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Dự án thủy điện 6, 6A: Được ít, mất nhiều* 

 

Hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A có thật sự quan trọng đến mức phải đánh đổi bằng việc “cắt” 
Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai để thực hiện? 

 
 

Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai sẽ bị phá vỡ đa dạng sinh học  

nếu thực hiện dự án thủy điện trong vùng lõi bảo tồn 

Sản lượng điện gần 1 tỉ KWh mà 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A dự kiến đóng góp sẽ đánh đổi 
bằng 380 ha đất rừng phòng hộ. Nhưng đây không phải đất lâm nghiệp thông thường mà là Khu Dự 
trữ sinh quyển Đồng Nai vừa được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển thế giới, trong đó 
có 180 ha vùng lõi bảo tồn của Vườn Quốc gia Cát Tiên. 

Sản lượng điện không nhiều 

Theo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai - chủ đầu tư 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, 
sản lượng điện cung cấp hằng năm của 2 dự án khá nhiều, gần 1 tỉ KWh. Dự án còn có ưu điểm là 
công suất lắp máy lớn 240 MW nhưng chiếm đất lâm nghiệp rất ít, khoảng 380 ha, tương đương 1,6 
ha/MW.  

Theo quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011- 2015 do Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt, tổng sản lượng điện cần cung cấp cho nhu cầu trong nước, xuất nhập khẩu là 194 - 210 tỉ 
KWh vào năm 2015. 

TS Đào Trọng Tứ, Giám đốc Trung tâm Phát triển bền vững tài nguyên nước và thích ứng biến đổi 
khí hậu, nhận định: Nếu so sánh với quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sản lượng điện 
của 2 dự án trên không phải nhiều, vì vậy nếu thiếu hụt cũng không ảnh hưởng đáng kể. 

Ảnh hưởng xấu đến hạ lưu, phá vỡ đa dạng sinh học 

Nhiều nhà khoa học và các cơ quan quản lý khu bảo tồn đều cho rằng trong số 8 bậc thủy điện trên 
sông Đồng Nai, 2 thủy điện Đồng Nai 6 và 6A “nguy hiểm” nhất vì nằm ngay trong lõi khu bảo tồn. 
TS Tứ phân tích: Do nằm ở thượng nguồn sông Đồng Nai, 2 dự án này chắc chắn sẽ gây thay đổi 
lớn về cơ cấu dòng chảy tự nhiên xuống các khu vực hạ lưu theo chiều hướng bất lợi: tăng khả 
năng đe dọa lũ mùa mưa và thiếu nước mùa khô. 

“Hệ thống sông Hồng và sông Lô đang bị hạ thấp mực nước nghiêm trọng, các trạm bơm đều đã 
phải treo máy vì không hoạt động được. Nguyên nhân chính là do các hồ thủy điện thượng nguồn 
giữ nước và tích trữ phù sa, gây xói - cạn lòng sông. Tình trạng này cũng bắt đầu diễn ra đối với 
sông Đồng Nai thời gian gần đây” -  TS Tứ cho hay. 

                                                 
*
 Nguồn: http://nld.com.Việt Nam/20120523105918382p0c1002/du-an-thuy-dien-6-6a-duoc-it-mat-nhieu.htm 

http://nld.com.vn/20120523105918382p0c1002/du-an-thuy-dien-6-6a-duoc-it-mat-nhieu.htm
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Đồng thời, việc phá rừng đầu nguồn để xây công trình sẽ khiến cho việc giữ nước ngầm bị ảnh 
hưởng. Theo TS Vũ Ngọc Long, Phó Viện trưởng Viện Sinh học nhiệt đới, 2 dự án thủy điện được 
thiết kế trong vùng lõi của Khu Dự  trữ sinh quyển Đồng Nai sẽ gây mất sinh cảnh, ảnh hưởng lớn 
đến đời sống động thực vật trong khu vực. Đây là khu vực trọng yếu của khu dự trữ sinh quyển nên 
những tác động lên khu vực này chắc chắn sẽ phá vỡ tính  đa dạng sinh học của toàn khu. 

Trong khi đó, việc khắc phục các tác động tiêu cực nêu trên là vô cùng khó khăn và tốn kém vì việc 
hình thành cũng như bảo tồn đa dạng sinh học của khu vực này đã diễn ra rất lâu nên các phương 
án loại trừ hoàn toàn các tác động tiêu cực của 2 dự án là bất khả thi. 

Bên cạnh đó, tác động xã hội không nhỏ: người dân địa phương mất đất, tư liệu sản xuất và những 
di sản văn hóa đặc trưng, cũng như những thay đổi về tổ chức xã hội của cộng đồng. “Thủy điện có 
rất nhiều nhưng vườn quốc gia và khu dự trữ sinh quyển tại Việt Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay. 

Đặc biệt là Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai mang nhiều đặc trưng không nơi nào có được và có vai 
trò rất quan trọng với  vùng Đông Nam Bộ” - TS Long nhấn mạnh. 

TS Lê Anh Tuấn, Trường  Đại học Cần Thơ, cho rằng các tính toán của chủ đầu tư chỉ dựa vào 
chuỗi số liệu thủy văn quá khứ mà không xem xét tổ hợp các nhà máy đồng vận hành và các rủi ro 
của biến đổi khí hậu, dẫn đến yếu tố không chắc chắn và sẽ tiềm ẩn nhiều sai sót trong sự vận hành 
nhà máy theo yếu tố kỹ thuật nguồn nước sau này. 

“Không có thủy điện Đồng Nai 6 và 6A cũng không sao nhưng Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai bị 
tàn phá thì hậu quả khôn lường! Tác động tiêu cực thì cộng đồng chịu, còn lợi nhuận thì vào túi nhà 
đầu tư: 1 tỉ KWh/năm với giá bán điện khoảng 700 đồng/KWh, chẳng phải là quá hời hay sao!” - TS 
Tuấn cảnh báo. 

 

“Quên” chống lũ và giảm hạn 

Theo TS Đào Trọng Tứ, các chủ đầu tư thủy điện đều cho rằng thủy điện ngoài nhiệm vụ phát điện 
còn điều tiết nước: chống lũ và giảm hạn. Để chống lũ, bắt buộc thủy điện phải xả hết nước về mực 
nước chết để chuẩn bị đón lũ nhưng như vậy sẽ không còn nước để phát điện và chủ đầu tư phải 
chịu lỗ. 

Cho nên trên thực tế không có thủy điện nào làm được “nhiệm vụ cao cả” do mình đề ra, hầu hết đều 
trữ nước để phát điện trong mùa kiệt và xả nước gây ngập cho hạ du vào mùa lũ! 

 

 

Thu Sương 
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Thủy điện Đồng Nai 6, 6A: Chủ đầu tư có 
phạm luật?

*
 

 

Các nhà khoa học yêu cầu làm rõ tính pháp lý của việc xây dựng thủy điện tại Vườn Quốc gia Cát 
Tiên. 

“Điều 7, Luật Đa dạng Sinh học quy định những hành vi nghiêm cấm về đa dạng sinh học: Xây dựng 
công trình nhà ở trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của khu bảo tồn, trừ công trình phục vụ mục 
đích quốc phòng an ninh; xây dựng công trình, nhà ở trái phép trong phân khu phục hồi sinh thái 
của khu bảo tồn. Vậy chủ đầu tư (hai dự án thủy điện Đồng Nai 6, 6A) có phạm luật hay không khi 
chủ trương đầu tư vào vườn quốc gia (VQG)?”- TS Kỷ Quang Vinh, ĐH Cần Thơ, đặt vấn đề tại hội 
thảo về ảnh hưởng của hai thủy điện Đồng Nai 6, 6A đối  với rừng đầu nguồn và lưu vực sông Đồng 
Nai, tổ chức ngày 7-8. 

Xem xét tính pháp lý 

Hai dự án thủy điện “dính” đến đất VQG Cát Tiên - nơi Việt Nam đã ký nhiều cam kết quốc tế liên 
quan vì thế, TS Lê Anh Tuấn, ĐH Cần Thơ, cho rằng tính pháp lý của dự án không chỉ xem xét trong 
khuôn khổ luật pháp Việt Nam mà còn căn cứ trên các cam kết quốc tế. Theo Công ước Ramsar: 
Các bên cam kết bảo đảm việc bảo tồn và sử dụng khôn ngoan các vùng đất Ramsar như là sự 
quản lý toàn diện các lợi ích mà khu đất ngập nước cung cấp cho con người và môi trường (như 
bảo vệ tính đa dạng sinh học). 

 

Nếu dự án triển khai sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân khu vực lân cận 

Trong khi hệ đất ngập nước Bàu Sấu là khu Ramsar thứ 1.499 của thế giới với tổng diện tích 13.759 
ha. Năm 2001, UNESCO công  nhận VQG Cát Tiên là khu dự trữ sinh quyển của thế giới nên phải 
tuân thủ hướng dẫn Liên minh Quốc tế Bảo tồn thiên nhiên và Tài nguyên thiên nhiên (IUCN) về bảo 
tồn và quản lý các khu vực tự nhiên linh thiêng. Ngoài ra, Việt Nam còn ký một số cam kết quốc tế 
khác liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học như Công ước đa dạng sinh học Akwé, Tuyên bố 
Yamato về tiếp cận tổng hợp bảo vệ di sản văn hóa vật thể và  phi vật thể… 

Tham vấn cộng đồng “ba như một” 

Theo TS Vũ Ngọc Long, Viện Sinh học nhiệt đới, trong báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án, 
đơn vị thực hiện không chỉ “ẩu” trong điều tra tài nguyên rừng, đánh giá các tác động về môi trường, 
mà ngay cả điều tra tác động xã hội của chủ đầu tư cũng sai quy định. 

                                                 
*
 Nguồn: http://nld.com.Việt Nam/20110809121431941p0c1002/thuy-dien-dong-nai-6-6a-chu-dau-tu-co-

pham-luat.htm 

http://nld.com.vn/20110809121431941p0c1002/thuy-dien-dong-nai-6-6a-chu-dau-tu-co-pham-luat.htm
http://nld.com.vn/20110809121431941p0c1002/thuy-dien-dong-nai-6-6a-chu-dau-tu-co-pham-luat.htm
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Cụ thể, khu vực triển khai dự án có 3 xã bị ảnh hưởng nhưng chỉ có 29 phiếu điều tra ảnh hưởng, 
nhiều phiếu không có thông tin. Mỗi dự án ảnh hưởng đặt ở vị trí khác nhau, gây ra những tác động 
khác nhau đối với mỗi cộng đồng khác nhau nhưng nội dung phỏng vấn giống y chang nhau, không 
phân định đối tượng ảnh hưởng thuộc dự án nào. 

Theo chủ đầu tư, “ưu điểm” của 2 dự án này là không di dân, không tái định cư. Thế nhưng trong 
nội dung phỏng vấn không thích đáng vì chỉ đề cập việc di dân và tái định cư. Đơn vị thực hiện 
không phỏng vấn trực tiếp người dân mà lại gửi phiếu điều tra qua UBND xã, sau đó UBND xã gửi 
trả lại kết quả. 

“Người dân của 3 xã này chủ yếu là người Châu Mạ, S’tiêng và Mơ Nông, tôi không tin tất cả đều 
biết tiếng Kinh để đọc được nội dung trong phiếu phỏng vấn?” - TS Vũ Ngọc Long hoài nghi. 

Trong khi đó, ông Lâm Đình Uy, điều phối viên của Mạng lưới Sông ngòi Việt Nam, cảnh báo: “Tôi 
đã thấy 2 cánh rừng  phía dưới phần dự kiến làm đập thủy điện Đồng Nai 6 bị đốt trơ trụi cách đây 2 
tháng  và người dân hoàn toàn biết điều đó là vi phạm pháp luật nhưng “vì cái bụng họ phải làm”. 
Dự án thủy điện gây ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân. Dù chỉ một  người cũng cần phải 
được xem xét thấu đáo” - ông Lâm Đình Uy khuyến cáo. 

 

Còn nhiều tiềm năng kinh tế 

Ông Trần Xuân Chinh, Phó Giám đốc VQG Cát Tiên, cho biết trong 3 năm trở 
lại đây, thu nhập từ dịch vụ du lịch của VQG tăng đáng kể; trong năm 2011, 
dự kiến khoảng 5,5 tỉ đồng. 

Tiềm năng khai thác du lịch của VQG còn rất lớn nhưng VQG phải khai thác 
hạn chế và dè dặt để bảo vệ rừng. Vừa qua, Bộ NN-PTNT đã phê duyệt quy 
hoạch bảo tồn và phát triển bền vững VQG đến năm 2020, trong đó cho thuê 
đất rừng làm du lịch sinh thái bền vững, được xem như một kênh huy động 
vốn xã hội hóa đầu tư vào du lịch VQG. 

  

Thu Sương 
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Dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Nhiều vấn 
đề chưa được làm rõ

*
 

 

Đó là tính khả thi của việc điều tiết nước về phía hạ lưu, các thông tin chi tiết về hiện trạng rừng và 
mức độ đa dạng sinh học, văn hóa bản địa tại khu vực dự án… trong đánh giá tác động môi trường 
2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. 

Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A của Viện Môi 
trường và Tài nguyên thuộc ĐH Quốc gia TPHCM (đơn vị được chủ đầu tư là Tập đoàn Đức Long 
Gia Lai thuê thực hiện) vừa trình Bộ Tài nguyên - Môi trường tốt hơn so với báo cáo lần trước. Tuy 
nhiên, vẫn còn khá nhiều vấn đề cần làm rõ về phương pháp luận ĐTM, tính khả thi của việc điều 
tiết nước về phía hạ lưu, các thông tin chi tiết về hiện trạng rừng và mức độ đa dạng sinh học, văn 
hóa bản địa tại khu vực dự án… 

Rừng bị mất không nhỏ 

Đối với tác động môi trường của 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A, cần xem xét và đánh giá cẩn 
trọng các vấn đề về mất vĩnh viễn diện tích rừng, suy giảm đa dạng sinh học, rủi ro và sự cố môi 
trường. 

Dự án thủy điện Đồng Nai 6A lựa chọn phương án mực nước dâng 175 m và đánh giá là giảm diện 
tích rừng bị mất vĩnh viễn so với phương án dâng 177 m là khoảng 15 ha, trong đó chỉ có 2 ha thuộc 
khu bảo vệ nghiêm ngặt của Vườn Quốc gia (VQG) Nam Cát Tiên. Như vậy với phương án này, 
diện tích khu bảo vệ nghiêm ngặt bị ngập là 25 ha trên tổng số 107 ha đất rừng bị ngập. 

Đối với dự án thủy điện Đồng Nai 6, lựa chọn phương án mực nước dâng 224 m thì diện tích chiếm 
đất vĩnh viễn là 171,36 ha (155,35 ha diện tích lòng hồ và 16,01 ha diện tích công trình chính), trong 
đó có 77,36 ha thuộc VQG Nam Cát Tiên. 

Tuy nhiên, trong báo cáo chưa tính đến diện tích đất dùng cho tuyến truyền tải điện, bao gồm cả 
hành lang an toàn. Các phương án truyền tải chưa được nêu ra, mặc dù hành lang an toàn theo quy 
định là không lớn nhưng lại kéo dài và như vậy diện tích đất và rừng bị mất là con số không nhỏ. 

Vi phạm vào khu bảo tồn 

Nếu đứng trên quan điểm của các nhà bảo tồn đa dạng sinh học, căn cứ theo luật đa dạng sinh học 
thì rõ ràng cả 2 dự án đều vi phạm vào khu bảo tồn thuộc VQG Nam Cát Tiên. Toàn bộ quá trình từ 
giai đoạn chuẩn bị, xây dựng và vận hành đều gây tác động vĩnh viễn đến việc mất tổng số gần 300 
ha đất rừng, trong đó 25 ha thuộc khu bảo vệ nghiêm ngặt và 77 ha rừng phòng hộ. 

Cũng theo đánh giá của báo cáo ĐTM VQG Nam Cát Tiên là một trong những khu vực hiếm hoi ở 
Đông Nam Bộ có tính đa dạng sinh học cao, tồn tại nhiều loại động thực vật có tính bản địa, có giá 
trị kinh tế và cần được bảo tồn vì có nguy cơ tuyệt chủng, thuộc những loài nằm trong Sách đỏ Việt 
Nam. 

Theo các chuyên gia đa dạng sinh học nhiều năm gắn bó với rừng Cát Tiên, hiện trạng rừng Cát 
Tiên ngoài rừng nghèo kiệt và tre nứa thuần loại còn có các hệ sinh thái như rừng hỗn giao cây gỗ 
và tre nứa, rừng ngập nước ven suối và sông... 

Nhiều loại thực vật quý hiếm và đặc hữu có nguy cơ tuyệt chủng được tìm thấy như cẩm lai, gỗ đỏ, 
gỗ mật, trắc và động vật như chà vá chân đen, vượn đen má vàng, culi nhỏ, sóc đen lớn… Để cập 
nhật các số liệu xác thực, rất cần nhóm chuyên gia độc lập tiến hành khảo sát thực địa để minh 

                                                 
*
 Nguồn: http://nld.com.Việt Nam/20120903101642464p0c1002/du-an-thuy-dien-dong-nai-6-va-6a-nhieu-van-

de-chua-duoc-lam-ro.htm 

http://nld.com.vn/20120903101642464p0c1002/du-an-thuy-dien-dong-nai-6-va-6a-nhieu-van-de-chua-duoc-lam-ro.htm
http://nld.com.vn/20120903101642464p0c1002/du-an-thuy-dien-dong-nai-6-va-6a-nhieu-van-de-chua-duoc-lam-ro.htm
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chứng, cung cấp cho Bộ Tài nguyên - Môi trường và Hội đồng Thẩm định đánh giá tác động môi 
trường của 2 dự án thủy điện này. 

 

Rừng hỗn giao với các cây gỗ lớn và tre nứa tại khu vực dự kiến  
xây dựng thủy điện Đồng Nai 6A 

Mất rừng là mất tất cả! 

Rừng là bộ phận kết cấu hạ tầng sinh thái của đất nước. Không phải ngẫu nhiên mà người ta nhận 
xét: Không có thủy điện vẫn có giải pháp khác thay thế, còn khi mất rừng là mất tất cả! Giữa tháng 9 
này, đoàn chuyên gia của thế giới sẽ bắt đầu đến Việt Nam xem xét, đánh giá hồ sơ di sản thế giới 
của VQG Nam Cát Tiên. Bởi vậy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án thủy điện Đồng 
Nai 6 và 6A cần được tiếp tục bổ sung làm rõ các vấn đề tồn tại. 

Hội đồng Thẩm định đánh giá tác động môi trường bao gồm nhiều nhà quản lý và khoa học của các 
ngành ở Trung ương và địa phương. Do tính chất nhạy cảm và phức tạp của dự án thủy điện Đồng 
Nai 6 và 6A nên thực hiện theo cơ chế “thẩm định mở”, có nghĩa là mời cả đại diện của các tổ chức 
phản biện không tán thành hoặc có ý kiến băn khoăn về dự án như Mạng lưới Sông ngòi, nhóm yêu 
quý bảo vệ rừng Cát Tiên... cùng tham dự. 

 

Nhiệm vụ của những người ra quyết định là phải biết lắng nghe phản biện xã hội, 
tôn trọng các ý kiến đa chiều, cân nhắc thận trọng, dựa trên báo cáo đánh giá tác 
động môi trường, thẩm định một cách khách quan và khoa học để có quyết định 
hợp lý nhất. 

 

TS. Tô Văn Trường 
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Hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A: Lợi ích 
nhà đầu tư hay bảo vệ môi trường?

*
 

 

Trong một số dự án làm thủy điện cho thấy xung đột về quan điểm giữa chủ đầu tư và nhà bảo vệ 
môi trường là không thể tránh khỏi. Một bên nhân danh vì mục tiêu phát triển kinh tế và phục vụ dân 
sinh (thực chất là vì lợi nhuận) để phá rừng làm thủy điện và một bên là những người chỉ vì lợi ích 
cộng đồng và bảo vệ thiên nhiên, bảo tồn sự đa dạng sinh học, chống lại việc phá rừng xây thủy 
điện. 

Điển hình như 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A trong 2-3 năm gần đây đã tốn rất nhiều giấy mực 
của báo chí đăng tải chính kiến của các nhà khoa học phản ứng gay gắt việc làm 2 dự án thủy điện 
này. 

Tác động cực xấu đến môi trường 

Mới đây, sự việc càng gây bức xúc trong giới khoa học và công luận khi ông Viện trưởng Viện Môi 
trường - tài nguyên (thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) cho rằng: “Bản báo cáo đánh giá tác 
động môi trường do Viện Môi trường - tài nguyên thực hiện cho thấy, có thể xây dựng được thủy 
điện Đồng Nai 6 và 6A!?” Cũng theo ông Viện trưởng này, thì diện tích rừng của Vườn quốc gia 
(VQG) Cát Tiên bị mất rất ít so với các dự án thủy điện khác, chỉ  xấp xỉ 137 hécta và hơn 235 hécta 
rừng phòng hộ. Đồng thời các loài thực vật, động vật quý hiếm cũng không đáng kể, không làm ảnh 
hưởng nhiều đến môi trường… (Báo Sài Gòn Tiếp Thị ngày 28-8). 

 

Du khách chờ đò qua sông vào Vườn quốc gia Cát Tiên. Ảnh: X.P 

Trao đổi với phóng viên Báo Đồng Nai về “Bản báo cáo đánh giá tác động môi trường “ của Viện 
Môi trường - tài nguyên, TS. Phạm Hữu Khánh, chuyên gia về đa dạng sinh học, đã có gần 30 năm 
công tác ở VQG Cát Tiên thẳng thừng phản biện: “Không thể nói diện tích VQG Cát Tiên bị mất ít 
mà có thể “thông cảm” để cho xây dựng 2 công trình thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Đó là một cách 
nhìn phiến diện và thiếu khoa học! Một vài trăm hécta rừng của VQG bị phá đi làm thủy điện chắc 
chắn tác động rất xấu đến toàn bộ hệ sinh cảnh Cát Tiên”. 

TS. Khánh phân tích, việc phá rừng Cát Tiên sẽ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái nói chung, ảnh 
hưởng đến cả vùng hạ lưu sông Đồng Nai, đặc biệt là hệ sinh thái đất ngập nước Bàu Sấu của VQG 
Cát Tiên đã được công nhận là khu Ramsar thế giới vào năm 2005. Bàu Sấu được xem là vùng đất 

                                                 
*
 Nguồn: http://www.baodongnai.com.Việt Nam/kinhte/201209/Hai-du-an-thuy-dien-dong-Nai-6-va-6a-Loi-

ich-nha-dau-tu-hay-bao-ve-moi-truong-2183561/ 

http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201209/Hai-du-an-thuy-dien-dong-Nai-6-va-6a-Loi-ich-nha-dau-tu-hay-bao-ve-moi-truong-2183561/
http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/201209/Hai-du-an-thuy-dien-dong-Nai-6-va-6a-Loi-ich-nha-dau-tu-hay-bao-ve-moi-truong-2183561/
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ngập nước ngọt nội địa ven sông độc đáo của miền Đông Nam bộ và của Việt Nam, là giá trị nổi bật 
nhất toàn cầu về tính đa dạng sinh học của VQG Cát Tiên; đó còn là nguồn nước ngọt nuôi dưỡng 
hơn 15 triệu người dân vùng hạ lưu. 

Cũng theo ông Khánh, hệ sinh thái đất ngập nước Bàu Sấu không có khả năng đảo ngược, tức là 
không thể bồi hoàn, cải tạo, do vậy nếu bị tác động ảnh hưởng từ các dự án thủy điện thì Bàu Sấu 
sẽ mất đi vĩnh viễn. 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6 A chính là thách thức, là mối đe dọa đến hệ 
sinh thái đất ngập nước Bàu Sấu. 

Thủy điện hay di sản thiên nhiên thế giới? 

Các nhà làm công tác bảo tồn thiên nhiên ở Việt Nam đã dự báo một kịch bản cực kỳ xấu sẽ xảy ra 
nếu như cứ khư khư cho triển khai làm 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Việc tác động xấu đến 
môi trường và tính đa dạng sinh học của VQG Cát Tiên là điều không thể tránh khỏi, đồng thời ảnh 
hưởng đến nguồn nước ngọt của hơn chục triệu  người sinh sống ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai. 

Trước mắt, Khu dự trữ sinh quyển Cát Tiên đang làm thủ tục để được Tổ chức giáo dục, khoa học 
và văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO)  xem xét công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, đây là 
một vinh dự lớn cho Việt Nam. Trong hồ sơ trình UNESCO không thể không có hệ sinh thái vùng đất 
ngập nước Bàu Sấu. Dự kiến vào trung tuần tháng 9 năm nay, Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế 
(IUCN) là cơ quan được UNESCO mời làm tư vấn sẽ đến VQG Cát Tiên để thẩm định hồ sơ đề cử 
VQG Cát Tiên là di sản thiên nhiên thế giới. Điều gì sẽ xảy ra nếu như trong báo cáo thẩm định trình 
UNESCO lại có 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A chuẩn bị xây dựng sẽ làm thay đổi hệ thủy văn 
và chất lượng nguồn nước ngọt của Bàu Sấu? 

“Mất rừng thì trồng lại rừng,” đó cũng là 
một lập luận “mơ hồ” của ông Viện 
trưởng Viện Môi trường - tài nguyên và 
đã bị các nhà khoa học về lâm sinh phản 
bác, bởi rừng trồng không thể có tính đa 
dạng sinh học như rừng nguyên sinh do 
không có các cấu trúc tầng tán bảo vệ 
các lớp mặt đất và bảo tồn đa dạng về 
loài.  

Chuẩn bị cho 2 dự án thủy điện Đồng Nai 
6 và 6A chắc hẳn chủ đầu tư đã phải tốn 
kém khá nhiều chi phí. Do vậy, “quyết 
tâm” của nhà đầu tư phải làm cho bằng 
được 2 dự án thủy điện này để thu hồi lại 
vốn là điều dễ hiểu. Nhưng chả lẽ vì lợi 
ích của một nhóm nhà đầu tư mà đánh 
đổi lợi ích của cả cộng đồng, đánh đổi 
những giá trị bảo tồn đa dạng sinh học 
độc đáo, hiếm hoi của Việt Nam, của cả thế giới và bất chấp các cảnh báo về sự an nguy nguồn 
nước ngọt của 15 triệu người sống ở vùng hạ lưu sông Đồng Nai? 

 

Xuân Phú 

 

 

 

 

 

 

Dư luận cũng không thể không đặt câu hỏi về nghiên 
cứu đánh giá của Viện Môi trường - tài nguyên (Đại 
học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh) có tính khách quan hay 
không khi được Tập đoàn Đức Long Gia Lai là chủ đầu 
tư của 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A thuê làm 
báo cáo đánh giá tác động môi trường?  

Thực tế ở một số dự án thủy điện miền Trung đã cho 
thấy báo cáo đánh giá tác động môi trường được chủ 
đầu tư thuê làm đã không khách quan, trung thực dẫn 
đến công trình thủy điện xây xong thì gây tác động xấu 
đến môi trường và đời sống người dân vùng hạ lưu bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng: nắng thì ruộng đồng bị khô 
hạn và mưa là gánh chịu lũ lụt, điển hình là thủy điện 
Sông Ba. 
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Thay đổi thói quen tiêu dùng gỗ để bảo vệ 
những cánh rừng nhiệt đới

*
 

 

ThienNhien.Net – Khi chúng ta mua một sản phẩm được làm từ gỗ tự nhiên như một bộ bàn ăn, một 
chiếc giường ngủ hay thậm chí một đôi đũa dùng hàng ngày được làm từ gỗ thì chúng ta đã tác 
động trực tiếp đến những cánh rừng nhiệt đới, nguồn tài nguyên quý báu về môi trường và đa dạng 
sinh học của quốc gia. Chỉ cần dành thêm chút quan tâm và thận trọng khi mua sắm, bạn sẽ là một 
người tiêu dùng có trách nhiệm. Điều này vô cùng quan trọng, không chỉ góp phần gìn giữ nguồn tài 
nguyên rừng quý giá mà còn giúp duy trì nguồn sống của hàng nghìn hộ dân nghèo hiện đang phải 
sống dựa vào rừng. 

Tiêu dùng gỗ tự nhiên – thói quen cần phải thay đổi 

Thói quen tiêu dùng sản phẩm từ gỗ rừng tự nhiên là một nhu cầu khá phổ biến trong xã hội. Điều 
này xuất phát từ nét văn hóa của người Việt gắn bó với các vật dụng gia đình và đồ trang trí làm từ 
gỗ đã hình thành từ xa xưa. 

Song, điều đáng nói là ngày nay trong xã hội còn không ít gia đình khá giả vẫn nặng tâm lý kén chọn, 
chỉ ưa dùng đồ gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên, mà phải là các loại gỗ quý hiếm như Cẩm Lai, 
Hương, Mun Sọc, Gụ, Đinh, Lim, Sến, Táu. So với gỗ tự nhiên thông thường, các loại gỗ này thực 
sự có nhiều ưu điểm như chất lượng tốt, màu sắc đẹp, hương thơm tự nhiên, dẻo dai với các điều 
kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng tiếc rằng chúng còn lại không nhiều trong tự nhiên và nay chỉ có thể 
tìm thấy tại các khu rừng phòng hộ và rừng đặc dụng Quốc gia. 

Trên thị trường hiện nay, gỗ quý hiếm được khai thác từ rừng tự nhiên có giá rất cao. Mỗi mét khối 
có thể từ vài chục triệu đồng (như Lim, Hương) cho tới hàng trăm triệu đồng (Trắc, Cẩm Lai). Các 
loại gỗ này thường là mục tiêu của những kẻ khai thác gỗ lậu. Chính nhờ sự phanh phui và sức lan 
tỏa của thông tin báo chí trong thời gian qua, xã hội đã biết đến vô số vụ việc khai thác và vận 
chuyển gỗ lậu diễn ra tại các khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được pháp luật quy định bảo vệ 
nghiêm ngặt, như ở Vườn quốc gia Ba Bể của tỉnh Bắc Kạn, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống của 
tỉnh Nghệ An, rừng đầu nguồn huyện Phù Yên của tỉnh Sơn La và nhiều nơi khác nữa. 

 

Ảnh: Tô Xuân Phúc 

 

                                                 
*
 Nguồn: http://www.thiennhien.net/2012/07/25/thay-doi-thoi-quen-tieu-dung-go-de-bao-ve-nhung-canh-rung-

nhiet-doi/ 

http://www.thiennhien.net/2012/07/25/thay-doi-thoi-quen-tieu-dung-go-de-bao-ve-nhung-canh-rung-nhiet-doi/
http://www.thiennhien.net/2012/07/25/thay-doi-thoi-quen-tieu-dung-go-de-bao-ve-nhung-canh-rung-nhiet-doi/
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Việc khai thác không bền vững hoặc khai thác bất hợp pháp các loại gỗ tự nhiên, đặc biệt là các loại 
gỗ quý dẫn đến nguồn cung các loại gỗ này ngày càng trở lên khan hiếm. Nếu xét trong một bài 
toán kinh tế, cầu về gỗ quý hiếm không giảm (tạm coi là không thay đổi) trong khi nguồn cung giảm, 
gắn với giả thuyết việc thực thi chính sách bảo vệ rừng không hiệu quả, điều này sẽ dẫn đến giá các 
loại gỗ này trên thị trường tăng cao. Giá tăng càng thúc đẩy một số đối tượng ráo riết khai thác gỗ 
lậu hòng tìm kiếm siêu lợi nhuận. Kết quả của việc này là sự cạn kiệt các loài gỗ quý trong tự nhiên. 

Một vài thông tin và con số dưới đây có thể giúp bạn hiểu phần nào hậu quả nghiêm trọng của việc 
sử dụng gỗ quý hiếm được khai thác không bền vững: 

- Mất rừng. Hàng năm có hàng nghìn ha rừng tự nhiên đã bị mất vì nạn khai thác gỗ lậu. Theo Cục 
Kiểm Lâm, năm 2011 đã có khoảng 29.500 vụ vi phạm lâm luật, với trên 43.000 m3 gỗ lậu bị tịch thu 
và xử lý, trong đó có khoảng 4.500 m3 gỗ quý hiếm, thuộc nhóm IA và IIA của Nghị Định 
32/2006/NĐ-CP(*). Đây mới chỉ là con số thống kê chính thức. Con số thực tế chắc chắn sẽ còn lớn 
hơn. 

- Suy giảm đa dạng sinh học. Việc sử dụng các loài gỗ quý hiếm có thể dẫn đến sự tuyệt chủng 
các các loài này, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn tài nguyên đa dạng sinh học của 
Quốc gia. 

- Ảnh hưởng đến sinh kế của người dân nghèo. Mất rừng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc 
sống của người dân vùng cao. Hiện có hàng trăm nghìn hộ dân nghèo phải sống dựa vào nguồn tài 
nguyên rừng. Mất rừng đồng nghĩa với việc mất đi nguồn sinh kế quan trọng của những cộng đồng 
dân cư này. 

- Hủy hoại môi trường sinh thái. Mất rừng gây lũ lụt, lở đất… Điều này có thể không chỉ gây ra 
những thiệt hại về mùa màng mà còn đe dọa sinh mạng của rất nhiều người dân, cả vùng cao và 
dưới xuôi. 

 

Ảnh: ThienNhien.Net 

Những điều phân tích trên chỉ để minh chứng cho một nhận định chúng ta đưa ra từ đầu, rằng rõ 
ràng việc tiêu dùng các sản phẩm từ gỗ tự nhiên, đặc biệt là các loại gỗ quý hiếm, trong bối cảnh 
hiện nay không còn phù hợp. Hay nói một cách khác, đó là một thói quen cần phải thay đổi, cho dù 
thói quen đó hình thành một cách vô thức hay gắn với quan niệm rằng cái gì càng quý, càng hiếm 
thì càng tốt, càng bền. 

Cần làm gì để trở thành người tiêu dùng có trách nhiệm? 

Nếu bạn đã sẵn sàng để trở thành một người tiêu dùng có trách nhiệm, việc hình thành trong đầu 
những câu hỏi về nguồn gốc của sản phẩm gỗ đang dự định mua sẽ giúp bạn có thông tin đầy đủ 
hơn trước khi ra quyết định. Bạn có thể đặt ra một số câu đối với người bán hàng như : Sản phẩm 
được làm từ loại gỗ gì? Gỗ đó có nguồn gốc từ đâu? Đó có phải là gỗ quý hiếm hay không?Nếu là 
gỗ quý hiếm, người bán hàng có được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh? Gỗ làm ra các 
sản phẩm này có phải là gỗ hợp pháp hay không? Có bằng chứng gì cho biết đó là gỗ hợp pháp? 

Câu trả lời và thái độ của người bán hàng sẽ là căn cứ quan trọng để bạn ra quyết định có tìm hiểu 
thêm hay mua sản phẩm đó hay không. Nếu thông tin từ người bán hàng không rõ ràng, thiếu tin 
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cậy, hoặc thậm chí là sản phẩm được chứng minh có nguồn gốc hợp pháp nhưng lại không thân 
thiện với môi trường và cộng đồng, hẳn bạn sẽ cảm thấy cần phải xem xét lại. 

Gỗ được khai thác bền vững thường có giá trị cao trên thị trường. Khi lựa chọn các sản phẩm từ 
nguồn gỗ này, bạn và tôi sẽ giúp tăng nguồn thu ngân sách cho công tác gìn giữ rừng, tăng thu 
nhập chính đáng cho những người bảo vệ rừng, từ đó góp phần gìn giữ những cánh rừng tự nhiên 
tránh khỏi suy thoái, bảo tồn được một số loài cây gỗ quý còn sót lại. Điều này cũng không mấy 
khác so với việc bạn chọn mua một cuốn sách thật trong hiệu sách, thay vì mua sách in lậu giá rẻ 
bán tràn lan ngoài vỉa hè. 

Thậm chí, chúng ta cũng nên tự vấn mình: Tại sao lại cứ phải chọn vật liệu gỗ, cứ phải là gỗ tự 
nhiên và gỗ quý? Nếu sản phẩm đó được làm từ một loại vật liệu khác thì sao? Nhiều vật dụng 
trước đây vốn thường được chế tác bằng gỗ tự nhiên nay được làm bằng các chất liệu thay thế, bền 
và đẹp không kém. Trong trường hợp bạn đã cố gắng nhưng không thể xác định được sản phẩm từ 
gỗ mà mình định mua có nguồn gốc hợp pháp và được khai thác bền vững hay không thì đây là một 
cân nhắc hữu ích. 

Trong một tình huống khác, bạn cho rằng sản phẩm mình cần nhất thiết phải là vật liệu gỗ, không 
thể thay thế bằng bất kỳ chất liệu nào khác, bạn có thể nghĩ tới việc chọn sản phẩm có nguồn gốc từ 
rừng trồng hoặc từ vườn nhà thay cho gỗ có nguồn gốc từ rừng tự nhiên.  

Thường thì gỗ có nguồn gốc từ rừng trồng, từ vườn nhà có khả năng tái sinh nhanh hơn so với các 
loại gỗ từ rừng tự nhiên, do vậy thân thiện với môi trường hơn so với các loại gỗ từ rừng tự nhiên. 
Với nhiều cải tiến trong quá trình gia công và công nghệ chế biến gỗ ngày nay, nhiều sản phẩm gỗ 
có nguồn gốc từ rừng trồng hoặc từ vườn nhà sau khi được xử lý sấy, ngâm tẩm hóa chất chống 
mối mọt, ép làm tăng khả năng chịu lực…có chất lượng tăng lên đáng kể và có thể sử dụng lâu bền. 

Thay cho lời kết 

Mua sắm và tiêu dùng các sản phẩm từ gỗ là nhu cầu phát sinh tự nhiên của mỗi cá nhân, mỗi hộ 
gia đình. Tuy nhiên, trong một xã hội có thể dễ dàng tiếp cận nguồn thông tin đa dạng như ngày nay, 
chúng ta có nhiều cơ hội để hiểu biết về các sản phẩm mình mong muốn, có nhiều lựa chọn để có 
thể chi tiêu đồng tiền một cách có hiệu quả, có trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn đối với 
những người xung quanh. 

Đặt câu hỏi với người bán hàng, tìm hiểu kỹ về nguồn gốc sản phẩm, đó là những việc đơn giản 
trong tầm tay bạn. Và dĩ nhiên, tiền vẫn trong túi bạn, bạn là người cuối cùng quyết định sẽ mua hay 
từ chối. 

*Nghị định 32/2006/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 3 năm 2006 quy định việc quản lý 
thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, trong đó danh mục các loài này phân thành hai 
nhóm: 

Nhóm I: Nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, gồm những loài thực vật rừng, 
động vật rừng có giá trị đặc biệt về khoa học, môi trường hoặc có giá trị cao về kinh tế, số lượng 
quần thể còn rất ít trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng cao. Thực vật rừng, động vật rừng 
Nhóm I được phân thành: Nhóm I A, gồm các loài thực vật rừng và nhóm I B, gồm các loài động vật 
rừng. 

Nhóm II: Hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại, gồm những loài thực vật rừng, động 
vật rừng có giá trị về khoa học, môi trường hoặc có giá trị cao về kinh tế, số lượng quần thể còn ít 
trong tự nhiên hoặc có nguy cơ tuyệt chủng. Thực vật rừng, động vật rừng Nhóm II được phân 
thành: Nhóm II A, gồm các loài thực vật rừng và nhóm II B, gồm các loài động vật rừng. 

 

TS. Tô Xuân Phúc, Forest Trends 
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Lý giải sự phát triển chậm chạp của việc cấp 
chứng chỉ rừng bền vững tại Việt Nam

*
 

 

ThienNhien.Net – Không chỉ mang lại lợi ích cho chủ rừng từ nguồn gỗ khai thác có giá trị cao hơn, 
chứng chỉ rừng bền vững còn được xem là cơ hội giúp Việt Nam nâng cao năng lực quản trị rừng. 
Tuy nhiên, việc triển khai cấp loại chứng chỉ này hiện vẫn gặp một số khó khăn về mặt kỹ thuật, 
năng lực chuyên môn, vốn cũng như vấn đề về cơ chế chính sách. Đây là những nhân tố chính yếu 
cản trở nỗ lực đạt trên 1,86 triệu ha diện tích rừng được cấp chứng chỉ bền vững vào năm 2020 của 
Việt Nam – như trong Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Quốc gia đã đề ra. Và đó cũng là lý do tại 
sao trong rất nhiều cuộc họp bàn về kế hoạch bảo vệ, phát triển rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn luôn đốc thúc rốt ráo vấn đề này, trong đó đề cập đến một số hướng đi nhằm tháo gỡ 
những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại. 

Kết quả vẫn rất khiêm tốn 

Việt Nam hiện có trên 13 triệu ha rừng với độ che phủ khoảng trên 40%, trong đó diện tích rừng tự 
nhiên chiếm hơn 10 triệu ha và gần 3 triệu ha còn lại là rừng trồng. Để quản lý và bảo vệ diện tích 
rừng hiện có, Chính phủ đã giao phần lớn diện tích rừng cho 7 nhóm chủ rừng khác nhau, bao gồm 
các ban quản lý, các công ty lâm nghiệp, các hộ gia đình, các tổ chức kinh tế, lực lượng quân đội vũ 
trang, cộng đồng dân cư thôn bản… Hiện vẫn còn khoảng 2,4 triệu ha (chủ yếu là rừng sản xuất) 
chưa được giao và đang được quản lý bởi chính quyền cấp xã. 

Quản lý rừng bền vững và phát triển nguồn tài nguyên rừng là 1 trong 5 mục tiêu cơ bản được xác 
định trong Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Quốc gia đến năm 2020. Theo nội dung Chiến lược, 
khoảng 30% diện tích rừng sản xuất của Việt Nam – tương đương với trên 1,86 triệu ha – sẽ đáp 
ứng tiêu chí quản lý rừng bền vững thông qua việc đạt chứng chỉ đến năm 2020. Và để thực hiện 
mục tiêu này, mô hình quản lý rừng bền vững đã và đang được thực hiện thí điểm tại một số địa 
phương, tuy nhiên cho đến nay, diện tích rừng đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững vẫn hết sức 
khiêm tốn. 

Theo thống kê của Hội đồng Quản trị Rừng Quốc tế (FSC), Việt Nam hiện mới có trên 46.000 ha 
diện tích rừng được cấp chứng chỉ – một con số quá nhỏ so với mục tiêu đạt trên 1,86 triệu ha, 
trong đó đơn vị có diện tích rừng được cấp chứng chỉ lớn nhất – Công ty lâm nghiệp Đắk Tô, Kon 
Tum – cũng chỉ đạt chứng chỉ Gỗ có kiểm soát FSC ở mức 16.318 ha, còn đơn vị thấp nhất (một 
nhóm hộ gia đình ở Quảng Trị) chỉ đạt khoảng 317 ha. 

 

Mục tiêu đạt trên 1,86 triệu ha diện tích rừng được cấp chứng chỉ bền vững vào năm 2020 của     
Việt Nam sẽ khó trở thành hiện thực nếu một số vướng mắc không sớm được tập trung tháo gỡ 

                                                 
*
 Nguồn: http://www.thiennhien.net/2012/03/13/ly-giai-su-phat-trien-cham-chap-cua-viec-cap-chung-chi-rung-

ben-vung-tai-viet-nam/ 

http://www.thiennhien.net/2012/03/13/ly-giai-su-phat-trien-cham-chap-cua-viec-cap-chung-chi-rung-ben-vung-tai-viet-nam/
http://www.thiennhien.net/2012/03/13/ly-giai-su-phat-trien-cham-chap-cua-viec-cap-chung-chi-rung-ben-vung-tai-viet-nam/
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Năm vấn đề cần gỡ vướng 

Rõ ràng, việc thực hiện mục tiêu như Chiến lược đã đề ra là vô cùng khó khăn nếu không muốn nói 
là không thể. Vậy điều gì đã dẫn đến sự phát triển chậm chạp của chứng chỉ rừng bền vững tại Việt 
Nam? 

Lý do cần phải kể tới trước tiên là hiện nay Việt Nam vẫn chưa ban hành các nguyên tắc, tiêu chí, 
trình tự quản lý rừng bền vững. Các hoạt động có liên quan đến quản lý rừng bền vững cũng mới 
chỉ dừng ở mức độ thí điểm, và thông thường đều phải nhờ sự hỗ trợ từ các dự án tài trợ từ bên 
ngoài. 

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu nguồn nhân lực về quản lý, tổ chức trong quản lý rừng bền vững, thiếu 
kiến thức về kinh tế và kỹ thuật cũng khiến việc áp dụng chứng chỉ rừng bền vững khó đạt được 
mục tiêu như kỳ vọng. Hiện tại, để đạt được chứng chỉ, các chủ rừng phải xây dựng được phương 
án quản lý rừng bền vững, tuân thủ theo 10 nguyên tắc (1) do FSC đề ra. Tuy nhiên, nhiều đơn vị 
chủ rừng hiện vẫn khá lúng túng trong việc triển khai thực hiện các nguyên tắc này. 

Song song với đó, vấn đề chi phí cho việc đánh giá để cấp chứng chỉ không hề nhỏ và không phải 
tất cả các chủ rừng muốn đạt chứng chỉ đều có thể có nguồn lực tài chính để làm việc này. Chi phí 
đánh giá để cấp chứng chỉ rất khác nhau, phụ thuộc vào các yếu tố như tình trạng rừng, diện tích 
cần cấp chứng chỉ và các yếu tố địa hình. 

Trong Hội thảo “Chứng chỉ rừng bền vững: cơ hội và thách thức đối với Việt Nam”(2) tổ chức tại 
Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 2, một số con số mang tính chất tham khảo đã được các tổ 
chức đánh giá cấp chứng chỉ đưa ra, bao gồm: khoảng 40.000 đô la sử dụng cho việc đánh giá với 
diện tích khoảng 10.000 ha rừng, và khoảng 20.000 đô la cho việc đánh giá 2 năm tiếp theo, sau khi 
chứng chỉ đã được cấp; chi phí cho đánh giá khoảng 2.100 ha rừng của các hộ gia đình tại Phú Thọ 
khoảng 1.5 tỉ đồng; chi phí đánh giá cho chứng chỉ gỗ có kiểm soát của Công ty lâm nghiệp Đắk Tô 
khoảng 12.000 đô la; chi phí đánh giá khoảng 11.700 ha của Tập đoàn Cao su vào khoảng 200.000 
đô la… 

Tuy nhiên, điều quan trọng là để có thể sẵn sàng cho việc đánh giá, các chủ rừng phải có được 
phương án quản lý rừng bền vững, thế nhưng theo ông Võ Trường Thành – Tổng Giám đốc Công ty 
cổ phần kỹ nghệ gỗ Trường Thành, để làm được điều này thì chủ rừng có thể phải trả “một khoản 
chi phí khổng lồ”. 

Nếu không có sự hỗ trợ rất lớn cả về kỹ thuật và tài chính trong vòng 5-6 năm gần đây từ Tổ chức 
Hợp tác quốc tế Đức (GIZ), Công ty Lâm nghiệp Đắk Tô cũng không thể xây dựng được phương án 
quản lý rừng bền vững, và vì vậy cũng sẽ không thể đạt được chứng chỉ. Mô hình chứng chỉ hộ gia 
đình tại Quảng trị cũng đã nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ tổ chức Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên 
(WWF). 

Một vấn đề quan trọng khác cũng gây khó khăn không kém là để có được chứng chỉ, các chủ rừng 
buộc phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp, hay nói cách khác là sổ đỏ. Tuy nhiên, 
cho đến nay, hầu hết các chủ rừng là tổ chức vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất. Điều này do một số nguyên nhân, trong đó phổ biến nhất bao gồm mâu thuẫn về ranh giới giữa 
chủ rừng và người dân địa phương, và do chủ rừng không có kinh phí để trả cho việc đo đạc đất đai 
cũng như công tác lập bản đồ. 

Mặt khác, để làm chứng chỉ rừng, chủ rừng cần phải minh bạch về tài chính – điều này là điều kiện 
tiên quyết nhằm xây dựng phương án quản lý rừng bền vững. Dù vậy, cho đến nay, nhiều chủ rừng 
vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. 

Theo ông Hà Công Tuấn, đại diện Tổng cục Lâm nghiệp, quản lý rừng bền vững vừa là mục tiêu, 
yêu cầu của Chính phủ Việt Nam, vừa là xu hướng quốc tế, vì vậy, dù gặp khó khăn đến mấy Việt 
Nam cũng phải gắng làm cho bằng được, nhất là trong bối cảnh ngành gỗ chế biến xuất khẩu của 
Việt Nam đang tham gia rất sâu vào sân chơi quốc tế, và việc sử dụng nguồn gỗ có chứng chỉ là 
yêu cầu gần như bắt buộc đối với một số thị trường. 

Cũng theo ông Tuấn, thời gian tới, Tổng cục Lâm nghiệp sẽ ban hành thông tư về tiêu chí và trình tự 
nhằm thực hiện quản lý rừng bền vững tại Việt Nam. Sự thay đổi về chính sách này sẽ tạo cơ hội 
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cho việc mở rộng diện tích rừng có chứng chỉ. Tuy nhiên, Chính phủ cũng cần có một chương trình 
vĩ mô, đồng bộ hơn nhằm giải quyết 5 khó khăn đã đề cập nhằm góp phần vào việc quản lý rừng 
bền vững tại Việt Nam trong tương lai. 

-------------------- 

 

(1) Các nguyên tắc này bao gồm: i) tuân thủ theo luật pháp và các nguyên tắc của FSC; (ii) hưởng 
dụng đất, quyền sử dụng và các trách nhiệm đi kèm; (iii) quyền của người bản địa; (iv) quan hệ cộng 
đồng và quyền của người lao động; (v) lợi ích thu được từ rừng; (vi) tác động môi trường; (vii) kế 
hoạch quản lý; (viii) giám sát và đánh giá; (ix) duy trì diện tích rừng có giá trị bảo tồn cao; và (x) rừng 
trồng. 

 

(2) Hội thảo “Chứng chỉ rừng bền vững: cơ hội và thách thức đối với Việt Nam” được tổ chức tại 
Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/2/2012, do Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp với Hiệp hội Gỗ và 
Lâm sản Việt Nam, với sự giúp đỡ của tổ chức Forest Trends (Hoa Kỳ) và Tổ chức Hợp tác quốc tế 
Đức (GIZ). 

 

TS. Tô Xuân Phúc, Forest Trends 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

Con đường mở cho FLEGT tại Việt Nam
*
 

 

ThienNhien.Net – Ngoài đại bộ phận các doanh nghiệp nhỏ lẻ còn chút e ngại thì đa phần các bên 
liên quan đều ủng hộ FLEGT bởi xét cả về hiện tại và tương lai, FLEGT mang lại lợi ích lâu bền hơn 
là những trở ngại. Đó cũng là lí do hối thúc phía Việt Nam nỗ lực chuẩn bị và dần hoàn thiện các thủ 
tục, quy trình cần thiết để tiến tới cuộc đàm phán thành công dự kiến diễn ra vào cuối năm sau. 

Xây dựng căn cứ đàm phán 

Để có thể thống nhất về các nội dung đàm phán như quy định gỗ khai thác trong nước hợp pháp, gỗ 
nhập khẩu hợp pháp, hệ thống xác minh gỗ hợp pháp và kiểm soát chuỗi cung, cấp phép FLEGT, 
và cơ chế giám sát độc lập, ngay tại phiên đàm phán đầu tiên tổ chức vào ngày 28 – 29/11/2010, 
EU và Việt Nam đã đồng ý tiến hành ba nghiên cứu do các chuyên gia độc lập thực hiện, dưới sự tài 
trợ của Viện quản lý rừng châu Âu (EFI). 

Mục đích của cả ba nghiên cứu là cung cấp những thông tin cơ bản giúp Việt Nam đưa ra quan 
điểm đàm phán chính thức tại phiên họp thứ hai với EU dự kiến tổ chức vào tháng 9 tới. 

Xác định khoảng trống và sự mơ hồ trong lâm luật 

Đây là một trong những nội dung quan trọng của nghiên cứu đầu tiên – nghiên cứu tập trung làm rõ 
những quy định về khung pháp luật của Việt Nam liên quan đến nguyên liệu gỗ và sản phẩm gỗ 
thông qua việc thu thập các tài liệu, báo cáo, nghiên cứu về tính hợp pháp của nguyên liệu gỗ trong 
nước và một số nước trên thế giới. 

 

Xây dựng quy trình truy xuất nguồn gốc gỗ là một trong những nhiệm vụ 

 quan trọng trong kế hoạch chuẩn bị thực thi FLEGT 

Trong tổng số 63 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực được thu thập, nhóm nghiên cứu thuộc 
Vụ Sử dụng rừng, Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT đã tiến hành phân chia thành các nhóm văn 
bản cụ thể liên quan đến quyền khai thác rừng (là chủ rừng hợp pháp); quy định về quản lý và khai 
thác rừng; quy định xuất nhập gỗ; vận chuyển gỗ; chế biến gỗ; và các quy định thương mại gỗ và 
sản phẩm gỗ trong nước cũng như xuất khẩu… 

Theo đánh giá của ông Vũ Thành Nam, đại diện nhóm nghiên cứu, về cơ bản, các văn bản quy 
phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam đã đề cập đầy đủ về gỗ và sản phẩm gỗ theo chuỗi cung 
ứng, đáp ứng được các nguyên tắc về gỗ hợp pháp theo tinh thần của FLEGT/VPA. Tuy nhiên, một 

                                                 
*
 Nguồn: http://www.thiennhien.net/2011/08/09/con-duong-mo-cho-flegt-tai-viet-nam/ 

http://www.thiennhien.net/2011/08/09/con-duong-mo-cho-flegt-tai-viet-nam/
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số văn bản còn chưa thống nhất ở các cấp ban hành; một số thì quy định thiếu chặt chẽ, dễ tạo điều 
kiện cho gỗ bất hợp pháp được dịp trà trộn. đơn cử như quy định không cần đóng búa kiểm lâm đối 
với gỗ xẻ nhập khẩu. 

Ngoài ra, các quy định như xác định định mức tiêu hao nguyên liệu trong chế biến do chủ cơ sở chế 
biến gỗ tự xác định, công bố; và phương pháp đo, tính khối lượng gỗ chưa thống nhất, vượt khối 
lượng (thiết kế khai thác và gỗ nhập khẩu) cũng là những kẻ hở trong việc thực thi lâm luật. 

Nhóm nghiên cứu đề nghị, Việt Nam cần tiếp tục rà soát, xác định những điểm còn mâu thuẫn, 
chồng chép giữa các văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời sớm xây dựng kế hoạch chỉnh sửa, 
thay thế để thống nhất. Việc xây dựng định nghĩa gỗ hợp pháp của Việt Nam cũng cần phù hợp với 
điều kiện, đặc trưng sản xuất lâm nghiệp trong nước, và đáp ứng các nguyên tắc về gỗ hợp pháp 
quốc tế. 

Đề xuất quy trình truy xuất nguồn gốc 

Khác với nghiên cứu đầu tiên, nghiên cứu thứ hai tập trung xây dựng quy trình truy xuất nguồn gỗ 
nhằm xác định và lập sơ đồ các chuỗi cung ứng gỗ ở Việt Nam đối với các loại sản phẩm gỗ chính, 
bao gồm các sản phẩm được tiêu thụ trong nước và các sản phẩm được xuất khẩu sang EU, đồng 
thời hỗ trợ truy xuất nguồn gốc từ khâu khai thác tại rừng, và mô tả vai trò của cơ quan nhà nước 
trong chuỗi cung ứng gỗ. 

Theo TS. Lê Khắc Côi, Trưởng nhóm nghiên cứu (Viện gỗ và lâm sản ngoài gỗ), có tất cả 12 điểm 
cần kiểm tra trong dòng luân chuyển gỗ, bao gồm: gỗ khai thác, gỗ thông quan, gỗ trong vận chuyển, 
thay đổi sở hữu, gỗ đưa vào sơ chế, gỗ trong quá trình sơ chế, sản phẩm gỗ sơ chế, gỗ/sản phẩm 
sơ chế đưa vào tinh chế, gỗ trong quá trình tinh chế, sản phẩm tinh chế, sản phẩm (đã) xuất khẩu, 
sản phẩm (đã bán) nội địa. 

Trong mỗi một điểm lại cần xác định rõ 6 nội dung tương ứng, gồm: mục đích kiểm tra và vị trí kiểm 
tra (để biết rõ nguồn gốc gỗ, lô khai thác và bãi gỗ); đối tượng kiểm tra (loại gỗ gì, được khai thác từ 
đâu); chỉ số kiểm tra (giấy phép khai thác/đăng ký khai thác); thông tin xác minh(tên loài cây, trữ 
lượng cây đứng, khối lượng gỗ khai thác tính bằng m3/tấn, địa điểm khai thác, thời gian khai 
thác); các bên liên quan và vai trò trong kiểm tra (chủ rừng nộp đơn xin khai thác hoặc đăng ký khai 
thác, UBND huyện cấp phép, UBND xã đăng ký, kiểm lâm địa bàn kiểm tra);tham chiếu (văn bản 
pháp luật). 

Trả lời băn khoăn của doanh nghiệp về việc cùng một sản phẩm gỗ nhưng được làm từ nhiều 
nguyên liệu khác nhau thì liệu có thể truy xuất được nguồn gốc, TS. Côi khẳng định, hoàn toàn có 
thể truy xuất được thông qua việc đánh số lô của nguyên liệu từ khi trồng, khai thác đến khâu vận 
chuyển, chế biến và xuất khẩu. Thậm chí, bằng những chỉ số lưu giữ trên từng sản phẩm, người 
tiêu dùng cũng có thể truy được nhà cung ứng sản phẩm, sản phẩm được sản xuất vào tuần nào, 
theo kế hoạch sản xuất số bao nhiêu, phiếu xuất nguyên liệu cho kế hoạch sản xuất đó, nguồn gốc 
nguyên liệu… 

Tuy nhiên, TS. Côi cũng nhấn mạnh, nhằm tránh những rủi ro trong việc trộn lẫn gỗ được khai thác 
có phép và không phép hoặc nguồn gốc khác, phía kiểm lâm địa bàn và UBND xã cần kiểm tra, xác 
minh rừng trước khi cấp phép khai thác, đặc biệt cần kiểm tra kĩ khối lượng gỗ sau khai thác. 

Xác định các bên liên quan 

Tham gia vào quá trình đàm phán và thực thi FLEGT/VPA không đơn thuần chỉ có đại diện cấp cao 
của chính phủ mà còn có sự góp mặt của nhiều bên liên quan. Nghiên cứu của nhóm tác giả TS. Tô 
Xuân Phúc (Tổ chức Forest Trend) và TS. Nguyễn Tôn Quyền (Hiệp hội gỗ lâm sản Việt Nam) cho 
thấy, có 3 nhóm liên quan chính, gồm: nhóm tư nhân, nhóm quản lý nhà nước và nhóm xã hội dân 
sự (các tổ chức đoàn thể thuộc Ủy ban mặt trận tổ quốc; các tổ chức xã hội nghề nghiệp; tổ chức 
phi chính phủ địa phương). 

Các tác giả cho rằng, sự tham gia của các bên trong quá trình xúc tiến các hoạt động tiếp theo của 
FLEGT tại Việt Nam cần được cân nhắc và xác định theo đúng chức năng, tính chất họat động, sự 
quan tâm và khả năng tham gia của từng nhóm. 
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Cấp miễn phí chứng chỉ FLEGT? 

Việc có phải trả tiền để có được chứng chỉ FLEGT là một trong những mối quan tâm hàng đầu của 
các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gỗ và sản phẩm gỗ hiện nay.Trao đổi với báo chí về điều 
này, ông Hà Công Tuấn, Phó Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT khẳng định: “Hiện tôi 
chưa thể nói gì về việc các doanh nghiệp Việt Nam có phải mất tiền để có được chứng chỉ FLEGT 
hay không vì chúng ta vẫn đang trong quá trình đàm phán. Nhưng tôi nghĩ Nhà nước Việt Nam sẽ cố 
gắng để các doanh nghiệp không mất tiền vì chứng chỉ này là chứng chỉ của lô hàng xuất. Chứng 
chỉ FLEGT khác với chứng chỉ quản lý rừng (FSC) hay chứng chỉ quản lý chuỗi hành trình sản phẩm 
(CoC) ở chỗ là các doanh nghiệp không phải mời các tổ chức khác đến để kiểm tra, đánh giá cơ sở 
của mình trước khi cấp chứng chỉ mà sẽ do Nhà nước kiểm soát và cấp cho các cơ sở đạt yêu cầu. 
Tôi nghĩ Nhà nước Việt Nam sẽ không thu phí chứng chỉ này”. 

Quả thực nếu đúng như vậy thì phía các doanh nghiệp Việt có thể yên tâm phần nào và chắc hẳn ít 
nhiều đơn vị cũng sẽ vơi đi nỗi ái ngại đối với FLEGT bởi so với FSC hay CoC, họ phải bỏ ra cả 
nghìn đô cho mỗi lần cấp chứng chỉ. Số tiền đó không hề nhỏ đối với các doanh nghiệp có quy mô 
trung bình chứ chưa nói đến các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Đó cũng là lí do lí giải vì sao hiện 
nay chúng ta mới chỉ có vài trăm doanh nghiệp sở hữu hai chứng chỉ này trong tổng số hơn 3.000 
doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực gỗ và sản phẩm gỗ. 

Liên quan tới các chứng chỉ nêu trên, không ít thắc mắc cũng được đặt ra là nếu đã có FSC hoặc 
CoC thì liệu có cần FLEGT. Theo bà Giuliana Torta, công tác tại Bộ phận Hiệp định và Thương mại 
quốc tế, Ủy ban châu Âu, điều này phụ thuộc rất nhiều vào kết quả đàm phán VPA sắp tới. Tất 
nhiên, trước khi đi đến thống nhất, hai bên sẽ cùng phải kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống chứng 
chỉ xem có mâu thuẫn, chồng chéo nhau không bởi tuy có điểm chung nhưng chúng sẽ khác nhau 
về mục tiêu và cách thức thực hiện. Trong khi FSC quan tâm tới vấn đề bền vững, CoC quan tâm 
tới quá trình sản xuất, chế biến thì FLEGT lại nhấn mạnh đến ý nghĩa hợp pháp hơn. 

Giải đáp tương tự về việc liệu FSC, CoC có thể được ứng dụng vào trong FLEGT, ông Hà Công 
Tuấn cũng thẳng thắn bày tỏ: “FSC, CoC không phải là vấn đề mới. CoC thì tập trung quản lý quá 
trình sản xuất tại xưởng chế biến, FSC chủ yếu quản lý gỗ được khai thác ở những khu rừng có 
chứng chỉ bền vững, còn FLEGT quản lý cả một quá trình. Người ta đương nhiên công nhận và tôn 
trọng những chứng chỉ này nhưng chúng không thể thay thế toàn bộ FLEGT bởi có FSC nhưng 
chưa hẳn quá trình đưa gỗ vào đến xưởng chế biến đã đúng là nguồn gỗ được khai thác từ khu 
rừng có FSC. Do đó, phải kiểm tra kĩ nguồn nguyên liệu trước khi đưa vào quá trình sản xuất. Và tại 
quá trình này, những doanh nghiệp nào chưa có CoC thì sẽ bị kiểm tra ngặt nghèo hơn, có CoC rồi 
thì sẽ mặc nhiên được thừa nhận. Đặc biệt, sau quá trình sản xuất là quá trình xuất khẩu và FLEGT 
sẽ là chứng chỉ đầu tiên thực hiện chức năng giám sát quá trình này”. 

 

Hồng Ngọc 
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Những thách thức của ngành gỗ xuất khẩu
*
 

 

ThienNhien.Net – Theo con số ước tính của Hiệp hội Gỗ và Lâm Sản Việt Nam, kim ngạch xuất 
khẩu đồ gỗ năm 2010 có thể đạt hơn 3 tỉ đô la. Đây là con số rất ấn tượng, thể hiện sự tăng trưởng 
vượt bậc của ngành chế biến và xuất khẩu gỗ của nước ta, đặc biệt kể từ giữa thập niên 2000. Tuy 
nhiên, ngành xuất khẩu gỗ cũng đang đối mặt với thách thức ngày càng gia tăng do phải đáp ứng 
những quy định nghiêm ngặt của thị trường. 

Hoa Kỳ và EU là hai thị trường lớn nhất đối với các sản phẩm gỗ của Việt Nam, chiếm khoảng 80% 
tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Thời gian gần đây, dưới sức ép của các tổ chức 
bảo tồn quốc tế, cùng với nhận thức về môi trường ngày càng cao của người tiêu dùng tại các thị 
trường này, Chính phủ Hoa Kỳ và EU đã đưa ra những quy định nghiêm ngặt đối với đồ gỗ nhập 
khẩu nhằm hạn chế các sản phẩm có nguồn gốc không minh bạch về mặt pháp lý, hay nói một cách 
khác là họ chỉ chấp nhận các sản phẩm gỗ có nguồn gốc “sạch”.  

Hiện nay, EU đang thực thi Chương trình tăng cường thực thi lâm luật quản trị rừng và thương mại 
gỗ, gọi tắt là FLEGT. Có thể hiểu cơ chế của FLEGT là EU làm việc với các đối tác cung cấp sản 
phẩm gỗ vào thị trường của mình để đảm bảo rằng các sản phẩm gỗ đó đạt tiêu chí “sạch”.  

Cụ thể, nếu các nước xuất khẩu đồng ý tham gia hợp tác với EU trên nguyên tắc tự nguyện, hai bên 
sẽ ngồi lại đàm phán bốn mảng nội dung sau: (i) Tăng cường chất lượng và tạo đồng thuận giữa 
các bên liên quan về tính hợp pháp của gỗ sử dụng để chế biến xuất khẩu; (ii) Kiểm soát chuỗi hành 
trình sản phẩm (ví dụ từ khâu khai thác cây đến khâu xuất khẩu sản phẩm cuối cùng); (iii) Kiểm 
chứng (chuỗi hành trình sản phẩm và tính hợp pháp); (iv) Giám sát độc lập để đảm bảo tính minh 
bạch và hiệu quả của cả hệ thống .  

Trên cơ sở thống nhất về bốn nội dung này, hai bên sẽ ký kết một thỏa thuận đối tác tự nguyện. Có 
được bản thoả thuận này cũng có nghĩa rằng quốc gia xuất khẩu có thể tránh được các thủ tục nhập 
khẩu phức tạp tại các quốc gia nhập khẩu sản phẩm trong khối EU.  

Năm 2008, Chính phủ Hoa Kỳ ban hành Đạo luật Lacey sửa đổi. Đạo luật này quy định các sản 
phẩm có nguồn gốc thực vật trước khi nhập vào thị trường Hoa Kỳ cần được các nhà nhập khẩu 
chứng minh rõ ràng về nguồn gốc pháp lý.  

Khi cần thiết, các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ có thể sử dụng các minh chứng này để tìm lại 
nguồn gốc ban đầu của sản phẩm hoặc điều tra nếu thấy nghi ngờ. Trong trường hợp có vi phạm, 
cơ quan (hoặc cá nhân) nhập khẩu sản phẩm vào Hoa Kỳ sẽ bị xử phạt tuỳ mức độ, từ phạt tiền cho 
đến tịch thu hàng hóa và giấy phép kinh doanh, và thậm chí là bỏ tù.  

  

 

 

 

 

Cơ hội và thách thức  

Các quy định mới do Hoa Kỳ và EU đưa ra có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với ngành gỗ của Việt 
Nam. Việt Nam đã chính thức tuyên bố tham gia đàm phán với EU về chương trình FLEGT. Trong 
thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục bàn thảo về các vấn đề có liên quan. Điều này tạo cơ hội cho Việt 
Nam trong việc tăng cường thực thi lâm luật về quản trị rừng.  

                                                 
*
 Nguồn: http://www.thiennhien.net/2011/01/24/nhung-thach-thuc-cua-nganh-go-xuat-khau/ 

Tổng kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ Việt Nam hiện đứng ở vị trí 
thứ 5, với ước tính khoảng hơn 3 tỉ đô la trong năm 2010. 
Không chỉ là một nguồn thu quan trọng đóng góp cho ngân 
sách quốc gia, ngành chế biến và xuất khẩu gỗ đã giải quyết 
công ăn việc làm ổn định cho hơn 25 vạn lao động, hiện đang 
làm việc tại trên 2.500 doanh nghiệp. 

http://www.thiennhien.net/2011/01/24/nhung-thach-thuc-cua-nganh-go-xuat-khau/
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Hợp tác với EU sẽ nâng cao tính hợp pháp của nguồn gỗ đầu vào sử dụng cho xuất khẩu, tăng 
cường sự kiểm soát đối với chuỗi cung ứng và đảm bảo các khâu sản xuất, lưu thông, xuất khẩu 
vận hành hệ thống một cách hiệu quả và minh bạch.  

Sản phẩm có nguồn gốc “sạch” về pháp lý sẽ tạo cơ hội cạnh tranh với các sản phẩm có nguồn gốc 
không minh bạch. Việc đảm bảo hành lang pháp lý thông thoáng trong nhập khẩu từ các nước trong 
khối EU là lợi thế quan trọng cho sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam trong tương lai.  

Tuy nhiên, nhìn từ góc độ khác, một số ý kiến cho rằng thực ra FLEGT của EU và Đạo luật Lacey 
sửa đổi của Hoa Kỳ chẳng qua chỉ là các rào cản về thương mại núp dưới cái bóng “môi trường”. 
Quan điểm này phần nào phản ánh những lo lắng về các tác động tiêu cực do các quy định mới về 
thị trường có thể tạo ra đối với ngành chế biến và xuất khẩu gỗ của Việt Nam trong tương lai.  

Hiện nay, nguồn gỗ cung cấp trong nước chỉ đáp ứng được 20% cho chế biến và xuất khẩu. Hàng 
năm, nước ta phải nhập khẩu 80% nguyên liệu gỗ đầu vào từ nước ngoài, trong đó Lào, Campuchia, 
Myanmar là ba trong số 10 nước cung cấp gỗ đầu vào lớn nhất (về số lượng) cho Việt Nam.  

Cộng đồng quốc tế và một số tổ chức môi trường đang có những nghi ngờ về tính hợp pháp của gỗ 
từ các thị trường này. Thậm chí, một số tổ chức môi trường còn đưa ra bằng chứng rằng gỗ có 
nguồn gốc từ các nước này thường là không hợp pháp, hay nói cách khác là “không sạch”, vì các 
quy định trong đền bù cho cộng đồng, khai thác, vận chuyển, chế biến, an toàn lao động, v.v. không 
được tuân thủ một cách nghiêm ngặt, và thông thường quá trình này thường có sự bao che đi liền 
với tham nhũng của các quan chức địa phương tại các quốc gia này.  

Rủi ro có thể xảy ra khi Việt Nam sử dụng nguồn gỗ nhập khẩu từ các quốc gia này để xuất khẩu 
vào các thị trường nhạy cảm về mặt môi trường như Hoa Kỳ và EU trong tương lai. Chỉ cần một 
hoặc một vài doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam gặp phải vấn đề, cả ngành gỗ của Việt Nam sẽ 
bị ảnh hưởng. Điều này không chỉ tác động tiêu cực đối với ngân sách quốc gia, mà nó còn làm ảnh 
hưởng trực tiếp tới trên 25 vạn lao động của ngành.  

Câu hỏi đặt ra ở đây là Việt Nam phải làm gì để giảm rủi ro về thị trường xuất khẩu trong tương lai?  

Có người cho rằng các doanh nghiệp gỗ có thể mua gỗ có chứng chỉ từ các nước có độ an toàn cao 
sử dụng cho chế biến xuất khẩu. Tuy nhiên, có một số khó khăn khi thực hiện giải pháp này bởi 
lượng gỗ có chứng chỉ được công nhận bởi các tổ chức quốc tế không nhiều, chỉ đáp ứng khoảng 
10% nhu cầu thị trường, đồng thời giá của gỗ có chứng chỉ thường cao hơn giá gỗ không có chứng 
chỉ. Vì vậy, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường không có đủ vốn để mua loại gỗ này và họ thường 
tìm đến các nguồn cung cấp gỗ rừng tự nhiên – loại gỗ có chất lượng cao hơn gỗ có chứng chỉ 
trong khi giá lại rẻ hơn.  

Ý kiến lạc quan thì cho rằng không cần thiết phải quá lo lắng, bởi vì chúng ta có thể tập trung nguồn 
lực để mở rộng diện tích rừng trồng, khai thác nguồn gỗ ngay trong nước. Song, với hướng đi này 
cũng sẽ phải đối mặt với các khó khăn cơ bản như: (i) đất trồng rừng thường không tập trung và khó 
có thể tạo ra một nguồn gỗ đầu vào lớn nếu đất đai quá phân tán; (ii) rừng trồng hiện tại của Việt 
Nam không tạo được gỗ lớn sử dụng để sản xuất đồ xuất khẩu mà hầu hết được sử dụng làm 
nguyên liệu giấy; và (iii) rừng trồng tính đến khi khai thác mất ít nhất 6-7 năm, trong thời gian này, 
Việt Nam vẫn tiếp tục phải nhập khẩu gỗ nguyên liệu để bù mức thiếu hụt.  

Một luồng ý kiến khác gợi ý nên tránh các thị trường nhạy cảm về môi trường như Hoa Kỳ và EU mà 
tập trung vào các thị trường ít nhạy cảm hơn, ví dụ như Trung Quốc, Trung Đông, Nga. Hiện Trung 
Quốc đang là đối tác rất mạnh và ổn định đối với đồ gỗ của Việt Nam. Trung Đông và Nga là hai thị 
trường mới và đang trên đà phát triển. Mặt trái của đề xuất này ở chỗ để xâm nhập thị trường mới 
và chiếm lĩnh đáng kể thị phần tại các thị trường này là điều hết sức khó khăn, đặc biệt đối với các 
doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, bởi họ không có nguồn lực để tìm hiểu và mở rộng thị trường.  
Tóm lại, có thể nói rằng các quy định mới của thị trường có thể là cơ hội đối với nhóm doanh nghiệp 
này nhưng lại là thách thức đối với các nhóm doanh nghiệp khác. Trong bối cảnh của Việt Nam, với 
70% số doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, việc Hoa Kỳ và EU ban hành các quy định về thị 
trường nhập khẩu sẽ có các tác động tiêu cực nhất định đối với các doanh nghiệp này trong tương 
lai gần.  
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Một khả năng có thể xảy ra là sẽ hình thành nên một cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp có quy 
mô lớn, tiềm lực tài chính mạnh và các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, tiềm lực tài chính hạn chế. 
Trong cuộc cạnh tranh này, các doanh nghiệp lớn sẽ càng lớn mạnh, còn doanh nghiệp vừa và nhỏ 
sẽ có thể bị diệt vong.  

Cũng có thể các quy định mới của thị trường sẽ dẫn đến sự phân chia thị trường giữa các nhóm 
doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp lớn thể hiện trách nhiệm xã hội và môi trường của mình 
tốt hơn và vẫn hướng tới thị trường Hoa Kỳ và EU bằng cách đáp ứng yêu cầu của các thị trường 
này. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa do không đáp ứng được các yêu cầu này sẽ mở rộng hoặc tìm 
các thị trường mới, ít nhạy cảm về mặt môi trường hơn.  

Còn quá sớm để có thể nói rằng các quy định mới của thị trường như Đạo luật Lacey sửa đổi hay 
Chương trình FLEGT sẽ đem lại những thay đổi tích cực cho ngành gỗ cũng như quản trị rừng ở 
Việt Nam và các nước lân cận.  

 

TS. Tô Xuân Phúc, Forest Trends 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Cây cao su trên đất Hà Giang 

 

Kỳ 1: Đưa cây “xứ nóng” về trồng… “xứ lạnh”* 

ThienNhien.Net – Mặc dù không nằm trong quy hoạch phát triển cây cao su của cả nước đến năm 
2015, tầm nhìn 2020 nhưng Hà Giang đã tự lựa chọn cao su là một trong những cây trồng mũi nhọn. 
Hà Giang hiện là tỉnh dẫn đầu khu vực Đông Bắc về diện tích cao su. 

Thử nghiệm… 

Ông Hoàng Nhị Sơn, Phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hà Giang cho biết, kế hoạch đưa cây cao su 
về trồng trên đất Hà Giang đã được thông qua tại Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XIV 
(2005 – 2010) và đang tiếp tục được triển khai, hoàn thiện. 

 

Ở vườn thực nghiệm xã Vô Điếm (Bắc Quang, Hà Giang),  

chỉ duy nhất giống cao su IAN 873 là có khả năng chịu rét tốt nhất. 

Trong Nghị quyết này nêu rõ: “Phát triển cây cao su ở Hà Giang là một cây trồng mới, do vậy phải 
tiến hành những bước đi thận trọng, chắc chắn, không nóng vội chủ quan, từ trồng thử đến quy 
hoạch vùng trồng cụ thể tại các huyện trong tỉnh. Phát triển cây cao su theo hướng đại điền, tập 
trung phát triển ở các huyện vùng thấp (như Bắc Quang, Quang Bình và Vị Xuyên) có điều kiện khí 
hậu, đất đai phù hợp, mỗi điểm quy hoạch tối thiểu 200ha, mỗi vùng 1.000ha”. 

Với chủ trương này, tỉnh Hà Giang đã tiến hành trồng thử nghiệm 9,2ha cao su ở hai điểm 
thuộc  các xã Vô Điếm (Bắc Quang) và Trung Thành (Vị Xuyên) từ năm 2008. Các giống được chọn 
trồng thử là: IAN 873, RRIC 121, GT 1, RRIM 600, RRIC 712. Đây là những giống do Tổng công ty 
cao su Việt Nam cung cấp, trồng ở khu vực Nam Bộ thì có năng suất mủ cao. 

Viễn cảnh huy hoàng 

Theo quy hoạch, sẽ có 24 xã thuộc ba huyện nói trên nằm trong vùng phát triển cây cao su của tỉnh, 
liên quan tới khoảng 4.500 hộ dân. Tổng diện tích đất tự nhiên vùng quy hoạch là 20.605,8 ha với 
diện tích có khả năng phát triển cao su là 18.885,8 ha. Đất lâm nghiệp chiếm chủ yếu với 
16.770,4ha, còn lại 2.115,4ha là đất nông nghiệp. Kế hoạch đến năm 2015 Hà Giang sẽ có 10.000 
ha cao su. 

                                                 
*
 Nguồn: http://www.thiennhien.net/2011/05/23/cay-cao-su-tren-dat-ha-giang-ki-1/ 
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Để có đất trồng cao su, UBND tỉnh Hà Giang và công ty CP cao su Hà Giang đã tuyên truyền, kêu 
gọi người dân quyên góp đất cùng công ty trồng cao su. Phần lớn các hộ góp đất cho công ty trồng 
cao su đều có sổ đỏ. Chế độ đãi ngộ thông báo khá hấp dẫn. Đối với đất trồng cây công nghiệp, cây 
ăn quả lâu năm chuyển sang trồng cao su được hỗ trợ 5 triệu đồng/ha; đất trồng cây hàng năm, 
nhưng chưa đến kỳ thu hoạch được hỗ trợ 3 triệu đồng/ha; đất trồng cây lâm nghiệp chưa đến kỳ 
khai thác với cây lâm nghiệp đã trồng từ 1 đến 2 năm hỗ trợ 2 triệu đồng/ha, cây trên 3 năm hỗ trợ 3 
triệu đồng/ha; diện tích rừng đang được khoanh nuôi, bảo vệ có trữ lượng gỗ tròn từ 15m2/ha hỗ trợ 
1 triệu đồng/ha. 

Ông Nguyễn Trọng Chu – Phó giám đốc Công ty CP cao su Hà Giang cho hay: “Nếu người dân 
tham gia góp 1 ha, sẽ được tính tương đương với 10 triệu đồng, bằng 1.000 cổ phiếu. Một chu kỳ 
góp đất, tương đương với một chu kỳ của cây cao su là 26 năm, trong 6 năm đầu sẽ tiến hành kiến 
thiết cơ bản. Và 20 năm sau, khi cây cao su cho mủ và nếu công ty kinh doanh có lãi, người dân sẽ 
được hưởng cổ tức. Những hộ tham gia góp đất cũng sẽ được ưu tiên tuyển dụng làm công nhân 
(nếu đạt tiêu chuẩn), còn lại sẽ được nhận làm công theo thời vụ hoặc được giao diện tích vườn cao 
su gần nhà để canh tác trông ngô, sắn, lạc… trong 3 năm đầu. Sau 26 năm, nếu hộ gia đình nào 
không muốn góp đất nữa, thì công ty trả lại đất”. 

Anh Tải Văn Dương dân tộc Tày, thôn Cốc Héc, xã Trung Thành (Vị Xuyên) góp 2ha trồng cao su, 
được đền bù 10 triệu đồng. Anh vui vẻ khoe: “Nhờ có tiền đền bù mà vừa rồi mình đã sửa lại được 
nhà và mua được cái xe máy Tàu để đi lại. Rừng nhà mình vừa trồng cây lâu năm và cây ăn quả 
nên được đền bù cao (5 triệu đồng/ha – PV). May được nhận vào làm công nhân cho công ty nữa. 
Chứ có hộ đền bù được ít chẳng bõ gì, mua cái ti vi và làm bữa khao làng nữa là hết sạch tiền.” 

Tổng đầu từ của Dự án cao su Đại điền Hà Giang là 1.150 tỷ đồng, trong đó đầu tư vào trồng cao su 
là 770,5 tỷ đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng 149,5 tỷ đồng, mua sắm thiết bị 103,5 tỷ đồng, thiết kế cơ 
bản khác là 126,5 tỷ đồng. Trung bình cứ 3 ha sẽ tuyển 1 công nhân, có nghĩa là 10.000 ha sẽ có 
khoảng hơn 3.000 công nhân sẽ được tuyển dụng làm cho Công ty cao su. 

Ông Chu bảo nếu tính toán theo lý thuyết  cây cao su Hà Giang sẽ đạt năng suất mủ khoảng 1,2 – 
1,6 tấn/ha. Nhân với giá cao su như hiện nay khoảng 60.000 – 68.000 đồng/kg, thì mỗi ha cao su 
thu gần 100 triệu đồng/năm. “Những năm đầu khai thác, chúng tôi chỉ mong đạt được năng xuất từ 
6 – 8 tạ/ha/năm là “ấm” rồi” – ông Chu thổ lộ. 

Ông cũng cho hay, trong 6 năm đầu kiến thiết Công ty sẽ đầu tư điện, đường, trường, trạm. Không 
bao lâu nữa, người dân nơi đây sẽ được đi trên những con đường rải nhựa bóng nhoáng chạy từ 
quốc lộ vào tận đồi cao su. Có đường, các sản phẩm nông nghiệp bà con làm ra sẽ được thương lái 
vào tận nơi thu mua. Và con em quanh vùng sẽ được học trong những nhà trẻ khang trang, ốm đau 
có trạm y tế để chữa trị… 

Ông Nguyễn Hoàng Giang – Trưởng phòng Tổ chức hành chính của Công ty CP cao su Hà Giang 
cho biết: “Khoảng năm thứ 4, thứ 5, chúng tôi sẽ xây dựng nhà máy để chế biến mủ tại chỗ. Khi nhà 
máy đi vào hoạt động, sẽ giải quyết công ăn việc làm cho khoảng nghìn lao động, với mức lương từ 
1,9 – 3 triệu đồng/tháng”. 

Cứ như viễn cảnh được công ty CP cao su Hà Giang vẽ ra, thì sau 5 năm nữa ở Bắc Quang, Quang 
Bình, Vị Xuyên sẽ xuất hiện những nông trường cao su, khắp vùng được phủ một màu xanh cao su. 
Hàng nghìn nông dân sẽ thoát khỏi cảnh chân lấm, tay bùn, trở thành những công nhân cao su, nhà 
nhà no ấm… 
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Kỳ 2: Cao su “chết trắng” vì không hợp khí hậu* 

ThienNhien.Net – Có thể hiểu được kỳ vọng của lãnh đạo tỉnh Hà Giang đối với cây cao su bởi với 
một tỉnh vùng cao còn nhiều khó khăn như Hà Giang, việc tìm ra một cây công nghiệp chủ đạo cho 
địa phương và góp phần giảm nghèo cho bà con có ý nghĩa vô cùng lớn. Nhưng điều đó không thể 
là lý do để giải thích cho sự chuyển đổi vội vã cây trồng sang cao su vừa qua. Sau mùa rét 2010 – 
2011, Hà Giang là tỉnh có tỉ lệ diện tích cao su chết cao nhất trong 7 tỉnh miền núi phía Bắc trồng 
cao su. 

 

Giống cây cao su chịu lạnh tốt ươm tại xã Trung Thành (Vị Xuyên) 

 sẽ trồng trong năm 2011 

Chạy tiến độ 

Cuối năm 2008, Công ty CP cao su Hà Giang được thành lập, 80% vốn điều lệ do Tổng công ty cao 
su Việt Nam đóng góp. Phần còn lại do Công ty cao su Lộc Ninh và Công ty CP cao su Hà Giang 
tham gia. Đây là đơn vị bao trọn toàn bộ chương trình 10.000 ha cao su tại Hà Giang. 

Nếu bám sát Nghị quyết của tỉnh, năm 2015 cần đạt được 10.000ha cao su thì trung bình mỗi năm 
Công ty phải trồng mới được 1.500 ha cao su. Ngay sau khi trồng thử nghiệm chưa đầy 1 năm, 
UBND tỉnh Hà Giang và Công ty CP cao su Hà Giang đã tiến hành trồng đại trà cả nghìn héc ta. 

Trao đổi với chúng tôi về sự vội vã nhân rộng cao su tại Hà Giang chỉ sau một thời gian thử nghiệm 
rất ngắn, ông Nguyễn Trọng Chu – Phó giám đốc Công ty CP cao su Hà Giang giải thích rằng 
nguyên nhân chính là áp lực thời gian, nếu không đẩy mạnh như vậy thì không thể kịp được tiến độ 
của dự án. 

Ông Chu cho biết Công ty cũng gặp không ít khó khăn, khó khăn về nguồn nhân lực (hiện nhân sự 
Công ty có khoảng 240 người, trong đó 40 cán bộ), nên không thể chủ động trồng theo đúng mùa vụ 
được. Vì vậy, vào mùa nông nhàn thuê được người dân tham gia là phải cấp tập trồng ngay. 

Khó khăn khác nữa là do cây cao su là cây trồng hoàn toàn mới lạ, nên người dân chưa có kinh 
nghiệm trong việc trồng và chăm sóc cây. Trong 6 giống được trồng đại trà, chỉ có một giống chịu 
lạnh tốt, hai giống chịu lạnh trung bình, còn lại là các giống chịu lạnh kém. Các nguyên nhân này 
cộng hưởng nhau, khi gặp rét đậm, rét hại cuối năm 2010, đầu năm 2011 vừa qua khiến cao su chết 
hàng loạt. 

Cây “vàng trắng” chết trắng 

Chưa đầy 1 năm sau khi trồng thử nghiệm, cây cao su ở Hà Giang được kết luận rằng: “Rất phù 
hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng” của địa phương. Ông Chu nhận định, cây cao su ở 

                                                 
*
 Nguồn: http://www.thiennhien.net/2011/05/24/cay-cao-su-tren-dat-ha-giang-ki-2/ 
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đây phát triển không kém gì cây cao su ở các tỉnh miền núi phía Bắc khác. Thậm chí, so về chiều 
cao, chúng còn “nhỉnh” hơn một chút so với cây cao su cùng năm tuổi ở Điện Biên, Sơn La… 

 

Không chỉ những vườn mới trồng, mà ngay cả Vườn thực nghiệm 

ở xã Vô Điếm (Bắc Quang, Hà Giang) cao su cũng chết trắng. 

Ấy vậy, chỉ qua một đợt rét nữa, Tập đoàn Cao su Việt Nam đã phải triệu tập ngay cuộc họp hội 
đồng cổ đông bất thường các công ty khu vực miền núi phía bắc vào cuối tháng 3 vừa qua để rà 
soát thiệt hại và việc thực hiện các dự án trồng cao su . Tại cuộc họp này, đại diện của Công ty CP 
Cao su Hà Giang cho biết 1.159 ha cao su (97% diện tích) đã trồng tại Hà Giang bị ảnh hưởng, biểu 
hiện lâm sàng là khô và xì mủ. Trong đó có 883 ha (76% diện tích) bị chết trên 2/3 số cây và 235 ha 
bị chết từ 40% đến 70% số cây. 

Anh Phan Khắc Định, cán bộ kỹ thuật đội sản xuất số 1, xã Vô Điếm (Bắc Quang) cho biết mặc dù 
đội đã tiến hành các biện pháp chống rét như quét vôi, tủ gốc, cắt bớt cành, thậm chí cắt sát mắt 
ghép để hạn chế cây khô mủ, nhưng vẫn không cứu được cao su. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh, tổng giá trị thiệt hại nông nghiệp do rét đậm rét hại 
của tỉnh Hà Giang trong vụ đông vừa qua là hơn 82 tỷ đồng, riêng thiệt hại về cây cao su là 40 tỷ. 

Sự việc cao su chết hàng loạt đã làm cho các hộ dân đã góp đất rất hoang mang. Nhiều người có ý 
định đòi lại đất, một phần vì họ không thực sự tin tưởng dự án cao su này sẽ thành công, phần họ lo 
góp đất với Công ty sau này họ sẽ không đòi lại được. Ông Lù Sài Cương, thôn Cốc Héc, xã Trung 
Thành (Vị Xuyên) lo lắng: “Cứ đà này thì có khi mất cả rừng lẫn đất. Nếu cao su mà chết một lần 
nữa, chúng tôi sẽ lấy lại đất để trồng ngô, sắn, cây ăn quả thôi! Trồng cây này chắc không được ăn 
rồi”. 
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Kỳ 3: Vẫn là cây mũi nhọn* 

ThienNhien.Net – Mặc dù thiệt hại lớn sau trận rét 2010-2011 nhưng Công ty CP cao su Hà Giang 
và lãnh đạo tỉnh vẫn quyết tâm thực hiện chương trình 1 vạn héc ta cao su. Ông Phó giám đốc Công 
ty CP cao su Hà Giang khẳng định: “Chúng tôi sẽ quyết tâm khẳng định vị thế của cây cao su ở Hà 
Giang”. 

Ai lãnh rủi ro? 

Trao đổi với chúng tôi về kế hoạch phát triển cây cao su trong thời gian tới, cả lãnh đạo Tỉnh, Sở 
NN&PTNT và Phó giám đốc Công ty Cp cao su Hà Giang đều khẳng định quyết tâm phát triển cây 
cao su đến cùng. Họ đưa ra lập luận rằng, từ bài học “đắt giá” vừa qua càng thôi thúc họ khẳng định 
bằng được “vị thế” của cây cao su ngay tại xứ lạnh này. Cũng cần nói thêm rằng, việc quyết tâm của 
lãnh đạo tỉnh Hà Giang cũng có những lý do nhất định. Ngay “sát vách” Hà Giang, tỉnh Vân Nam của 
nước bạn cũng trồng cao su. Khí hậu không khác nhiều, vậy mà cao su của họ vẫn phát triển và cho 
lượng mủ tốt. Nhưng đó mới là nói về khí hậu, còn giống má, con người và vô vàn những yếu tố 
khác nữa, so sánh không đầy đủ khéo lại thành khập khiễng. 

Một điều không thể phủ nhận là từ khi dự án cao su được triển khai, nhờ có tiền đền bù do góp đất 
mà nhiều hộ gia đình đã xây mới, hoặc sửa sang lại được nhà cửa, mua sắm được cái ti vi, xe 
máy… và một số người được nhận vào làm công nhân, đã mang lại được thu nhập cho gia đình. 
Nhưng cùng với đó, hàng nghìn héc ta cây ăn quả, cây trám, keo cũng đã bị xóa sổ để nhường đất 
cho cây cao su.  

Xét về lâu dài, người dân tham gia dự án với việc nhận một cục tiền vài chục triệu, có thể có công 
ăn việc làm, có thể được canh tác đôi ba năm đầu nếu nhà gần vườn cao su và có thể được chia cổ 
tức (rất nhỏ) sau 6 năm và không được phép đòi lại đất trong vòng 26 năm. Phần còn lại của những 
điều “có thể” kia chính là sự bấp bênh mà người dân sẽ phải đối mặt. 

Trao đổi với chúng tôi, xung quanh việc hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề, việc làm cho người dân khi 
họ đã góp hết đất trồng cao su, ông Hoàng Nhị Sơn – Phó giám đốc Sở NN&PTNT Hà Giang cho 
biết: “Không biết sau này có bổ sung không, nhưng theo kế hoạch ban đầu thì chưa có “mục” hỗ trợ 
người dân về chuyển đổi ngành nghề, việc làm”. 

Lo lắng về vấn đề này, ông Đinh Văn Minh – Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Quang cho rằng: “Nếu 
cây cao su phát triển tốt theo đúng dự kiến, thì mang lại hiệu quả kinh tế rất cao. Nhưng, dù sao đi 
chăng nữa phải gần chục năm nữa mới đánh giá được hiệu quả, nên trong thời gian chờ đợi, chúng 
tôi rất mong muốn Công ty cao su phối hợp với huyện hỗ trợ bà con chuyển đổi ngành nghề, việc 
làm”. 

Anh Hứa Văn Chung, thôn Cốc Héc, xã Trung Thành (Vị Xuyên) góp 6 héc ta trồng cao su, trong đó 
2 héc ta là trồng keo, còn lại là rừng tái sinh, khoanh nuôi. Nhận được gần 20 triệu đồng tiền hỗ trợ, 
anh vừa sửa lại cái nhà và mua được xe máy để đi lại. “Nếu Công ty cao su làm đường, xây nhà trẻ 
và trạm y tế cho xã thì mừng quá, nhưng mình cũng mới nghe vậy thôi chứ đã thấy gì đâu!” – anh 
Chung cho biết. 

Anh Ma Xuân Hội, một hộ dân thôn Me Thượng, xã Vô Điếm, huyện Bắc Quang có 10 héc ta vườn 
rừng, nay đã góp toàn bộ, chỉ còn hơn 2 sào ruộng. Sau khi cao su chết hàng loạt, anh đâm lo: “Giờ 
thì được ăn cả, ngã về không chứ biết làm thế nào. Mình có tuổi rồi, nên chỉ được nhận làm công 
theo thời vụ, chắc hết vụ mình phải ra huyện xem có việc gì làm thuê thôi… ” – anh Hội bùi ngùi nói. 

Cầm đèn chạy trước… quy hoạch 

Việc Nhà nước quy hoạch phát triển cây cao su ở khu vực Tây Bắc mà chưa đưa vào vùng Đông 
Bắc, theo như Quyết định số 750/QĐ-TTg ngày 3 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về 
phê duyệt quy hoạch phát triển cao su cả nước đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, hẳn dựa 
trên những cơ sở phân tích nhất định về đất đai, địa hình, khí hậu và con người. Chỉ nói riêng về khí 
hậu, vùng Đông Bắc vốn có những bất lợi hơn so với Tây Bắc đối với việc trồng cao su. 

                                                 
*
 Nguồn: http://www.thiennhien.net/2011/05/25/caycao-su-tren-dat-ha-giang-ky-cuoi/ 

http://www.thiennhien.net/2011/05/25/caycao-su-tren-dat-ha-giang-ky-cuoi/
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Tài liệu nghiên cứu về Tài nguyên và xu thế diễn biến khí hậu ở các vùng lãnh thổ Việt Nam do 
TSKH. Nguyễn Duy Chinh và KS. Trương Đức Trí thuộc Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi 
trường thực hiện có nêu: “Khí hậu vùng Tây Bắc ít chịu ảnh hưởng của gió mùa cực đới, cho nên 
mùa đông lạnh ở đây ngắn và ổn định hơn so với các vùng phía đông Hoàng Liên Sơn.” Kết quả 
thực tế về tỉ lệ cao su chết trong năm qua cũng đã phản ánh rõ cái lý của việc lựa chọn này. 

Tại hội nghị “Đánh giá tình hình phát triển cao su ở miền núi phía Bắc thời gian qua và giải pháp 
phát triển thời gian tới” do Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, chỉ diễn ra trước cuộc họp cổ đông bất 
thường của Tập đoàn Cao su Việt Nam có 1 tuần, các nhà quản lý cho biết bình quân diện tích cao 
su bị hại ở 3 tỉnh Tây Bắc (trong quy hoạch phát triển cây cao su) gồm Sơn La, Điện Biên, Lai Châu 
sau mùa rét vừa qua  là khoảng 5,1%, còn tại 4 tỉnh vùng Đông Bắc mức độ thiệt hại là khá cao, tới 
80,7%. 

Bộ Nông nghiệp và PTNT khuyến nghị: “Hiện tại vùng Đông Bắc chưa chính thức được Thủ tướng 
Chính phủ bổ sung vào quy hoạch cao su cả nước, do đó trước mắt các địa phương trong vùng chỉ 
nên phát triển ở quy mô thử nghiệm để rút kinh nghiệm mở rộng khi được Thủ tướng Chính phủ 
chính phê duyệt quy hoạch bổ sung.” 

Dựa trên bản báo cáo và đề xuất của Bộ Nông nghiệp, ngày 04 tháng 5 năm 2011, Văn phòng 
Chính phủ ra công văn số 2788/VPCP-KTN, trong đó thêm một lần “nhắc nhở” Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo các tỉnh miền núi phía Bắc, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt 
Nam thực hiện phát triển cao su theo đúng quy định tại Quyết định số 750/QĐ-TTg. 

Định hướng quy hoạch phát triển cao su các vùng đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020: 

a) Vùng Đông Nam Bộ: tiếp tục trồng mới 25 nghìn ha trên đất đang sản xuất nông nghiệp kém hiệu 
quả và chuyển đổi đất rừng tự nhiên là rừng sản xuất nghèo phù hợp với cao su, để ổn định diện 
tích 390 nghìn ha cao su; 

b) Vùng Tây Nguyên: tiếp tục trồng mới khoảng 95 – 100 nghìn ha trên đất đang sản xuất nông 
nghiệp kém hiệu quả, đất chưa sử dụng, chuyển đổi đất rừng tự nhiên thuộc rừng sản xuất nghèo 
phù hợp trồng cao su, để ổn định diện tích 280 nghìn ha; 

c) Vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ: tiếp tục trồng mới 10 – 15 nghìn ha trên đất đang sản xuất nông 
nghiệp kém hiệu quả và chuyển đổi đất rừng tự nhiên thuộc rừng sản xuất nghèo phù hợp trồng cao 
su, để ổn định diện tích 40 nghìn ha; 

d) Vùng Bắc Trung Bộ: tiếp tục trồng mới  khoảng 20 nghìn ha, chủ yếu sử dụng đất nông nghiệp, 
để ổn định diện tích 80 nghìn ha; 

đ) Các tỉnh vùng Tây Bắc: không phát triển theo phong trào, có bước đi phù hợp. Trên cơ sở quỹ đất 
và kết quả đánh giá hiệu quả diện tích cao su đã trồng, các địa phương quyết định mở rộng diện tích 
ở những địa bàn có đủ điều kiện, để đến năm 2020 toàn vùng đạt khoảng 50 nghìn ha. 

(Trích Quyết định Số: 750/QĐ-TTg ban hành ngày 03/06/2009 Phê duyệt Quy hoạch phát triển cao 
su đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020) 

 

Thiên Thanh 
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Tham vọng theo đuổi cây cao su của Hà Giang 
liệu có mạo hiểm?

*
 

 

ThienNhien.Net – Như đã phản ánh trong loạt phóng sự hồi cuối tháng 5 năm 2011, đợt rét đậm rét 
hại kèm sương muối năm 2010 từng hạ gục trên 1.000 ha cao su mới trồng tại Hà Giang. Sau cú sốc 
lớn, tỉnh Hà Giang thận trọng không mở rộng diện tích mà quyết tâm khôi phục toàn bộ số cao su bị 
chết trước đó. Tuy nhiên, sự đương đầu được cho là đầy tham vọng lần này dường như vẫn ẩn chứa 
nhiều mạo hiểm bởi không ai dám chắc hơn 1.000 cao su trồng tái canh sẽ không thêm một lần 
nhận lấy thất bại. 

Dân mất niềm tin 

Trở lại Hà Giang trong những ngày đầu xuân 2012, chúng tôi tìm tới hai xã trọng điểm trồng cao su 
của tỉnh là Vô Điếm (huyện Bắc Quang) và Trung Thành (huyện Vị Xuyên) để khảo sát số diện tích 
cao su mới trồng tái canh. Từ con đường lầy lội bùn đất tại thôn Me Thượng, xã Vô Điếm nhìn lên 
những quả đồi trồng cao su toàn một màu trắng xóa tựa như màu của cò, vạc di cư bất thường qua 
địa phận Hà Giang. Phải tới khi được người dân giải thích rõ đó là túi ni lông được Công ty cổ phần 
Cao su Hà Giang trang bị “chống rét” cho lứa cây cao su “chịu lạnh” trồng tái canh năm 2011, chúng 
tôi mới vỡ lẽ. 

 

Hầu hết số cao su mới trồng tại xã Vô Điếm đều phải che túi 

chống sương muối  nhưng không ít cây vẫn rụng lá. 

Theo lời kể của một số người dân, khi thấy công nhân đem túi ni lông chống rét cho cao su, nhiều 
người đã cười bảo, đã là giống cao su chịu lạnh sao vẫn phải chống rét? Mà giờ cây thấp bé còn 
che được, giả dụ cây sống được và cao bằng mấy đầu người thì che bằng cách nào, không lẽ trèo 
lên ngọn cây để che. Thực tế đã chứng minh, lứa cây cao su trồng trong những năm trước bị chết 
rét khi chúng đã cao tới 3 – 4 mét và to bằng bắp chân chứ đâu phải chết ngay lúc mới trồng. 

Đang hái rau rừng chuẩn bị cho bữa cơm trưa tại khu đồi mới trồng cao su thuộc thôn Me Thượng, 
chị Ma Thị Kiên, một người dân trong thôn ngao ngán cho biết, năm 2009, gia đình chị góp 0,5 ha 
đất cho Công ty cổ phần Cao su Hà Giang, khi chuẩn bị xuống cây thì đột ngột toàn bộ diện tích cao 
su đã trồng tại Vô Điếm chết trắng không rõ nguyên nhân. Vì vậy, năm nay gia đình chị Kiên nhất 

                                                 
*
 Nguồn: http://www.thiennhien.net/2012/02/15/tham-vong-theo-duoi-cay-cao-su-cua-ha-giang-lieu-co-mao-

hiem/ 

http://www.thiennhien.net/2012/02/15/tham-vong-theo-duoi-cay-cao-su-cua-ha-giang-lieu-co-mao-hiem/140212-bv-caosu1/
http://www.thiennhien.net/2012/02/15/tham-vong-theo-duoi-cay-cao-su-cua-ha-giang-lieu-co-mao-hiem/140212-bv-caosu1/
http://www.thiennhien.net/2012/02/15/tham-vong-theo-duoi-cay-cao-su-cua-ha-giang-lieu-co-mao-hiem/
http://www.thiennhien.net/2012/02/15/tham-vong-theo-duoi-cay-cao-su-cua-ha-giang-lieu-co-mao-hiem/
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quyết không giao đất cho Công ty nữa mà dành để trồng sắn, trồng ngô, vừa giải quyết nhu cầu 
lương thực trước mắt, vừa như phục vụ chăn nuôi. 

“Sống ở đây đã mấy chục năm nên tôi biết, khí hậu nơi này khắc nghiệt vô cùng, ngay cả cây keo lai 
gia đình tôi trồng lên quá đầu người còn chết rũ vì sương muối thì cây cao su khó lòng mà trụ được. 
Bây giờ góp đất trồng cao su chẳng may lại chết nữa thì biết bao giờ chúng tôi mới lấy lại được đất 
và trong khoảng thời gian đó gia đình tôi sẽ sống bằng gì? Thôi cứ trồng ngô, trồng sắn cho chắc ăn 
anh ạ!”, chị Kiên nói chắc nịch. 

Cách nhà chị Kiên không xa, hộ gia đình anh Ma Văn Thớ ở cùng thôn Me Thượng cũng đang rơi 
vào trạng thái hoang mang bởi từ thời điểm cây cao su trồng trên diện tích 6 ha mà gia đình anh góp 
với Công ty Cao su Hà Giang bị chết không rõ nguyên nhân, phía Công ty vẫn không hề có thông 
báo gì. Nay lại nghe tin Công ty sắp sửa trồng tái canh trên diện tích 6 ha cũ, gia đình anh bồn chồn 
lo lắng không biết có được nhận hỗ trợ gì từ phía họ? 

Con trai anh Ma Văn Thớ là Ma Văn Cương mới đi đào măng từ rừng về mặt tím tái vì lạnh run rẩy 
tâm sự, từ ngày giao đất cho Công ty Cao su Hà Giang, không còn đất làm nương, bố con anh chủ 
yếu vào rừng đào măng về bán lấy tiền chi tiêu hàng ngày. Anh Cương đắn đo, nếu sắp tới phía 
Công ty có lấy đất để trồng cây cao su gia đình anh vẫn giao nhưng sẽ yêu cầu phía Công ty phải 
trả nốt 30% số tiền đề phòng cao su chết tiếp một lần nữa. 

Hiện dự án trồng tái canh hơn 1.000 ha cây cao su tại Hà Giang đang chia người dân ở xã Vô Điếm, 
Bắc Quang và Trung Thành, Vị Xuyên thành hai thái cực. Một bên chính thức nói lời chia tay với 
Công ty Cao su Hà Giang bằng việc lấy lại đất để canh tác; nửa còn lại ngần ngừ giao đất trong 
trạng thái sợ cây cao su chết thêm lần nữa. Bản thân người dân cũng không rõ nguyên nhân cao su 
chết do đâu bởi phía Công ty chưa bao giờ giải thích với họ mà chủ yếu thông qua chính quyền địa 
phương với những thông tin rất mù mờ. 

Chính sự không tường minh trong việc cung cấp thông tin cũng là một trong những lý do quan trọng 
khiến người dân nơi đây không còn mặn mà với cây cao su như lúc ban đầu, dù phía Tập đoàn Cao 
su Việt Nam cam kết hỗ trợ toàn bộ tiền giống và kỹ thuật. 

 

Nhiều người dân thôn Me Thượng, xã Vô Điếm đã không còn mặn mà  với cây cao su 

Canh bạc đầy may rủi 

Thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần Cao su Hà Giang đã hoàn thành kế hoạch năm 2011 khi trồng 
tái canh được hơn 600 ha cao su tại ba huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên. Trong năm 2012, 
Công ty đặt kế hoạch trồng tái canh 558 ha diện tịch bị chết còn lại. Rút kinh nghiệm từ năm trước, 
năm nay, phía Công ty không mạo hiểm chạy theo tiến độ trồng vào thời điểm cuối năm mà đã ươm 
bầu đợi đến mùa xuân mới triển khai. 

Đặc biệt, trong đợt trồng mới này, phía Công ty chỉ chọn hai giống cao su chịu lạnh là IAN – 873 và 
Việt Namg – 774 (Vân Nghiên), các giống của miền Nam bị chết vừa rồi đều bị loại bỏ. 
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Giống cao su IAN – 873 có xuất xứ từ Braxin, đã thoát chết “thần kỳ” qua đợt rét năm 2010 nên 
được tỉnh Hà Giang đặt kỳ vọng rất lớn, còn Việt Namg – 774 được Tập đoàn Cao su Việt Nam 
nhập về từ Trung Quốc, nghe nói phía nước bạn trồng rất nhiều tại khu vực khí hậu xuống âm độ 
nhưng cây vẫn sống bình thường?! 

Tuy nói là giống chịu lạnh nhưng khi hỏi bất cứ người có trách nhiệm nào về cây cao su ở Hà Giang 
rằng liệu IAN – 873 và Việt Namg – 774 có chống chịu được khí hậu khắc nghiệt của vùng núi địa 
đầu Tổ quốc thì tất cả đều chỉ nhận được câu trả lời ở mức “niềm tin”. Đó là chưa kể tới việc nếu 
cây cao su sống được thì liệu nó có khả năng cho mủ? 

Tới khu vực trồng cao su tái canh từ giữa năm 2011 tại xã Trung Thành, huyện Vị Xuyên, quả thực 
bằng cảm quan cho thấy cây phát triển bình thường, được 3 tầng lá, cao 60 – 80 cm. Anh Dương 
Văn Thắng, Trưởng Ban chỉ đạo vùng sản xuất cao su Vị Xuyên (Công ty cổ phần Cao su Hà Giang) 
cho biết, huyện đã bàn giao cho phía Công ty 900 ha đất để trồng cao su nhưng đơn vị mới trồng tái 
canh được 125 ha diện tích chết rét năm 2010, số diện tích còn lại sẽ trồng tiếp vào đầu năm 2012 
vì khi đó mới đúng lịch thời vụ phía Tập đoàn yêu cầu. 

 

Trao đổi với chúng tôi, một vị cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Hà Giang thừa nhận đang rất lo lắng với hơn 1.000 ha cao su chịu lạnh, 
bởi không ai dám khẳng định là cây sẽ không bị chết. Nhưng trót đâm lao thì 
phải theo lao vì trước kia tỉnh đã đưa vào thử nghiệm đủ loại cây trồng như 
cà phê hay cải dầu đều thất bại, thậm chí đến giờ ngân hàng vẫn chưa thu 
hồi được vốn. Nay đưa cây cao su vào trồng chẳng nhẽ lại thất bại lần nữa 
thì thật không biết ăn nói như thế nào với người dân. 

 

Tại ba vườn ươm của Công ty cổ phần Cao su Hà Giang, 350.000 cây cao su giống chịu lạnh đã 
được ươm bầu để sẵn sàng phủ kín 558 ha diện tích chết rét còn lại trong một tâm thế đầy may rủi. 
Chưa biết cây có sống được hay không nhưng đầu tháng 2 vừa qua, tỉnh Hà Giang đã làm việc với 
phía Tập đoàn để bàn về cơ chế ăn chia khi cao su cho mủ và dự định sau khi trồng tái canh xong 
1.158 sẽ tiến hành trồng thêm 2.000 ha nữa (có lẽ khoảng diện tích này mới đủ công suất cho một 
nhà máy sơ chế mủ). 

Dù sao cũng ghi nhận "sự dũng cảm" của tỉnh Hà Giang trong “canh bạc” đeo đuổi cây cao su. Tuy 
nhiên, theo thông tin mới ghi nhận được từ một vị cán bộ thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Hà Giang thì tại khu vực giáp biên giới của tỉnh, một loạt giống cao su chịu lạnh của nước bạn 
Trung Quốc đã bị chết rét rất nhiều. 

Có thể nói, cùng với những bài học nhãn tiền thì đây đồng thời được xem là lời cảnh báo thận trọng 
cho Hà Giang trong định hướng và tham vọng phát triển cây cao su nhằm tránh lặp lại thảm cảnh 
tương tự. 

 

Hoàng Nguyên 
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Tạm dừng trồng cây cao su - nhìn thẳng vào 
sự thật để quyết định đúng

*
 

  

HGĐT- Đợt rét đậm kéo dài cuối năm 2010, đầu năm 2011 càn qua vùng trồng cao su, khiến gần 
như toàn bộ diện tích cao su trên địa bàn huyện Bắc Quang, Quang Bình và Xín Mần bị xoá sổ. 
Thiệt hại do thiên tai gây ra đối với sản xuất nông nghiệp, trong đó có cây cao su là điều không ai 
ngờ tới. Nhưng qua những gì đã xảy ra, nó cũng cho chúng ta bài học kinh nghiệm và sự thận trọng 
khi triển khai loại cây này. 

Tại cuộc họp tháng 3 vừa qua, BTV Tỉnh uỷ đã xem xét báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 
về chương trình trồng cây cao su và đề xuất phương án thực hiện trong thời gian tới. Trên cơ sở 
báo cáo và thảo luận của các đồng chí uỷ viên, BTV Tỉnh uỷ đưa ra quyết định quan trọng, liên quan 
trực tiếp đến một chương trình lớn, lần đầu tiên triển khai trên địa bàn tỉnh đó là: Tạm dừng triển 
khai chương trình trồng cây cao su; tập trung chỉ đạo trồng hết số giống cây cao su chịu lạnh 
IAN873 do đã được thí điểm trồng và đang phát triển tốt; thực hiện công tác bảo vệ, quy trình chăm 
sóc và chế độ theo dõi chặt chẽ, có tính nghiên cứu khoa học đối với diện tích trồng thí điểm, làm cơ 
sở cho việc tổng kết, đánh giá.  

Đối với số giống cây cao su Vân Nghiên 77-4, do chưa đánh giá được tính phù hợp, yêu cầu Tập 
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang chuyển giao cho đơn vị 
khác.  

Ban thường vụ Tỉnh uỷ chỉ đạo Sở NN-PTNT, Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang, huyện Vị Xuyên, 
Bắc Quang, Quang Bình thống nhất việc trồng màu trên diện tích đất đã bàn giao cho Công ty gồm 
diện tích đã khai hoang nhưng chưa trồng cao su và diện tích hiện đã trồng, có phương án thu mua 
sản phẩm để đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống nhân dân. 

Quyết định của BTV Tỉnh uỷ đã dám nhìn thẳng vào sự thật, từ đó có chủ trương, hướng chỉ đạo 
đúng, kịp thời. Bởi lẽ, chiến lược đưa cây cao su - loại cây trồng xứ nóng ra vùng khí hậu lạnh, lại 
biến đổi phức tạp, biên độ dao động nhiệt độ lớn, thời gian khảo nghiệm tính thích nghi ngắn khiến 
nhiều người hoài nghi về loại cây được kỳ vọng xoá đói, giảm nghèo (XĐGN) này.  

Giai đoạn đầu triển khai trồng cây cao su, ý kiến đồng thuận và chưa đồng thuận chiếm tỷ lệ 50/50. 
Có nhiều nhà khoa học, cán bộ nông nghiệp, dù chưa công khai bày tỏ quan điểm, nhưng tại các 
cuộc “trà dư tửu hậu” đều không mấy hy vọng về loại cây “quý tộc” này có thể phát triển trên địa bàn 
tỉnh. Thế nhưng, tỉnh ta vẫn quyết tâm triển khai với mong muốn cây cao su sẽ là mũi nhọn phát 
triển kinh tế, mở ra hướng làm giàu cho người nông dân. 

Còn nhớ, tại Hội nghị phát triển cây cao su được UBND tỉnh tổ chức cuối tháng 12.2009 tại Bắc 
Quang, trước những khó khăn trong việc triển khai trồng cao su, đặc biệt là chưa tạo được sự đồng 
thuận, người dân chưa mạnh dạn góp đất nên diện tích khai hoang, trồng cao su không đạt kế 
hoạch đề ra, các đồng chí lãnh đạo tỉnh giai đoạn đó nêu quan điểm: Phát triển vùng cao su đại điền 
là chủ trương lớn của tỉnh, nhằm thực hiện tốt việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thay đổi cách nghĩ, 
cách làm, từng bước XĐGN trong nông nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, cao su là cây mới, lần đầu tiên 
xuất hiện trên địa bàn tỉnh, phương thức canh tác hoàn toàn khác với hình thức sản xuất truyền 
thống, vì vậy cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, tự nguyện tham 
gia góp đất trồng cao su; cần thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành từ tỉnh đến 
cơ sở và từng hộ dân nằm trong vùng quy hoạch... 

Được biết, để tạo cơ sở đưa cây cao su về Hà Giang, tháng 7.2008 tỉnh ta đã tiến hành trồng thử 
nghiệm 7 giống cao su IAN873, RRIC121, GT1, RRIM600, LH88/72, RRIV1 và RRIM712 với diện 
tích 9,2 ha tại Vô Điếm (Bắc Quang), Trung Thành (Vị Xuyên). Sau một thời gian trồng, vườn cao su 
thực nghiệm phát triển tốt, không sâu bệnh, đạt 7-10 tầng lá/năm, chiều cao trung bình từ 3,5-4 m, 
chu vi gốc từ 9-10 cm.  

                                                 
* Nguồn: http://baohagiang.Việt Nam/?lang=V&func=newsdetail&newsid=21308&CatID=152&MN=152 

http://baohagiang.vn/?lang=V&func=newsdetail&newsid=21308&CatID=152&MN=152
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Kết quả sinh trưởng, phát triển của vườn cao su thực nghiệm cho thấy các giống GT1, RIM600, 
RRIC121 thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của tỉnh. Từ kết quả trồng thử nghiệm, tỉnh ta 
xây dựng kế hoạch phát triển 1 vạn ha cao su đến 2015. Cụ thể hoá chủ trương này, Công ty tư vấn 
thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tiến hành quy hoạch trên địa bàn 24 xã của 3 huyện 
Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên.  

Kết quả quy hoạch khẳng định: Trong số trên 20,6 nghìn ha diện tích tự nhiên của vùng quy hoạch, 
quỹ đất có khả năng phát triển cây cao su gần 19 nghìn ha, quỹ đất dự kiến quy hoạch trồng cao su 
10 nghìn ha. Theo kế hoạch phát triển vùng cao su của tỉnh, năm 2009 trồng 1 nghìn ha, từ năm 
2010 mỗi năm trồng 1,5 nghìn ha để đến năm 2015 có vùng cao su đại điền quy mô 1 vạn ha. Tổng 
vốn đầu tư trồng 1 vạn ha cao su là 1.500 tỷ đồng. 

Kế hoạch đặt ra là thế, nhưng ngay từ khi mới triển khai, chương trình trồng cây cao su đã gặp rất 
nhiều khó khăn, chủ yếu là tiến độ bàn giao đất của người dân. Cả năm 2009, tại 3 huyện Bắc 
Quang, Quang Bình, Vị Xuyên mới có 598 hộ tham gia góp 1.230 ha đất. Trên diện tích đó, Công ty 
Cổ phần Cao su Hà Giang khai hoang được 550 ha, trồng được 300/1.000 ha...  

Với sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, của lãnh đạo tỉnh trong công tác tuyên truyền, 
vận động cũng như đưa ra các chính sách phù hợp, người dân vùng quy hoạch trồng cao su đã 
đồng tình thực hiện chương trình. Thế nhưng, khi lòng dân đã đồng thuận thì lại gặp phải hiện thức 
chua xót, đợt rét đậm cuối năm 2010, đầu năm 2011 đã quật ngã hơn 1.159 ha cao su trồng từ năm 
2009-2010 và một số diện tích trồng thử nghiệm năm 2008. Đối với vườn cây thực nghiệm 9,2 ha, 
qua vụ rét đó, cũng chỉ còn 547 cây (tương đương 1 ha), trong đó tại vườn ươm thôn Cốc Héc, xã 
Trung Thành (Vị Xuyên) còn 245 cây, xã Vô Điếm (Bắc Quang) còn 302 cây. 

Ngay khi có thông tin cây cao su chết hàng loạt qua đợt rét 2010-2011, Bộ NN-PTNT đã gấp rút tổ 
chức hội nghị đánh giá tình hình phát triển cao su ở miền núi phía Bắc. Tại hội nghị này, các nhà 
quản lý đã chứng minh, bình quân diện tích cao su bị chết ở 3 tỉnh Tây Bắc nằm trong quy hoạch 
phát triển cây cao su gồm Sơn La, Điện Biên, Lai Châu sau mùa rét vừa qua khoảng 5,1%, còn tại 4 
tỉnh vùng Đông Bắc mức độ thiệt hại tới 80,7%. Từ thực tế đó, Bộ NN-PTNT khuyến nghị: Vùng 
Đông Bắc chưa chính thức được Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào quy hoạch cao su cả nước, 
trước mắt các địa phương trong vùng chỉ nên phát triển ở quy mô thử nghiệm để rút kinh nghiệm 
mở rộng khi được Thủ tướng Chính phủ chính phê duyệt quy hoạch bổ sung. 

Thực hiện Kết luận của BTV Tỉnh uỷ, trên cơ sở thống nhất giữa Tập đoàn Công nghiệp cao su với 
UBND tỉnh, Công ty Cổ phần Cao su Hà Giang sẽ trồng tái canh 558 ha và chăm sóc số cây giống 
còn lại phục vụ trồng tái canh vụ Xuân 2013. Đồng thời, đối với toàn bộ diện tích đất các huyện đã 
bàn giao (khoảng 3 nghìn ha), Công ty sẽ có trách nhiệm tổ chức cho người dân sản xuất để có thu 
nhập, đảm bảo đời sống, không để người dân bị thiệt thòi.Việc tạm dừng trồng cây cao su là một 
quyết định khó, chương trình này mới được triển khai, đã tiêu tốn nhiều nguồn lực của Nhà nước và 
của nhân dân. Nhưng quyết định dừng lại đã thể hiện tinh thần lắng nghe, dừng đúng thời điểm khi 
những thiệt hại vẫn ở mức kiểm soát được. 
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Bảo vệ động vật hoang dã ở Việt Nam: Khó 
bào chữa những điểm yếu

*
 

 

ĐấtViệt -Trong khi một tổ chức quốc tế khẳng định Việt Nam đứng đầu danh sách tội phạm đối với 
động vật hoang dã (ĐVHD), cơ quan quản lý nhà nước lại cho rằng thông tin này là thiếu khách 
quan. Tuy nhiên, nhà khoa học lại nhận định khó tìm cơ sở để bào chữa thuyết phục. 

GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam nhận định: “Nếu dùng một cụm từ 
thì có thể nói công tác quản lý, bảo vệ ĐVHD ở Việt Nam còn nhiều bất cập”. 

Những sự cố “phản chủ” 

Hầu hết giới chuyên môn đều cho rằng Việt Nam có rất nhiều luật liên quan đến quản lý, bảo vệ 
ĐVHD, song do việc thực thi luật chưa nghiêm nên các vi phạm liên tiếp xảy ra.  

Vụ việc mới đây nhất là ngày 30.7, tại địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, lực 
lượng CSGT đã phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển hổ ép khô và xương hổ trái phép. Trên xe chở 1 
con hổ lớn đã chết còn nguyên hình dạng; 1 bộ xương nhỏ hơn (được nhận định là hổ) đã róc thịt; 1 
bao tải đựng mai rùa, xương động vật khô. 

Trước đó một câu chuyện đau lòng cũng từng xôn xao dư luận khi một nam quân nhân đã cùng 
nhóm bạn hành hạ dã man rồi giết hại 2 cá thể voọc chà vá, sau đó thản nhiên “tung” ảnh lên mạng 
“khoe chiến tích”. 

 

Đầu và thân của một trong 4 con hổ phát hiện được tại 
một nhà dân ở Hà Nội vào tháng 9 năm 2007. 

(Ảnh Phạm Tuyên/ENV) 

Theo tài liệu lưu trữ của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) chỉ trong 5 năm (2005-2010) đã có 
104 vụ vi phạm về hổ trên toàn quốc, trong đó có 16 vụ bắt giữ, tịch thu hổ đông lạnh, bộ phận cơ 
thể hoặc xương hổ và một vụ buôn bán hổ sống. 

                                                 
*
 Nguồn: http://khoahoc.baodatviet.Việt Nam/Home/KHCN/moi-truong-va-cuoc-song/Bao-ve-dong-vat-

hoang-da-o-Viet-Nam-Kho-bao-chua-nhung-diem-yeu/20jhi128/225973.datviet 

http://khoahoc.baodatviet.vn/Home/KHCN/moi-truong-va-cuoc-song/Bao-ve-dong-vat-hoang-da-o-Viet-Nam-Kho-bao-chua-nhung-diem-yeu/20128/225973.datviet
http://khoahoc.baodatviet.vn/Home/KHCN/moi-truong-va-cuoc-song/Bao-ve-dong-vat-hoang-da-o-Viet-Nam-Kho-bao-chua-nhung-diem-yeu/20128/225973.datviet
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Trong 10 vụ bắt giữ hổ buôn bán vận chuyển trái phép ở Việt Nam, tang vật thu giữ được đều là hổ 
đông lạnh. Quan sát bàn chân hổ và cách thức hổ được làm đông lạnh cho thấy rất có thể chúng có 
nguồn gốc từ các trang trại hoặc những cơ sở nuôi nhốt kinh doanh tương tự, không phải từ tự 
nhiên. “Với khoảng 350 triệu đồng tiền mặt, hoặc một chuyến đi thị trấn Tây Sơn gần cửa khẩu biên 
giới Cầu Treo (Hà Tĩnh) sẽ mua được một con hổ trên 100 kg”, một nhân viên ở ENV cho biết. 

Còn theo khảo sát của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (World Wide Fund for Nature-WWF) đối với 
loài tê giác một sừng, đến năm 1999, có từ 7-8 cá thể tê giác ở Vườn Quốc gia (VQG) Cát Lộc, sinh 
sống trên 6.500 ha diện tích lõi phân bố tê giác. Trong năm 2010, người ta đã phát hiện cá thể tê 
giác cuối cùng tại VQG này đã bị bắn chết.    

Đánh giá thấp là có cơ sở 

Báo cáo mới đây của WWF đánh giá việc tuân thủ và thực hiện cam kết CITES về hổ, tê giác và voi, 
đã tiến hành đánh giá 23 quốc gia trong số nhiều quốc gia được coi là có sự phân bố, trung chuyển 
hoặc tiêu thụ các loài này nhận định, Việt Nam là một trong các quốc gia có việc thực thi đáng lo 
ngại nhất, với thẻ màu đỏ đối với hai loài tê giác và hổ.  

Báo cáo xác định Việt Nam là quốc gia tiêu thụ sừng tê giác với số lượng lớn nhất và được coi là tác 
nhân gây ra khủng hoảng săn bắn trộm tại Nam Phi. Năm 2011, có đến 448 cá thể tê giác đã bị giết 
hại để lấy sừng tại quốc gia này, và đã mất thêm 262 cá thể khác cho đến thời điểm này năm nay.  

 

Một con khỉ con bị xích để chào bán trên đường 
phố ở Thành phố Hồ Chí Minh.(Ảnh ENV) 

Phản ứng lại nhận định này, Cơ quan quản lý CITES Việt Nam cho rằng trong những năm gần đây 
các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam đã luôn thể hiện những nỗ lực cao nhất trong việc đấu 
tranh với tình trạng vi phạm pháp luật về loài hoang dã. Việc WWF nhận định về hệ thống pháp luật 
và thực thi luật của một số nước trong đó có Việt Nam là “không đáng tin cậy và thiếu khách quan”. 

Tuy nhiên, ông Trần Việt Hưng, Phó giám đốc ENV lại cho rằng kết luận của WWF là “không oan” 
cho Việt Nam. “Việc thực thi pháp luật thiếu quyết liệt đang làm giảm đi sự cố gắng trong việc xây 
dựng các văn bản pháp luật cũng như sự phát hiện các vụ việc lớn về buôn bán ĐVHD của Việt 
Nam thời gian qua”, ông Hưng nói. 

Cùng chung quan điểm này, GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh cũng nhấn mạnh, việc WWF đưa ra những 
nhận định là có lý, dù rằng chưa hoàn toàn chính xác. “Nếu không nghiêm minh, luật sẽ không còn ý 
nghĩa răn đe”, GS Huỳnh nói. 

Bà Nguyễn Phương Ngân, cán bộ WWF Việt Nam cho biết, tổ chức này đang tiếp tục thảo luận và 
trong thời gian tới, sẽ đưa ra những con số thuyết phục để bảo vệ quan điểm đã nêu trong báo cáo 
của WWF. 
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Việt Nam phải giải trình về kiểm soát buôn bán sừng tê giác 

Tại cuộc họp lần thứ 62 của Ủy ban thường trực thuộc Công ước quốc tế về buôn bán các loài động 
thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) vừa diễn ra tại Geneva từ 23-27.7,, Ủy ban đưa ra quyết định 
yêu cầu Việt Nam phải báo cáo về thực trạng buôn lậu ngà voi, sừng tê giác và hổ  vào tháng 12 
năm nay, bao gồm những hành động mà Việt Nam thực hiện để chống lại buôn bán sừng tê giác trái 
phép. Việt Nam cũng được yêu cầu công khai số liệu sừng tê giác tịch thu đang được cất giữ và xác 
minh việc sử dụng sừng tê giác vào mục đích phi thương mại.  

Khoảng 350 nhà quan sát đã có mặt tại cuộc họp trên. Trúc Quỳnh (Theo CITES) 

 

Bích Ngọc 
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Lách luật để “xẻ thịt” động vật hoang dã
*
 

 

Việt Nam đang bị thẻ đỏ đối với hoạt động bảo vệ động vật hoang dã, đặc biệt nghiêm trọng là vấn 
đề lách luật. 

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) vừa công bố báo cáo đánh giá hiện trạng của các quốc gia 
về tuân thủ và thực thi các cam kết CITES (Công ước về buôn bán quốc tế những loài động, thực 
vật hoang dã nguy cấp). Trong đó, Việt Nam là một trong những quốc gia thực thi đáng lo ngại nhất, 
với thẻ màu đỏ. Vụ việc đã khiến các nhà khoa học và nhà bảo tồn một lần nữa lên tiếng lo ngại về 
những bất cập đối với hoạt động bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD) tại Việt Nam, đặc biệt nghiêm 
trọng là vấn đề lách luật. 

Khuyến khích săn trộm 

Không quá bi quan với công bố của WWF, GS Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật Việt Nam, 
cho rằng việc bảo tồn ĐVHD đang có nhiều điểm sáng vì Nhà nước bắt đầu quan tâm tới lĩnh vực 
này thông qua nhiều chương trình, kế hoạch bảo tồn và quy định pháp luật. 

Tuy nhiên, so với thế giới, Việt Nam đang đi sau nên không thể tránh khỏi những sai sót do thiếu 
kinh nghiệm. “Nói như vậy không có nghĩa là cứ tiếp tục sai sót mà cần nhanh chóng thay đổi để 
không xảy ra những trường hợp thương tâm như tê giác Java đã tuyệt chủng năm 2011!” - GS Đặng 
Huy Huỳnh nhấn mạnh. 

Hiện nay, 2 quy định pháp luật gây lo ngại nhất đối với các nhà khoa học và các nhà bảo tồn là Nghị 
định 32/2006 do Chính phủ ban hành về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp quý hiếm và 
Thông tư 90/2008 do Bộ NN-PTNT ban hành về việc hướng dẫn xử lý tang vật là động vật rừng sau 
khi tịch thu. 

 

Thả đồi mồi về Vườn Quốc gia Núi Chúa, tỉnh Ninh Thuận. 

Ảnh: THÀNH ĐỒNG 

Điều 9 của Nghị định 32 cho phép kinh doanh, chế biến với mục đích thương mại các loài động vật 
rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc nhóm II B là tang vật xử lý tịch thu theo quy định hiện hành của Nhà 
nước, không còn khả năng cứu hộ, thả lại môi trường. Theo GS Đặng Huy Huỳnh, những quy định 
này có sự không nhất quán vì pháp luật Việt Nam cấm buôn bán, săn bắn ĐVHD nhưng lại cho chế 
biến kinh doanh, dẫn đến việc cấm chưa triệt để và không đủ sức răn đe. 

Còn Thông tư  90 cho phép  bán, chuyển ĐVHD cho các cơ sở bào chế thuốc nếu đã chết và bán 
cho các cơ sở nuôi động vật hợp pháp nếu còn sống. Đây là một sơ hở vì thuốc cũng là sản phẩm, 
được bán ra thị trường.  Bên cạnh đó, việc phân tích tác dụng của  ĐVHD trong việc làm thuốc vẫn 

                                                 
*
 Nguồn: http://nld.com.Việt Nam/20120812102346145p0c1002/lach-luat-de-xe-thit-dong-vat-hoang-da.htm 

http://nld.com.vn/20120812102346145p0c1002/lach-luat-de-xe-thit-dong-vat-hoang-da.htm
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chưa rõ ràng. Vì thế, ở một mức độ nào đó, việc cho phép kinh doanh hoặc làm thuốc sẽ kích thích 
việc săn bắn và tiêu thụ ĐVHD. 

Hợp pháp hóa sai phạm 

Hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực ngăn chặn các vi phạm liên quan tới ĐVHD, Trung tâm Giáo 
dục Thiên nhiên (ENV) - một tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam - đã ghi nhận nhiều tang vật tịch thu 
trong các vụ vi phạm bị bán đấu giá. 

Ông Trần Việt Hưng, Phó Giám đốc ENV, phân tích: “Những ĐVHD cho phép buôn bán do đã chết, 
không thể thả về môi trường nhưng lại không quy định rõ chết ở giai đoạn nào là một kẽ hở để lách 
luật vì có trường hợp cứu hộ xong, khi đưa về trụ sở tạm thời thì suy giảm sức khỏe do sinh cảnh 
sống không bảo đảm”. 

Theo nhận xét của ENV, hầu hết các vụ bán đấu giá ĐVHD đều được tiến hành trong vòng một, hai 
ngày sau khi bị phát hiện và thu giữ, thậm chí ngay trong đêm. Tê tê là một trong những loài thường 
bị bán đấu giá nhất. Các cơ quan chức năng cho biết người mua là các trang trại gây nuôi tê tê. 
Nhưng trên thực tế, gây nuôi tê tê gần như không đem lại hiệu quả kinh tế bởi đặc tính sinh thái của 
loài này khiến chúng gần như không có khả năng sinh trưởng trong môi trường nuôi nhốt. Điều tra 
của ENV cho thấy có không ít đối tượng núp bóng “trang trại nuôi nhốt tê tê” để tham gia các cuộc 
bán đấu giá của cơ quan chức năng địa phương, rồi chuyển ra ngoài tiêu thụ.  

Ngoài tê tê, hổ cũng là loài ĐVHD bị buôn bán trái phép trên thị trường. Vừa qua, ENV đã tiến hành 
điều tra 12 cơ sở nuôi nhốt hổ có phép tại Việt Nam và phát hiện 6 cơ sở buôn bán trái phép. “Nhìn 
một cách tổng quát, việc bán đấu giá đi ngược lại chức năng ngăn chặn nạn buôn bán ĐVHD của 
cơ quan thực thi pháp luật  vì bán đấu giá dưới hình thức nào cũng là tham gia đường dây tiêu thụ, 
buôn bán ĐVHD. Nguy hiểm hơn, việc bán đấu giá của cơ quan chức năng không khác gì hợp thức 
hóa các sản phẩm phi pháp trên thị trường, gây khó khăn cho quá trình quản lý” - ông Hưng nhận 
định. 

 

Cần minh bạch việc cấm - cho 

Theo ông Trần Việt Hưng, một trong số những lý do được đưa ra là nhiều loài 
ĐVHD có giá trị kinh tế cao nên bán đấu giá sẽ tăng thêm kinh phí cho ngân sách. 
“Nếu muốn tăng ngân sách nên tăng khung hình phạt và xử phạt đối tượng vi phạm 
nghiêm minh, chứ không nên bán đấu giá. Phải tách bạch rõ ràng hai chức năng 
bảo vệ ĐVHD và tăng nguồn thu cho ngân sách để bảo đảm quá trình thực thi pháp 
luật được minh bạch, nghiêm khắc” - ông Hưng nhấn mạnh. 

GS Đặng Huy Huỳnh cho rằng đã cấm thì phải thực hiện thật triệt để. Nếu các cơ 
quan chức năng thấy rằng loài nào số lượng còn nhiều, có tiềm năng khai thác thì 
phải tiến hành khảo sát về vai trò của chúng với thiên nhiên, trữ lượng…, sau đó 
công bố giới hạn khai thác. “Cấm hay cho phải minh bạch chứ không thể vừa cấm 
vừa hạn chế khai thác, rất dễ cho các đối tượng lợi dụng lách luật!” - GS Huỳnh nói. 

 

 Nhiên Di  
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Động vật hoang dã: Nuôi nhốt không phải là 
bảo tồn*   

 

(HNM) - 10 năm trở lại đây, Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong mạng lưới buôn bán trái 
phép động vật hoang dã (ĐVHD) của châu Á. Dữ liệu từ các vụ tịch thu, giấy phép vận chuyển và 
kết quả điều tra khảo sát cho thấy, các thương lái Việt Nam thu mua và tìm kiếm ĐVHD từ các quốc 
gia châu Á khác cũng như từ các cánh rừng Việt Nam để đáp ứng nhu cầu trong nước và quốc tế. 

Cuộc chiến chưa có hồi kết 

Scott Roberton (Giám đốc Hiệp hội Bảo tồn ĐVHD (WCS) - Văn phòng Hà Nội) đã từng làm luận án 
tiến sĩ về đề tài bảo tồn ĐVHD tại Việt Nam đưa ra con số ước tính đáng giật mình: mỗi năm tại hơn 
2.700 nhà hàng trong cả nước có tới 15.100 tấn thịt ĐVHD được tiêu thụ. Việc săn bắt và buôn bán 
ĐVHD đang trong tình trạng báo động. Điều tra của WCS tại 200 nhà hàng ở khu vực miền Trung 
cho thấy, hươu, nai, lợn rừng được "đánh chén" nhiều nhất, chiếm tới 70% số thịt ĐVHD được tiêu 
thụ, tiếp đó là rùa, rắn, cầy, chồn và nhím. 

 

 

Hổ bị thu giữ tại Thanh Trì tháng 10-2009. 

 

Tình trạng săn bắt, vận chuyển trái phép ĐVHD, tiêu bản ĐVHD quý hiếm qua biên giới cũng đang 
cực kỳ báo động. Có đến 95% ĐVHD được buôn bán trái phép từ nước ta sang Trung Quốc qua 
cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn. Gần đây, số lượng các vụ tịch thu tàu vận chuyển ĐVHD 
qua cửa khẩu Móng Cái rất lớn, chứng tỏ đây là tuyến đường thuận lợi để đưa ĐVHD trái phép qua 
biên giới. Riêng tại Quảng Ninh, trong hai năm 2008-2009, Phòng Cảnh sát môi trường đã bắt được 
57 vụ buôn bán ĐVHD, thu giữ hơn 7.612 cá thể và hơn 8 tấn ĐVHD, chủ yếu là tê tê, rùa, báo lửa, 
ngà voi, chồn... Các đối tượng bị bắt tại Quảng Ninh đến từ nhiều địa phương trong cả nước.  

GS Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam lo ngại: "Danh sách ĐVHD có nguy cơ 
tuyệt chủng ngày càng dày thêm, hiện đã lên đến gần 1.000 loài. Với tốc độ săn bẫy để phục vụ cho 
các nhà hàng sang trọng như hiện nay thì dù hàng trăm khu bảo tồn hoạt động hết công suất cũng 
không bao giờ đuổi kịp tốc độ tiêu xài thịt thú rừng trên bàn tiệc của các đại gia.  

                                                 
*
 Nguồn: http://hanoimoi.com.Việt Nam/newsdetail/Moi-truong/318847/%C4%91ong-vat-hoang-da-nuoi-nhot-

khong-phai-la-bao-ton.htm 

http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Moi-truong/318847/%C4%91ong-vat-hoang-da-nuoi-nhot-khong-phai-la-bao-ton.htm
http://hanoimoi.com.vn/newsdetail/Moi-truong/318847/%C4%91ong-vat-hoang-da-nuoi-nhot-khong-phai-la-bao-ton.htm
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Nuôi nhốt: Có thực là biện pháp bảo tồn?  

Trong khi cuộc chiến chống buôn bán ĐVHD đang diễn biến phức tạp thì một vấn đề gây tranh cãi 
gần đây là nên hay không cho phép bảo tồn các cá thể ĐVHD bằng cách nuôi nhốt tại các trang 
trại? Những người khởi xướng mô hình trang trại gây nuôi ĐVHD cho rằng việc này sẽ làm giảm 
nạn săn bắt trong tự nhiên, bởi ĐVHD gây nuôi và sản phẩm của chúng là mặt hàng thay thế hợp 
pháp, có chi phí đầu vào thấp. Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy. 

Gần đây, WCS đã phối hợp với Cục Kiểm lâm thực hiện một nghiên cứu tại 78 trang trại gây nuôi 
ĐVHD nhằm kiểm tra giả định xem chúng có thúc đẩy công tác bảo tồn quần thể loài trong tự nhiên 
hay không. Kết quả là 42% số trang trại thường xuyên nhập ĐVHD làm con giống. 50% trang trại 
thừa nhận con giống ban đầu của họ có nguồn gốc từ tự nhiên. Một số trang trại cho biết là có bán 
các sản phẩm cho các đầu nậu gần biên giới Trung Quốc để xuất khẩu trái phép. Những trang trại 
khác công khai thừa nhận việc mua ĐVHD từ thợ săn để làm giống, hối lộ, vận chuyển trái phép sản 
phẩm của trang trại, nhập khẩu con giống bất hợp pháp. Trong khi đó, kể cả khi gây nuôi các loài có 
khả năng sinh trưởng nhanh với tỷ lệ sinh sản tương đối cao và chi phí chăn nuôi thấp như trăn, lợn 
rừng, nhím, rắn hổ mang thì các trang trại vẫn nhập ĐVHD bị săn bắt từ tự nhiên. Điều này chứng tỏ, 
ngay cả với những trường hợp gây nuôi sinh sản thành công thì các trang trại cũng không kìm hãm 
được việc săn bắt trong tự nhiên. 

Nghiên cứu gần đây của Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) về tình trạng nuôi nhốt hổ tại các 
trang trại cho thấy việc này đã không nhằm mục đích bảo vệ loài hổ khỏi nguy cơ tuyệt chủng mà 
hoàn toàn ngược lại. Trong số 7 ông chủ nuôi hổ quy mô lớn đã có ít nhất một người có liên quan 
trực tiếp đến việc cung cấp hổ cho đường dây buôn bán ĐVHD trái phép. Rất khó kiểm soát các cơ 
sở nuôi hổ vì các chủ nuôi không báo cáo thường xuyên với cơ quan chức năng địa phương. Trên 
thực tế, có 3/6 cơ sở nuôi hổ có dấu hiệu vi phạm pháp luật với các hành vi: có cá thể hổ con sinh ra 
nhưng không khai báo; việc xử lý các cá thể hổ chết không được thực hiện theo quy định. Tại một 
trang trại có lưu hồ sơ về 24 con hổ chết từ năm 2006, cơ quan chức năng chỉ phát hiện trong số 
này có 10 cá thể bị tiêu hủy và số còn lại đều biến mất một cách... bí ẩn. Ở một cơ sở khác, kiểm 
lâm đã phát hiện có 2 con hổ con trong tủ lạnh. 

Những phát hiện này có thể khẳng định việc gây nuôi hổ nói riêng và ĐVHD nói chung không phải là 
một biện pháp bảo tồn. "Về lý thuyết, động vật gây nuôi có thể thay thế cho ĐVHD, nhưng đòi hỏi 
phải có sự kiểm soát chặt chẽ, nâng cao hiểu biết về những tác động của thị trường và thị hiếu tiêu 
dùng. Trong điều kiện hiện nay, những mối đe dọa và tác động tiêu cực của trang trại gây nuôi đối 
với quần thể ĐVHD có thể nhấn chìm bất cứ lợi ích nào mà nó mang lại" - TS Scott Roberton khẳng 
định. 

 

 

 

 

 

 

 

Đan Nhiễm   

 

 

Bế tắc trong xử lý các trang trại nuôi gấu tại Quảng Ninh 

Trao đổi với PV Hà Nội Mới, Thượng tá Nguyễn Văn Dương, Phó phòng Cảnh sát môi trường (CA 
tỉnh Quảng Ninh) thừa nhận chưa có giải pháp khả thi cho gần 300 cá thể gấu nuôi nhốt tại 
Quảng Ninh (đã gây xôn xao dư luận cuối năm 2009 - PV) vì quy định của pháp luật không hề ghi 
mật gấu là sản phẩm có nguồn gốc từ ĐVHD. Theo ông Dương: "Giờ đây, các cơ sở nuôi nhốt 
còn bán hàng quy mô công khai hơn. Họ nói thẳng với chúng tôi rằng, nếu không bán mật gấu thì 
lấy gì nuôi gấu. Việc xử lý đến nay vẫn bế tắc và chúng tôi đang chờ hướng dẫn từ các cơ quan 
trung ương". 
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Ngân hàng và khoảng trắng quản lý rủi ro môi 
trường - xã hội

*
 

 

ĐTCK- 89% ngân hàng không biết đến bất kỳ tài liệu hướng dẫn hay tiêu chuẩn nào về quản lý rủi ro 
môi trường - xã hội trong ngành tài chính. 

Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
vừa tiến hành khảo sát thực trạng hoạt động quản lý rủi ro môi trường - xã hội trên thị trường tài 
chính với 54 tổ chức tín dụng (TCTD), có tổng tài sản chiếm 79% tổng tài sản toàn thị trường. Kết 
quả cho thấy, 89% ngân hàng không biết đến bất kỳ tài liệu hướng dẫn hay tiêu chuẩn nào về quản 
lý rủi ro môi trường - xã hội trong ngành tài chính. 

Các nút thắt rủi ro 

“Hầu hết các tổ chức tài chính chưa có chính sách và quy trình hay hệ thống chính thức để quản lý 
các rủi ro về môi trường - xã hội của khách hàng. Nguyên nhân cơ bản là do thiếu hướng dẫn của 
Ngân hàng Nhà nước về đánh giá và quản lý rủi ro môi trường - xã hội trong hoạt động tín dụng”, bà 
Nguyễn Thục Quyên, chuyên gia IFC nhấn mạnh. 

Cũng theo khảo sát của IFC, DN hoạt động trong ngành khai khoáng chịu mức độ rủi ro môi trường 
- xã hội cao nhất, tới 61%; kế tiếp là nhóm DN vừa và nhỏ (chịu mức độ rủi ro là 48%); DN trong 
ngành chế biến là 37%; DN ngành xây dựng là 30%; ngành nông - lâm nghiệp là 20%.  

Mặc dù nhóm DN vừa và nhỏ có rủi ro môi trường - xã hội rất lớn, nhưng trong số các ngân hàng 
được khảo sát, có tới 22 ngân hàng hiện cung cấp dịch vụ với tỷ trọng lớn cho khách hàng DN vừa 
và nhỏ; 10 ngân hàng phân bổ 30% tổng vốn vay cho danh mục khách hàng DN vừa và nhỏ; 10 
ngân hàng phân bổ 30 - 60% tổng vốn vay cho danh mục khách hàng DN vừa và nhỏ; 1 ngân hàng 
có danh mục khách hàng DN vừa và nhỏ chiếm 70% tổng danh mục vốn vay và 1 ngân hàng dành 
100% vốn vay cho danh mục khách hàng này. 

Những rủi ro tín dụng với nhóm khách hàng này, theo IFC, có thể xếp vào các nhóm: Thứ nhất, 
dòng tiền của khách hàng bị thiếu hụt như chi phí dự án tăng cao (bị chậm trễ, tăng đầu tư...). Thứ 
hai, tài sản thế chấp bị hỏng do giữ gìn kém. Thứ ba, rủi ro trách nhiệm do tranh chấp quyền sở hữu 
tài sản thế chấp trong trường hợp khách hàng không trả được nợ… Thứ tư, rủi ro về danh tiếng do 
công tác quản lý yếu kém. 

“Các ngân hàng cần áp dụng các chuẩn mực đánh giá rủi ro môi trường - xã hội trong hoạt động tài 
trợ của mình. Khả năng tồn tại của một khách hàng không chỉ phụ thuộc vào tình trạng tài chính mà 
còn phụ thuộc vào hiệu quả quản lý các tác động của hoạt động sản xuất - kinh doanh”, ông Simon 
Andrews, Giám đốc IFC phụ trách khu vực Đông Nam Á nhấn mạnh và nói thêm: “Phát triển bền 
vững môi trường - xã hội sẽ mang lại cho các ngân hàng cơ hội kinh doanh mới, như tài trợ tiết kiệm 
năng lượng và năng lượng tái tạo”. 

“Tuy nhiên, tại Việt Nam, quản lý rủi ro về môi trường lại bị xếp xuống vị trí cuối cùng trong danh 
mục quản lý rủi ro của các ngân hàng”, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia ngân hàng nói. 

Vẫn còn nhiều thách thức 

Các TCTD đang phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc áp dụng và thực hiện quản lý rủi ro môi 
trường - xã hội như: thiếu năng lực thể chế, thiếu thông tin về khách hàng và cam kết từ đội ngũ 
quản lý cấp cao... 

Để quản lý rủi ro môi trường - xã hội, các ngân hàng cần phải phát triển năng lực nội bộ để có thể 
xác định, đánh giá và quản lý các rủi ro về môi trường - xã hội trong tài trợ dự án. Các ngân hàng 
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cũng cần giúp khách hàng hiểu và quản lý những rủi ro môi trường -  xã hội của dự án và làm việc 
với nhau để xử lý những “khoảng trống” trong kế hoạch hành động. 

Bên cạnh đó, các TCTD cũng sẽ phải chịu một số chi phí trong việc thực hiện quản lý rủi ro môi 
trường - xã hội trong ngắn hạn như phí hành chính để phát triển môi trường tốt và hệ thống quản lý 
xã hội; chi phí thuê chuyên gia tư vấn, chi phí đào tạo cán bộ quản lý cho các dự án có nguy cơ rủi 
ro cao… Tuy nhiên, chi phí này sẽ được hoàn lại từ khả năng tăng lợi thế cạnh tranh và nâng cao uy 
tín trên thị trường của TCTD. Nhưng quan trọng hơn cả, về lâu dài, điều này sẽ giúp TCTD hạn chế 
rủi ro, bảo toàn được nguồn vốn cho vay. 

TS. Kenneth Macek, đại diện Công ty Tư vấn quản lý MCG, đơn vị trực tiếp thực hiện khảo sát này 
cho biết, ngay tại các nước phát triển, vẫn có những TCTD phải đối mặt với những khó khăn khi bắt 
đầu thực hiện quản lý rủi ro môi trường - xã hội... Việc áp dụng quản lý rủi ro môi trường - xã hội là 
một hành trình hướng tới phát triển bền vững, song để thực hiện được điều này phải có sự chỉ đạo 
của cơ quan quản lý nhà nước cũng như sự khuyến khích từ các đối tác, bạn hàng của TCTD. 

“Trước tiên, Ngân hàng Trung ương  nên có chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý rủi ro môi trường - xã 
hội, bản thân các TCTD cũng phải chủ động sử dụng nguồn lực để thực hiện. Bên cạnh đó, Nhà 
nước cần phải quan tâm tới đào tạo các chuyên gia trong nước để hỗ trợ các TCTD”, TS. Kenneth 
Macek nhấn mạnh. 

Ông Cát Quang Dương, Phó vụ trưởng Vụ Tín dụng (Ngân hàng Nhà nước) cho biết, ngành tài 
chính - ngân hàng có vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế. Do vậy, hệ luỵ của việc phát triển 
tín dụng không bền vững đối với nền kinh tế quốc dân là vô cùng to lớn. Các TCTD có thể giảm rủi 
ro và nắm bắt cơ hội kinh doanh thông qua việc khuyến khích các doanh nghiệp khách hàng áp 
dụng các thông lệ kinh doanh bền vững. 

“Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng hợp tác với các cơ quan để thúc đẩy công tác quản lý rủi ro môi 
trường - xã hội của ngành ngân hàng”, ông Dương nói. 

 

Nhuệ Mẫn 

 

 

 

 

 


