủ các quy trình kỹ thuật đã ban hành, không sử
dụng thuốc BVTV, hóa chất cấm, không có trong danh mục, ...

• Đối với tái canh, trồng mới, KTCB: Hạn chế sử dụng các biện pháp gây tác
động xấu tới môi trường, không sử dụng hóa chât, thuốc BVTV cấm, ...

• Đối với rừng cây kinh doanh: Hạn chế sử dụng thuốc diệt cỏ, kiểm soát và
không sử dụng hóa chất, thuốc BVTV cấm, thu gom rác thải, thu gom xử lý
nước thải tại ga mủ ...

Giải pháp môi trườngGiải pháp môi trường



Hiệu quả kinh tế, môi trường, xã hội

• Doanh thu hàng năm tăng 10% trở lên.
• Tỷ suất lợi nhuận trên vốn: 1,25% trở lên

Kinh tế

• Tạo công ăn việc làm ổn định hơn 4.300 CBCNV
• Góp phần tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương
• Thúc đẩy phát triển kinh tế của vùng
• Giữ gìn an ninh trật tự

Hiệu quả xã hội

• Hấp thụ carbon, điều hòa không khí, giảm thiểu biến đổi khí hậu
• Bảo vệ nguồn nước, chống xói mòn
• Tạo cảnh quan đẹp
• Góp phần bảo tồn đa dạng sinh học

Môi trường



Tổ chức thực hiện

• Công ty phân công nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ của từng phòng
ban, nông trường, xí nghiệp, đội sản xuất cây giống để thực hiện.

Phân công nhiệm vụ

• Nội dung giám sát, đánh giá: vườn ương, làm đất, tái canh - trồng mới,
chăm sóc rừng cây KTCB, khai thác, chăm sóc rừng KD, giám sát khu
rừng có giá trị sinh thái, giám sát công tác bảo vệ rừng, tác động môi
trường và xã hội, các hoạt động khai thác gỗ tác động thấp.

• Phân công nhiệm vụ giám sát, đánh giá:
• Cấp Tổng Công ty: Xây dựng kế hoạch giám sát, tổ chức thực hiện

giám sát, kiểm tra công tác giám sát cấp cơ sở (nông trường).
• Cấp nông trường, tổ: Lập kế hoạch và tổ chức giám sát các nội dung

giám sát được phân công theo tần suất và tiêu chí đã được quy định.

Giám sát, đánh giá



Kết luận và kiến nghị

• Phương án được xây dựng theo đúng quy định của Thông tư 28/2018/TT-BNNPTNT
• Phương án được xây dựng trên cơ sở số liệu mới cập nhật, có tham vấn các biên liên quan và

tuân thủ theo các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn QLRBV FSC, PEFC, VFSC
• Phương án gồm nhiều hoạt động nhằm đảm bảo sản xuất cao su bền vững, trách nhiệm với

môi trường và xã hội.
• Thực hiện phương án góp phần nâng cao năng suất, chất lượng mủ, tăng hiệu quả kinh tế,

môi trường và xã hội.

Kết luận

• Nhà nước có chính sách ưu đãi về vốn, thuế với cây cao su như là một loài cây trồng lâm
nghiệp có tác dụng bảo vệ môi trường.

• Chính quyền địa phương, cộng đồng dân cư và các cơ quan, tổ chức liên quan hỗ trợ, phối
hợp trong quá trình Tổng Công ty triển khai thực hiện Phương án QLRBV

Kiến nghị



TRÂN TRỌNG CẢM ƠN !


