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LỜI GIỚI THIỆU 

Lâm nghiệp là một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù liên kết theo chuỗi giá trị từ trồng rừng, 
quản lý, bảo vệ, khai thác, chế biến và thương mại lâm sản. Trong 75 năm hình thành và phát 
triển, ngành Lâm nghiệp Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn trong việc nâng cao 
tỷ lệ che phủ của rừng, chất lượng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện hoạt động chế 
biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân 
miền núi. 

Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến khoa học nói chung và khoa học công nghệ lâm nghiệp 
nói riêng, đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách đổi mới về quản lý khoa học công nghệ và tài 
chính, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nghiên cứu, 
chuyển giao khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất Lâm nghiệp. Thành tựu đạt được 
của ngành Lâm nghiệp trong 75 năm qua đã khẳng định khoa học công nghệ thực sự là động lực 
trực tiếp thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng của ngành. Các nhà khoa học lâm nghiệp Việt Nam đã 
nhanh chóng tiếp cận với công nghệ tiên tiến trên thế giới để ứng dụng và tạo ra những sản phẩm 
có hàm lượng khoa học ngày càng cao, phục vụ sản xuất lâm nghiệp ngày càng hiệu quả. Nhiều 
giống cây lâm nghiệp mới có năng suất cao, chất lượng tốt đã được chọn, tạo và phát triển trong 
sản xuất; nhiều tiến bộ kỹ thuật về thâm canh rừng, quản lý rừng bền vững; quy trình công nghệ, 
thiết bị, nguyên liệu phụ trợ tiên tiến trong khai thác, bảo quản, chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ 
đã chuyển giao vào sản xuất và mang lại hiệu quả thiết thực. 

Hưởng ứng kỷ niệm 75 năm thành lập ngành lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt 
Nam phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp chủ trì tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ Lâm nghiệp: thành tựu và định hướng phát triển”. Kỷ yếu của Hội thảo 
là những tài liệu tổng kết, đánh giá lại những thành tựu và tồn tại trong công tác nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ giai đoạn 2010-2020, đề xuất các định hướng chiến lược 
nghiên cứu cho giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn tới 2050. 

Với sự giúp đỡ, hỗ trợ và đóng góp bài viết của các tổ chức khoa học công nghệ thuộc Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan quản lý lâm nghiệp và khoa học công nghệ 
cấp tỉnh, các doanh nghiệp,.., cuốn kỷ yếu này hy vọng sẽ đáp ứng được yêu cầu và sự mong đợi 
của đông đảo bạn đọc.  

  Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2020 

   
Giám đốc  

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU LÂM NGHIỆP  
GIAI ĐOẠN 2008-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU LÂM NGHIỆP 

GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

Tổng cục Lâm nghiệp 

TÓM TẮT 

Thực hiện Chiến lược nghiên cứu Lâm nghiệp đến năm 2020 được ban hành theo Quyết định số 
78/2008/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/7/2008. Chiến lược đã đề ra 6 nội dung chính cần thực hiện là (i) Quy 
hoạch, giám sát, đánh giá rừng và tài nguyên rừng, (ii) Chính sách và thể chế lâm nghiệp, (iii) Quản lý 
rừng bền vững, (iv) Môi trường rừng và đa dạng sinh học, (v) Lâm học và lâm sinh và (vi) Công nghiệp 
rừng, Bảo quản và chế biến lâm sản. Mặc dù còn một số tồn tại, song kết quả thực hiện Chiến lược nghiên 
cứu lâm nghiệp đến năm 2020, đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ với 277 giống cây trồng 
lâm nghiệp mới được công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật và giống quốc gia (đã hủy bỏ 49 giống), đưa năng 
suất rừng trồng các loài cây chủ lực (keo, bạch đàn) đạt bình quân 20 m/ha/năm, nhiều nơi lên đến 40 m/ha/năm; 
các kết quả nghiên cứu làm cơ sở cho việc xây dựng nhiều chính sách quan trọng của ngành; nhiều quy trình 
kỹ thuật được công nhận tiến bộ kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật đã được ứng dụng vào sản xuất, mang lại 
kết quả, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho ngành lâm nghiệp. Việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến 
lược nghiên cứu lâm nghiệp đến năm 2020, đồng thời xác định được những tồn tại và từ đó đề xuất một số 
định hướng nghiên cứu lâm nghiệp cho giai đoạn 2021-2030 là rất cần thiết. 

Implemention Results of Forestry Research Strategy to 2020 
and Forest Research Orientation for 2021-2030  

Viet Nam Administration of Forestry 

SUMMARY 

The Vietnam Forestry Development Strategy 2006-2020 was inproved under the Decision 
No.18/2007/QĐ-TTg dated February 5, 2007 of the Prime Minister. The strategy has outlined 6 main areas that 
need to be implemented: (i) Planning, monitoring and evaluation of forests and forest resources, (ii) Forestry 
policies and institutions, (iii) Sustainable forest management, (iv) Forest environment and biodiversity, (v) 
Silvic and silviculture, and (vi) Forest industry, Forest product preservation and processing. The Forestry 
Research Strategy to 2020 despite some shortcomings, has well implemented period and achieved encouraging 
results with more than 277 new national and advanced varieties to be recognized that help improve the 
productivity of planted forests of key species (acacia, eucalyptus) to reach 20 m/ha/year and particularly to 40 
m3/ha/year in some places; research results have formed the basis for many important policies for the Sector; 
many technical procedures and guidelines have been developed and applied into production that greatly 
contribute to the improvement of productivity of the Forestry Sector. The assessment of the implementation 
results and shortcomings of the Forestry Research Strategy to 2020 and the proposal of forestry research 
orientation for the period 2021-2030 towards sustainable forestry development is very necessary. 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020 theo Quyết định 

số 18/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã ban hành Quyết định số 78/2008/QĐ-BNN-KHCN ngày 01/7/2008 về việc phê 
duyệt Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp Việt Nam đến năm 2020.  
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Thực hiện Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp giai đoạn 2008-2020, ngành Lâm nghiệp đã 
đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ với 277 giống cây trồng lâm nghiệp mới được 
công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật và giống quốc gia (đã hủy bỏ 49 giống), đưa năng suất rừng 
trồng (keo, bạch đàn) đạt bình quân 20 m/ha/năm, nhiều nơi lên đến 40 m/ha/năm; các kết quả 
nghiên cứu làm cơ sở xây dựng nhiều chính sách quan trọng cho ngành; nhiều quy trình kỹ thuật 
được công nhận tiến bộ kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn kỹ thuật đã ứng dụng vào sản xuất, mang lại kết 
quả, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho ngành lâm nghiệp.  

Để thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng được yêu cầu phát 
triển trong tình hình mới. Ngày 08/7/2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 
Quyết định số 1565/QĐ-BNN-TCLN về việc phê duyệt đề án Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 Phê duyệt Chương 
trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2017-2020. Mặt khác, Luật Lâm nghiệp 
năm 2017 đã được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2017 tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV 
và hệ thống các văn bản pháp lý liên quan với nhiều những nội dung, định hướng mới. 

Việc đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp giai đoạn 2008-2020 và 
đề xuất một số định hướng nghiên cứu lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030 nhằm thực hiện có hiệu 
quả Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 
theo hướng phát triển lâm nghiệp bền vững. 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2008-2020 
2.1. Kết quả đã đạt được theo 6 nội dung ưu tiên của Chiến lược 
2.1.1. Quy hoạch, giám sát, đánh giá rừng và tài nguyên rừng 

- Các hoạt động ưu tiên nghiên cứu theo Chiến lược nghiên cứu gồm: i) Quy hoạch sử dụng 
rừng và đất lâm nghiệp ở tầm vĩ mô và vi mô; ii) Xây dựng được hệ thống hồ sơ quản lý, hệ 
thống các chỉ tiêu đánh giá và giám sát tài nguyên rừng; iii) Nghiên cứu và áp dụng các giải pháp 
KHCN tiên tiến trong điều tra, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng. 

- Về kết quả thực hiện: i) Đã xây dựng được bản đồ hiện trạng rừng cho 39 tỉnh/thành phố; 
ii) Đã tiến hành điều tra, kiểm kê rừng trên toàn quốc và đã xây dựng hệ thống bản đồ, bộ số liệu 
gắn với bản đồ kiểm kê rừng; iii) Đã thiết lập, điều tra, đánh giá được 132/260 ô định vị sinh thái 
rừng quốc gia phê duyệt trong đề án; iv) Đã xây dựng được cơ sở dữ liệu về tài nguyên rừng; v) 
Đã xây dựng và thực hiện được các dự án, chương trình lớn để giám sát, đánh giá rừng và đất 
rừng thường xuyên hàng năm và 5 năm trên toàn bộ lãnh thổ. 

Diện tích rừng đến năm 2019 như sau: Rừng sản xuất 7.801.421 ha; rừng phòng hộ 
4.646.138 ha; rừng đặc dụng 2.161.661 ha. Như vậy, so với kế hoạch cần đạt được đến 2020 thì 
diện tích các loại rừng đã đạt được mục tiêu của Chiến lược nghiên cứu Lâm nghiệp đến 
năm 2020. 

2.1.2. Chính sách và thể chế lâm nghiệp 
- Các hoạt động nghiên cứu về chính sách lâm nghiệp: i) Nghiên cứu bổ sung về cơ sở lý luận 

và thực tiễn liên quan đến thể chế, chính sách và kinh tế lâm nghiệp; ii) Nghiên cứu hoàn thiện và 
bổ sung một số chính sách như: chính sách giao, khoán, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp. Đặc biệt 
các kết quả nghiên cứu là cơ sở xây dựng các chính sách điển hình như chính sách quản lý rừng 
phòng hộ, đặc dụng, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, v.v...  
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- Về kinh tế: Nghiên cứu hiệu quả gắn với từng khâu (sản xuất, chế biến), từng sản phẩm 
(gỗ, chế biến, xuất khẩu, v.v...), dịch vụ môi trường rừng. 

- Về tổ chức quản lý: Từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty lâm 
nghiệp, cổ phần hóa công ty lâm nghiệp, cơ chế tự chủ tài chính trong các hoạt động kinh doanh 
du lịch sinh thái, v.v... 

Một số kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng kim ngạch xuất khẩu gỗ của nước ta đến năm 2017 đạt trên 8,0 tỷ USD, năm 2019 đạt 
trên 11,3 tỷ USD. Theo yêu cầu của Chiến lược đến 2020 phải đạt được là 7,8 tỷ USD thì chỉ tiêu 
này đã vượt từ năm 2017, sớm 3 năm so với yêu cầu của Chiến lược. 

2.1.3. Quản lý rừng bền vững 
Một số kết quả nghiên cứu đã tập trung vào đánh giá thực trạng, xây dựng các mô hình thí 

điểm và từng bước hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhằm quản lý rừng bền vững hướng tới cấp 
chứng chỉ rừng.  

Ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg phê duyệt 
Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng. Thực hiện Luật Lâm nghiệp, Thông tư số 
28/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về 
quản lý rừng bền vững, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng kế hoạch triển khai Đề 
án, trong đó đã hoàn thành Bộ tiêu chuẩn quốc gia về QLRBV và CCR và hài hòa với các Tiêu 
chuẩn của quốc tế (theo PEFC). 

Đến đến tháng 5 năm 2020 tổng số diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng bền vững toàn 
quốc là 278.976 ha tại 27 tỉnh. Riêng đối với cao su, tổng diện tích cao su đã xây dựng phương 
án quản lý rừng bền vững là 59.528 ha, cấp Chứng chỉ quản lý rừng bền vững của Việt Nam là 
11.432 ha; chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm (VFCS/CoC) cho 6 nhà máy chế biến mủ cao 
su. Tuy nhiên, theo kế hoạch của Chiến lược, đến năm 2020 diện tích được cấp chứng chỉ rừng 
phải đạt 30% diện tích rừng sản xuất thì chỉ tiêu này chưa đạt được theo mục tiêu đã đề ra. 

2.1.4. Môi trường rừng và đa dạng sinh học 
- Các kết quả nghiên cứu về môi trường rừng gồm: i) Đã lượng giá giá trị kinh tế và 

DVMT rừng, cơ sở xây dựng chính sách chi trả DVMT rừng; nghiên cứu làm cơ sở ban hành 
Nghị định số 48/2007/NĐ-CP ngày 28/3/20007 và Thông tư liên tịch số 65/2008/TTLT-
BNNPTNT-BTC về định giá rừng nay là Thông tư số 32/2018/TT-BNNPT ngày 16/11/2018 về 
định giá rừng; iii) Xây dựng phương pháp kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực lâm nghiệp; iv) 
Xây dựng hướng dẫn đánh giá tác động môi trường đối với các dự án trồng rừng; v) Xây dựng các 
biện pháp kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật phục hồi rừng ngập mặn, mô hình quản lý rừng ngập mặn 
hiệu quả.  

Thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 
24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ (Nay là Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018), 
hàng năm có hàng trăm nghìn hộ gia đình và cộng đồng dân cư là chủ rừng và người nhận 
khoán bảo vệ rừng được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng. Tính đến ngày 31/12/2019, 
tổng nguồn thu từ DVMT rừng đạt 13.958 tỷ đồng, bình quân mỗi năm 1.550 tỷ đồng. Đây là 
nguồn lực rất quan trọng để góp phần vào việc phát triển ngành Lâm nghiệp, xóa đói giảm 
nghèo và xây dựng nông thôn mới. 

- Nghiên cứu về biến đổi khí hậu: i) Đã đánh giá được tác động tiềm tàng của BĐKH đối với 
Lâm nghiệp và đề xuất các giải pháp ứng phó; ii) Xây dựng và cập nhật được đường FREL/FRL 
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quốc gia (đường phát thải tham chiếu rừng/Đường tham chiếu rừng) thực hiện REDD+; iii) Xây 
dựng cơ sở dữ liệu về rừng (bản đồ hiện trạng rừng; bản đồ carbon rừng); iv) Xây dựng được 
một số phương trình dự báo sinh khối cho tính toán trữ lượng carbon rừng trồng và rừng tự 
nhiên; v) Xây dựng được bộ chỉ số về thích ứng BĐKH. 

- Nghiên cứu về đa dạng sinh học: i) Đã sưu tập và lưu giữ nguồn gen một số loài cây rừng 
quý hiếm ở Việt Nam; ii) Xác định đa dạng sinh truyền cho một số loài thực vật quý hiếm; iii) 
Xây dựng được danh mục các loài động, thực vật quý hiếm đưa vào Sách Đỏ Việt Nam; iv) Xây 
dựng được cơ sở dữ liệu quan trắc đa dạng sinh học toàn quốc. 

2.1.5. Lâm học và kỹ thuật lâm sinh (rừng tự nhiên, rừng trồng, LSNG) 
- Nghiên cứu về lĩnh vực rừng tự nhiên: i) Đã nghiên cứu bổ sung cơ sở khoa học để xây 

dựng hệ thống lý thuyết lâm học nhiệt đới tại Việt Nam; ii) Nghiên cứu cơ sở khoa học cho các 
hệ sinh thái rừng tự nhiên (RTN) ở các vùng sinh thái, làm cơ sở kinh doanh rừng theo hướng 
bền vững; iii) Đã nghiên cứu và xác định được các giải pháp kinh doanh RTN; iv) Nghiên cứu 
phân chia rừng theo các đối tượng và đề xuất khung chính sách tạo hành lang pháp lý cho quản 
lý RTN theo hướng bền vững và đa chức năng. Các nghiên cứu đã góp phần nâng cao năng suất 
RTN của nước ta hiện nay đạt trung bình 4,3-6 m/ha/năm. Theo mục tiêu đặt ra là phải đạt 4-5 
m/ha/năm thì chỉ tiêu này đã đạt được. 

- Nghiên cứu về lĩnh vực rừng trồng: i) Đã xây dựng danh mục 58 loài cây chủ yếu và cây 
chủ lực để trồng rừng; ii) Giai đoạn 2008-2020 chọn tạo được 134 giống mới (15 giống QG và 
119 giống TBKT), nhiều giống tốt được đưa vào sản xuất; iii) Xây dựng 3.667 ha thuộc 4 loại 
hình nguồn giống của 36 loài; 900 vườn ươm và 230 vườn cây đầu dòng với diện tích 135 ha; iv) 
Xây dựng được quy chế, 45 TCVN để quản lý giống cây trồng lâm nghiệp. 

- Nghiên cứu về kỹ thuật trồng, thâm canh rừng: i) Đã xác định được các biện pháp kỹ thuật 
thâm canh cho các loài cây rừng chính và chủ yếu; thâm canh rừng trên đất trồng mới, đất sau 
khai thác; ii) Đã tập trung nghiên cứu tạo rừng trồng cung cấp gỗ lớn bằng các biện pháp kỹ 
thuật thâm canh và chuyển hóa rừng trồng; iii) Xây dựng và công bố 61 tiêu chuẩn quốc gia và 
công nhận được 11 tiến bộ kỹ thuật mới. Kết quả là năng suất rừng trồng cây sinh trưởng nhanh 
(keo, bạch đàn) có nơi lên đến 40-45 m/ha/năm, trung bình đạt khoảng 20 m/ha/năm, vượt so với 
mức trung bình 10-12,5 m/ha/năm theo Đề án Tái cơ cấu ngành, vượt xa so với Chiến lược phát 
triển lâm nghiệp và Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp đến năm 2020.  

- Nghiên cứu về Lâm sản ngoài gỗ: Trong thời gian qua nghiên cứu về LSNG đã bắt đầu 
được chú trọng, kết quả là: i) Đã nghiên cứu xác định được các loài cây LSNG có giá trị cho 
từng vùng sinh thái khác nhau; ii) Đã nghiên cứu chọn lọc được các loài/giống cây LSNG có giá 
trị kinh tế cao (Giổi ăn hạt, Trám đen, Trám trắng, Hồi, Quế, Sa nhân, Ba kích, Thảo quả, Mây, 
Song); iii) Xây dựng quy trình kỹ thuật nhân giống, trồng thâm canh và sơ chế, bảo quản cho 
một số loài cây LSNG chủ lực và iv) Chọn được hơn 300 cây trội, xây dựng được 28 ha vườn 
giống và 11 ha rừng giống cho các loài cây cây LSNG chủ yếu. 

2.1.6. Công nghiệp rừng, Bảo quản và chế biến lâm sản 
Nghiên cứu về chế biến lâm sản đã đạt được những kết quả đáng khích lệ: i) Đã xây dựng cơ 

sở dữ liệu về đặc tính vật lý của hơn 100 loài gỗ và LSNG ở Việt Nam; ii) Nghiên cứu về cấu 
tạo, các tính chất vật lý, cơ học của một số loài gỗ cho công nghiệp sản xuất ván ghép thanh, ván 
ghép khối; iii) Đã nghiên cứu xác lập thông số công nghệ, xây dựng quy trình công nghệ để xử 
lý, biến tính gỗ rừng trồng cây mọc nhanh; iv) Xây dựng 111 tiêu chuẩn về bảo quản, gỗ và sản 
phẩm gỗ. 
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- Nghiên cứu về bảo quản lâm sản: i) Đã nghiên cứu tạo các loại thuốc bảo quản nguồn gốc 
sinh học, vô cơ... ít gây ô nhiễm môi trường với 06 loại thuốc bảo quản lâm sản được công nhận; 
ii) Đã xây dựng được các quy trình công nghệ bảo quản gỗ; công nghệ chế biến quy mô vừa và 
nhỏ; iii) Xây dựng 52 tiêu chuẩn về bảo quản lâm sản. 

- Nghiên cứu về công nghiệp rừng: i) Đã thiết kế và xây dựng được nhà giâm hom cây lâm 
nghiệp cải tiến; ii) Đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công thiết bị nhổ gốc cây, cày ngầm, 
cày chảo, cày không lật, v.v... 

2.2. Một số tồn tại, hạn chế 
Mặc dù đã đạt được những kết quả nêu trên nhưng nghiên cứu KHCN lĩnh vực lâm nghiệp 

còn bộc lộ nhiều những tồn tại hạn chế: 
- Các nghiên cứu KHCN lâm nghiệp trong giai đoạn gần đây chỉ tập trung chủ yếu cho 

nghiên cứu ứng dụng và triển khai góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành, các nghiên cứu về cơ 
bản còn ít được quan tâm nên chưa tạo được nền tảng cơ sở khoa học cho một số lĩnh vực lâm 
nghiệp, đặc biệt là các nghiên cứu về hệ sinh thái rừng tự nhiên, nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ cao trong chọn tạo giống, điều tra quy hoạch rừng, chế biến và bảo quản lâm sản, v.v... 

- Cơ cấu cây trồng và giống cây trồng lâm nghiệp chưa được đa dạng hóa, chủ yếu tập trung 
vào các loài ngoại nhập keo, bạch đàn, các nghiên cứu về cây bản địa, rừng tự nhiên còn ít được 
quan tâm, dẫn đến nguy cơ làm giảm tính đa dạng sinh học của rừng và có xu hướng thay thế 
rừng tự nhiên hỗn loài nhiệt đới thành hệ sinh thái rừng trồng thuần loài không bền vững. 

- Tiềm năng sản xuất nông lâm kết hợp, đặc biệt là trồng cây dược liệu, cây lâm sản ngoài gỗ 
dưới tán rừng tự nhiên ở nước ta là rất lớn, song chưa được tận dụng và khai thác triệt để nên chưa 
nâng cao được giá trị gia tăng của rừng. 

- Do đối tượng nghiên cứu của lâm nghiệp là cây rừng có chu kỳ kinh doanh dài nên cần có 
các nghiên cứu mang tính kế thừa, mặc dù Luật Lâm nghiệp đã quy định nghiên cứu theo chu 
kỳ cây rừng tuy nhiên trong thời gian qua ngành lâm nghiệp vẫn chưa xây dựng được chương 
trình nghiên cứu dài hạn để theo dõi và tạo ra các sản phẩm đáp ứng được yêu cầu của sản 
xuất, đi đến các sản phẩm cuối cùng.  

- Đa số các nhiệm vụ KHCN chỉ được thực hiện trong một thời gian ngắn (3-5 năm), sau khi 
kết thúc nhiệm vụ thì việc duy trì chăm sóc, bảo vệ các mô hình rừng thực nghiệm để tiếp tục 
theo dõi, đánh giá và tạo ra sản phẩm cuối cùng, có mô hình hoàn chỉnh là rất khó khăn do không 
có kinh phí theo dõi. 

- Mặc dù đã có định hướng cho các lĩnh vực nghiên cứu, song một số nhiệm vụ được triển 
khai trước đây còn tản mạn và chưa tạo thành chuỗi. Ngoài ra, do số lượng nhiệm vụ KHCN và 
kinh phí đầu tư cho các nhiệm vụ KHCN lĩnh vực lâm nghiệp ít, số nhiệm vụ KHCN lĩnh vực 
lâm nghiệp không đều ở các lĩnh vực đã ảnh hưởng lớn đến các kết quả nghiên cứu, chưa đáp 
ứng được yêu cầu thực tiễn sản xuất.  

- Nhiều kết quả nghiên cứu đã được công bố, đặc biệt là các nghiên cứu về quản lý lập địa và 
kinh doanh rừng gỗ lớn theo hướng bền vững nhưng việc chuyển giao vào sản xuất còn chậm và 
chưa hiệu quả. Bên cạnh đó một số nhiệm vụ mới được triển khai trên phạm vi hẹp, chưa có điều 
kiện mở rộng, đặc biệt là các khảo nghiệm mở rộng giống mới để chuyển giao vào sản xuất.  

- Nguồn kinh phí đầu tư hàng năm cho nghiên cứu lâm nghiệp hạn chế, đội ngũ cán bộ khoa 
học tuy đã có bước trưởng thành, nhưng chưa đủ mạnh, số lượng cán bộ đầu đàn ít và thiếu ở 
nhiều lĩnh vực; cơ sở vật chất kỹ thuật và kết cấu hạ tầng tuy đã được cải thiện nhưng vẫn trong 
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tình trạng chắp vá, thiếu các phòng nghiên cứu, thí nghiệm chuyên sâu về phân tích đất, môi 
trường, đa dạng sinh học. Máy móc, thiết bị kỹ thuật thu thập số liệu thiếu nhiều, một số lạc hậu 
dẫn đến chưa theo kịp sự phát triển của KHCN, đặc biệt là công nghệ ảnh viễn thám, công nghệ 
GIS, công nghệ gen, công nghệ sinh học hiện đại, v.v... 

- Sản phẩm KHCN của một số nhiệm vụ khoa học và công nghệ lâm nghiệp đưa vào ứng 
dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả cao còn hạn chế. 

- Các vấn đề chính sách liên quan đến quyền sử dụng, các chính sách quản lý rừng tự nhiên 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu, các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với ngành lâm nghiệp, vấn đề tổ 
chức sản xuất đặc biệt với các công ty lâm nghiệp, vấn đề tài chính bền vững tại các ban quản lý 
rừng đặc dụng, phòng hộ, vấn đề bảo hiểm rừng trồng, v.v... vẫn còn bộc lộ rất nhiều tồn tại. 

III. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP TRONG GIAI ĐOẠN 
2021 - 2030 
3.1. Mục tiêu 
3.1.1. Mục tiêu chung 

Nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm thực 
hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2030 
phục vụ cơ cấu lại ngành lâm nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng rừng, 
nâng cao giá trị gia tăng trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp, gắn với tiến trình 
xây dựng nông thôn mới, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng, thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đưa ngành lâm nghiệp trở 
thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng. 

3.1.2. Mục tiêu cụ thể 
- Cung cấp cơ sở khoa học định hướng phát triển ngành theo hướng xã hội hóa nghề rừng, 

nghiên cứu đổi mới các mô hình tổ chức sản xuất lâm nghiệp theo chuỗi giá trị, gắn với phát 
triển rừng bền vững; đề xuất các mô hình tài chính bền vững cho lâm nghiệp, mô hình nông, lâm, 
ngư kết hợp bền vững, phát huy chức năng cung cấp hàng hóa và dịch vụ môi trường của rừng. 

- Nâng cao hiệu quả nghiên cứu, gắn nghiên cứu khoa học với thực tiễn sản xuất, nâng cao tỷ 
trọng đóng góp của khoa học đối với phát triển của ngành, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu 
ngành lâm nghiệp, cụ thể như sau: 

+ Ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao trong Điều tra, kiểm kê, theo dõi diễn biến 
rừng; Kiểm soát tài nguyên rừng; Phòng cháy và chữa cháy rừng, phòng trừ sinh vật gây hại rừng. 

+ Đối với rừng sản xuất là rừng trồng: 
i) Đến năm 2025: Góp phần nâng cao năng suất rừng trồng cây sinh trưởng nhanh (keo, 

bạch đàn) bình quân đạt 30 m/ha/năm; Cây bản địa và các loài cây khác đạt năng suất bình quân 
12-15 m/ha/năm. 

ii) Đến năm 2030: Năng suất rừng trồng cây sinh trưởng nhanh (keo, bạch đàn) bình quân 
đạt 40 m/ha/năm; Cây bản địa và các loài cây khác đạt năng suất bình quân 15-20 m/ha/năm. 

+ Bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có: Bảo tồn, phát triển và sử dụng bền vững nguồn đa 
dạng sinh học, các nguồn gen của rừng, kể cả các nguồn lâm sản ngoài gỗ. 

+ Bảo vệ và phát huy giá trị phòng hộ của các loại rừng, đặc biệt là rừng phòng hộ đầu 
nguồn và phòng hộ ven biển.  
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+ Cải tiến công nghệ trồng, chăm sóc và thâm canh rừng; ứng dụng công nghệ cao, công 
nghệ tiên tiến để phát triển ngành công nghiệp chế biến và bảo quản gỗ, lâm sản với quy mô vừa 
và nhỏ, phát triển ngành công nghiệp phụ trợ nhằm nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm lâm 
sản qua khâu chế biến. 

3.2. Định hướng các nội dung nghiên cứu 
3.2.1. Giám sát, đánh giá rừng và tài nguyên rừng 

- Nghiên cứu ứng dụng hiệu quả công nghệ Viễn thám, GIS trong đánh giá, theo dõi rừng và 
đất rừng. Nghiên cứu ứng dụng các loại ảnh mới, xử lý ảnh UAV, Lidar, v.v... và các phần mềm 
giải đoán ảnh viễn thám phục vụ đánh giá tài nguyên rừng, biên tập xây dựng bản đồ thành quả 
điều tra rừng. 

- Nghiên cứu, phát triển các ứng dụng mã nguồn mở, cải tiến quy trình công nghệ xây dựng 
Cơ sở dữ liệu - Tài nguyên rừng quốc gia. 

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp, thiết bị đo đạc hiện đại để điều tra, thu thập số liệu TNR 
tại hiện trường. 

- Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý CSDL mẫu vật Bảo tàng TNR Việt Nam; phần 
mềm quản lý hệ thống tư liệu Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, v.v... 

3.2.2. Chính sách và thể chế lâm nghiệp 
- Tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện chính sách tạo nguồn tài chính bền vững cho các khu 

rừng đặc dụng tại Việt Nam; chính sách bảo hiểm rừng trồng; liên kết trong lâm nghiệp nhằm 
nâng cao năng lực cạnh tranh và giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh rừng. 

- Nghiên cứu các giải pháp kinh tế - kỹ thuật và cơ chế chính sách để quản lý bền vững rừng 
tự nhiên; đổi mới mô hình tổ chức sản xuất lâm nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường và hội nhập. 

- Nghiên cứu, dự báo thị trường đồ gỗ và lâm sản ngoài gỗ; Giải pháp hỗ trợ phát triển thị 
trường lâm sản, hỗ trợ liên kết chuỗi trong sản xuất lâm nghiệp. 

- Nghiên cứu các giải pháp đầu tư hiệu quả nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước cho các đơn vị 
hoạt động công ích trong lâm nghiệp. Huy động, khai thác các nguồn vốn ngoài ngân sách cho 
phát triển Lâm nghiệp. 

- Nghiên cứu sử dụng các giá trị nhiều mặt của rừng, lượng giá giá trị kinh tế của rừng để 
khai thác, quản lý và sử dụng có hiệu quả; các giải pháp để khai thác giá trị nhiều mặt của rừng 
(tăng nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng).  

- Nghiên cứu về cơ chế và chính sách phát triển rừng quy mô hộ gia đình; chính sách phát 
triển rừng trồng cung cấp gỗ lớn. 

- Nghiên cứu chính sách đối với quản lý rừng ven biển, quản lý và phát triển dịch vụ môi 
trường rừng, đổi mới lâm trường quốc doanh, cổ phần hóa doanh nghiệp và các chính sách nhằm 
thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. 

3.2.3. Quản lý rừng bền vững 
- Nghiên cứu hoàn thiện các kỹ thuật khai thác giảm thiểu tác động; các kỹ thuật sử dụng bền 

vững tài nguyên rừng. 
- Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm truy suất nguồn gốc gỗ hợp pháp, 

thúc đẩy quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng. 
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- Nghiên cứu hoàn thiện các cơ sở khoa học và giải pháp kỹ thuật lâm sinh để quản lý rừng 
tự nhiên bền vững, thiết lập được hệ thống rừng chuẩn; kỹ thuật để dẫn dắt rừng về cấu trúc 
mong muốn; các mô hình sản lượng và động thái diễn biến tài nguyên rừng; các phương thức sử 
dụng bền vững rừng.  

- Nghiên cứu xây dựng các mô hình rừng trồng gỗ lớn bền vững có chứng chỉ với mục tiêu là 
tăng sản xuất bền vững kết hợp với bảo vệ môi trường cải thiện lập địa và tăng cường sức khỏe 
của rừng. 

3.2.4. Môi trường rừng và đa dạng sinh học 
- Nghiên cứu các giải pháp và biện pháp kỹ thuật nhằm phục hồi và phát triển hệ thống rừng 

phòng hộ ven biển nhằm thích ứng với BĐKH; tuyển chọn và phát triển các giống cây trồng lâm 
nghiệp; các giải pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp với từng vùng trong điều kiện BĐKH.  

- Nghiên cứu, đánh giá mức độ suy thoái đất nhằm tìm ra nguyên nhân và đề xuất, thử nghiệm 
các giải pháp khắc phục cho từng vùng sinh thái và các địa phương trên phạm vi cả nước. 

- Nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khung phương pháp luận về hạch toán tài khoản lâm 
nghiệp quốc gia. 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học và giải pháp kỹ thuật lâm sinh nhằm nâng cao chất lượng rừng 
phòng hộ đầu nguồn, phòng hộ ven biển; các giải pháp sử dụng đất giảm phát thải khí nhà kính 
và tăng cường trữ lượng carbon của rừng. 

- Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu các yếu tố ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu vùng đất 
ngập nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Nghiên cứu, cập nhật đường phát thải tham chiếu rừng/đường tham chiếu rừng quốc gia 
(FREL/FRL) và thực hiện Hệ thống Đo đạc, Báo cáo và Kiểm chứng (MRV); hệ thống chia sẻ 
lợi ích (BDS) cho REDD+. 

- Nghiên cứu dự báo tác động của BĐKH đến tài nguyên thiên nhiên, cơ sở khoa học và 
các giải pháp tổng hợp cho phục hồi đất và hệ sinh thái thoái hóa; phục hồi cảnh quan và các 
hệ sinh thái đặc thù; phát triển các mô hình trồng rừng carbon thấp; mô hình tăng trưởng xanh; 
mô hình lâm nghiệp thông minh thích ứng BĐKH. 

- Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc quy hoạch, quản lý và sử dụng bền vững đa dạng sinh 
học, kết nối hành lang đa dạng sinh học. 

- Nghiên cứu gắn kết bảo tồn tại chỗ cây trồng rừng bản địa tại các khu rừng đặc dụng. Sưu 
tập, lưu giữ và xây dựng ngân hàng gen các loài thực vật quý hiếm trong lâm nghiệp. Nghiên cứu 
cơ sở khoa học và giải pháp về bảo tồn và khai thác bền vững đa dạng sinh học; khai thác và phát 
triển nguồn gen. 

3.2.5. Lâm học và kỹ thuật lâm sinh (rừng tự nhiên, rừng trồng, LSNG) 
- Tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong chọn, tạo và nhân 

giống cây trồng lâm nghiệp gồm cây sinh trưởng nhanh, cây bản địa, cây lâm sản ngoài gỗ có 
năng suất, chất lượng, lợi thế cạnh tranh cao tại một số vùng trọng điểm.  

- Nghiên cứu các biện pháp thâm canh rừng trồng cung cấp gỗ lớn, trồng cây bản địa, trồng 
rừng hỗn loài; trồng cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao. 

- Nghiên cứu các giải pháp, biện pháp kỹ thuật phục hồi các trạng thái rừng tự nhiên nghèo 
kiệt ở các vùng sinh thái. 
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- Nghiên cứu các giải pháp phòng chống cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh hại rừng trồng; chọn 
giống kháng sâu, bệnh hại rừng. 

- Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (giống, kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn) vào sản xuất, phát 
triển rừng trồng gỗ lớn.  

- Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật về lập địa, lâm học, kỹ 
thuật nhân giống, gây trồng các loài cây trồng rừng chính và chủ lực,... phục vụ quản lý ngành 
Lâm nghiệp. 

- Ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu cơ sở, cơ bản về đặc tính sinh lý sinh thái cá thể và quần thể 
các hệ sinh thái rừng; về đất đai và lập địa; về khí hậu thủy văn rừng; về công nghệ cao,... theo 
hướng thâm canh rừng tự nhiên. 

- Nghiên cứu nâng cao chất lượng nguồn giống cây lâm sản ngoài gỗ chủ lực, có thế mạnh, 
phù hợp với điều kiện của từng vùng kinh tế - sinh thái theo hướng nâng cao năng suất, chất 
lượng, giá trị và tính bền vững của rừng trồng. 

- Nghiên cứu, ứng dụng, cải tiến công nghệ và thiết bị khai thác, sơ chế, chế biến và bảo quản 
các sản phẩm LSNG theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị và hiệu suất sử dụng sản 
phẩm, phù hợp với nhu cầu thị trường tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu. 

3.2.6. Công nghiệp rừng, Bảo quản và chế biến lâm sản 
- Nghiên cứu công nghệ, xây dựng quy trình sản xuất các nguyên vật liệu phụ trợ cho sản 

xuất đồ mộc: keo dán, sơn phủ, vật liệu trang sức đáp ứng tiêu chuẩn đồ mộc xuất khẩu và thân 
thiện với môi trường. 

- Nghiên cứu sử dụng các loài gỗ rừng trồng sinh trưởng nhanh làm nguyên liệu cho công 
nghiệp sản xuất ván sợi, ghép thanh, ván dán và đồ mộc. 

- Rà soát hệ thống các tiêu chuẩn đã công bố; xây dựng các tiêu chuẩn mới có tính cấp thiết 
phục vụ cho công tác quản lý, sản xuất và thương mại. 

- Nghiên cứu công nghệ, xây dựng quy trình công nghệ sấy, bảo quản cho gỗ và lâm sản 
có năng suất cao, chất lượng tốt và thân thiện môi trường. 

- Nghiên cứu công nghệ sử dụng hiệu quả thứ liệu, phế liệu trong công nghiệp chế biến lâm 
sản. Tập trung nghiên cứu theo hướng công nghệ cao, công nghệ sạch trong công nghiệp chế 
biến lâm sản. 

- Nghiên cứu công nghệ, xây dựng quy trình công nghệ chế biến và bảo quản song, mây, tre, 
trúc; nâng cao chất lượng nguyên liệu gỗ, tre nứa và các nguyên vật liệu phụ trợ. 

- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm ván nhân tạo, đồ mộc, 
hàng thủ công mỹ nghệ. 

- Phát triển công nghệ thiết kế sản phẩm và tạo lập thương hiệu gỗ Việt. 

3.2.7. Một số lĩnh vực nghiên cứu mới 
- Lâm nghiệp cảnh quan, lâm nghiệp đô thị và thiết kế mảng xanh. 
- Công nghiệp thiết kế và chế tạo sản phẩm gỗ và lâm sản. 
- Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành lâm nghiệp. 
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao đối với lĩnh vực lâm nghiệp, v.v...  

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP 
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NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NGÀNH LÂM NGHIỆP  

GIAI ĐOẠN 2011-2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

TÓM TẮT 

Trong những năm vừa qua, ngành lâm nghiệp Việt Nam đã giành được những thành tựu to lớn trong 
việc nâng cao diện tích, chất lượng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh chế biến, xuất khẩu lâm sản 
và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đặc biệt ở khu vực nông thôn, miền núi. Để đạt được 
thành công trên là nhờ có các chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ trong việc phát triển lâm 
nghiệp, nông thôn miền núi mà đòn bẩy là phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Bộ Nông 
nghiệp và PTNT có các tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lâm nghiệp chính là Viện Khoa 
học Lâm nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng và một số trường đại 
học khác. Trong giai đoạn 2011-2020, các nhiệm vụ KHCN của ngành đã được tập trung vào công tác chọn 
tạo giống cây lâm nghiệp nhập nội và bản địa chủ lực sản xuất gỗ lớn, cây lâm sản ngoài gỗ có năng suất, 
chất lượng và lợi thế cạnh tranh; Xây dựng các quy trình trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn và cây lâm sản 
ngoài gỗ đạt hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với từng vùng trồng rừng trọng điểm; Xây dựng các quy trình 
công nghệ, thiết kế chế tạo thiết bị, nguyên liệu phụ trợ tiên tiến trong khai thác, bảo quản, chế biến gỗ, lâm 
sản ngoài gỗ đáp ứng yêu cầu trong nước và xuất khẩu; Xây dựng các giải pháp công nghệ phục vụ theo dõi, 
giám sát diễn biến tài nguyên, môi trường rừng, quản lý rừng bền vững thích ứng với điều kiện biến đổi khí 
hậu; Đổi mới mô hình tổ chức sản xuất lâm nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường và hội nhập. Các nhiệm vụ 
KHCN được thực hiện trong thời gian qua đã thu được những thành tựu đáng kể. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 
2011-2020, đã có 134 giống được Bộ Nông nghiệp & PTNT công nhận, trong đó có 15 giống quốc gia 
và 119 giống TBKT. Các giống keo và bạch đàn được công nhận đều có năng suất cao trung bình đạt từ 
25 - 40 m/ha/năm và đang được sử dụng phổ biến trong trồng rừng ở các vùng sinh thái trong cả nước. Đã 
xây dựng được 47 TCVN về công nghiệp rừng, 18 TCVN về giống & CNSH và 18 TCVN về kỹ thuật lâm 
sinh. Đã xây dựng được 13 TBKT về công nghiệp rừng, 7 TBKT về giống và CNSH, và 7 TBKT về kỹ 
thuật lâm sinh. Ngoài ra, rất nhiều các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật cho các khâu từ chọn tạo giống, làm 
đất, trồng rừng, chăm sóc rừng tới khai thác, bảo quản, chế biến gỗ đã được xây dựng và đưa vào áp dụng 
trong thực tiễn sản xuất. Các kết quả này đã góp phần quan trọng cho sự phát triển chung của ngành Lâm 
nghiệp nước ta. 

Science Research and Technology Transfer for development of the Forestry Sector During  
the Period of 2011-2020 and Development Orientation to 2030 

Vietnamese Academy of Forest Sciences 

SUMMARY 

In recent years, the Forestry Sector of Vietnam has attained great achievements in terms of increasing 
forest area and quality, protecting ecological environment, promoting the processing and export of forest 
products, and improving the local livelihoods, particularly for people living in rural and mountainous areas. 
To achieve this success, it is thanks to the proper directions and policies of the Party and Government in 
developing forestry and rural mountainous areas, in which the lever is the development of scientific research 
and technology transfer. The Ministry of Agriculture and Rural Development (MARD) has the main forestry 
research and technology transfer organizations, namely Vietnamese Academy of Forest Sciences, Forestry 
University, Forest Inventory and Planning Institute and some other universities. In the period of 2011-2020, 
scientific and technological tasks of the Sector have focused on the selection of major native and exotic forest 
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tree varieties to produce large timber and non-timber forest products with high productivity, quality and 
competitive advantage; Development of technical procedures to plant intensive plantations of large trees and 
non-timber forest products of high economic efficiency; Development of technological procedures, design 
and manufacture of equipment and advanced auxiliary materials in exploiting, preserving and processing 
timber and non-timber forest products to meet domestic and export requirements; Development of 
technological solutions to monitoring and evaluation of changes in natural resources and forest environment, 
sustainable forest management that adapts to climate change conditions; Reform of the forestry production 
organizations to meet the market and integration requirements. Recent scientific and technological tasks have 
attained remarkable achievements. In the 2011-2020 period alone, 134 forest tree varieties were recognized 
by MARD, including 15 national varieties and 119 advanced technique varieties. Acacia and Eucalyptus 
varieties recognized have high average yield, from 25-40 m3/ha/year, and to be widely used for afforestation 
in the country. Over the past 10 years, the Sector has successfully developed 47 Vietnam standards for forest 
industry, 18 Vietnam Standards for seed & biotechnology, 18 Vietnam standards for silvicultural techniques, 
13 advanced techniques on forestry industry, 7 advanced techniques on seed and biotechnology, and 7 
advanced techniques on silvicultural techniques. In addition, a lot of technical procedures and guidelines for 
tree breeding selection/creation; site preparation, planting, tending and harvesting of plantation forests; 
preserving and processing of timber, have been developed and applied in forestry production. These results 
have significantly contributed to the overall development and achievement of the forestry sector. 

 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong những năm vừa qua, ngành Lâm nghiệp Việt Nam đã giành được những thành tựu to 
lớn trong việc nâng cao diện tích, chất lượng rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, cải thiện hoạt 
động chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
người dân nông thôn miền núi. Tính tới tháng 12/2019, tổng diện tích rừng của Việt Nam là 
14.609.220 ha, đạt tỷ lệ che phủ của rừng là 41,89% (tăng 23,9% so với năm 2002). Năm 2019, 
kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 12,3 tỷ USD, xuất siêu 8,7 tỷ USD. 
Việt Nam đã xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới trên 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới 
và trở thành quốc gia đứng thứ 5 trên thế giới, thứ hai châu Á và thứ nhất Đông Nam Á về xuất 
khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. 

Để đạt được thành công như trên là nhờ có chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và 
Chính phủ trong việc phát triển Lâm nghiệp, nông thôn miền núi mà đòn bẩy là phát triển nghiên 
cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trên cơ sở các chính sách lớn của Nhà nước và của 
ngành đã được ban hành như: Luật Khoa học và Công nghệ; Chiến lược phát triển Lâm nghiệp 
Việt Nam giai đoạn 2006-2020, Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020, Đề án 
tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 
2016-2020, Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng..., ngành Lâm nghiệp đã xây dựng 
và triển khai nhiều chương trình, nhiệm vụ KHCN. Công tác quản lý và triển khai các nhiệm vụ 
Khoa học công nghệ trong giai đoạn vừa qua đã có những thay đổi căn bản, các nhiệm vụ được 
thực hiện theo chuỗi, liên ngành và qua nhiều giai đoạn để đạt được sản phẩm nổi bật. Việc công 
nhận giống cây trồng lâm nghiệp mới và các tiến bộ kỹ thuật mới đã được quan tâm và đẩy 
mạnh. Qua đó đã góp phần bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao năng suất và chất lượng rừng, đẩy 
mạnh phát triển công nghiệp chế biến, từng bước cải thiện đời sống vật chất, tinh thần người dân 
sống dựa vào rừng. 

Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ trở thành đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sẽ 
không thể thiếu sự đóng góp của ngành lâm nghiệp trong việc bảo vệ môi trường sinh thái, 
cung cấp nguyên vật liệu và nhu cầu thiết yếu cho chế biến lâm sản và phục vụ đời sống của 
người dân nông thôn miền núi. Do vậy, trong thời gian tới ngành lâm nghiệp nói chung và hoạt 
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động KHCN nói riêng cần có những hướng đi phù hợp với mục tiêu bảo vệ và phát triển rừng, 
góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống của các cộng đồng dân cư nông thôn miền 
núi. Báo cáo tham luận “Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển 
ngành lâm nghiệp giai đoạn 2011-2020 và định hướng tới năm 2030” sẽ khái quát bức tranh 
chung về những hoạt động, thành tựu đã đạt được của KHCN ngành lâm nghiệp trong thời gian 
qua, đồng thời xác định được các tồn tại, khó khăn, trên cơ sở đó xây dựng định hướng phát 
triển cho thời gian tới. 

II. HỆ THỐNG TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
LÂM NGHIỆP THUỘC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và PTNT có 03 tổ chức nghiên cứu khoa học và chuyển giao công 
nghệ Lâm nghiệp chính, gồm: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Lâm nghiệp 
và Viện Điều tra, Quy hoạch rừng.  

- Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học công lập, là một trong 
ba Viện hạng đặc biệt được nâng cấp từ năm 2011, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, Viện 
có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học và 
tư vấn trong lĩnh vực lâm nghiệp. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam hiện có 07 Viện và Trung 
tâm nghiên cứu chuyên đề có trụ sở tại Hà Nội và 06 Viện và Trung tâm nghiên cứu vùng có trụ sở 
đặt tại các vùng sinh thái chính trong của đất nước.  

- Trường Đại học Lâm nghiệp có 05 Viện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ gắn 
với đào tạo và 03 Khoa chuyên ngành trực thuộc. Ngoài chức năng đào tạo, Trường Đại học Lâm 
nghiệp cũng đã tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh 
vực Giống, Công nghệ sinh học, Lâm sinh và Công nghiệp rừng. 

- Viện Điều tra, Quy hoạch rừng là tổ chức sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Nông nghiệp 
và PTNT. Viện có chức năng điều tra cơ bản tài nguyên rừng; quy hoạch, thiết kế rừng và đất 
lâm nghiệp; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; đào tạo và hợp tác quốc tế; tư vấn và 
dịch vụ về kỹ thuật lâm nghiệp trong trong phạm vi cả nước. Viện Điều tra, Quy hoạch rừng hiện 
có 03 trung tâm nghiên cứu có trụ sở tại Hà Nội và 06 Phân viện Điều tra, Quy hoạch rừng có trụ 
sở đặt tại các vùng sinh thái chính trong cả nước. 

- Ngoài ra còn có các trường đại học khác cũng đã tham gia công tác nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực Lâm nghiệp như Trường Đại học Nông lâm Thủ Đức, Đại 
học Tây Nguyên, Đại học Nông lâm Huế, Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đại học Nông lâm 
Bắc Giang. 

III. THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LÂM 
NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

3.1. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ 

Trong giai đoạn 2011-2020, thực hiện Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp, Chiến lược phát 
triển lâm nghiệp và đặc biệt là Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 986/QĐ-BNN-KHCN ngày 09/05/2014 về Kế hoạch 
thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
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theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, các đơn vị trực thuộc Bộ đã triển 
khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực lâm nghiệp 
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng của ngành và phát triển lâm nghiệp bền vững. Để thực 
hiện được các kế hoạch đó, ngành Lâm nghiệp đã đặt ra các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm 
trong giai đoạn này như sau.  

3.1.1. Mục tiêu 
Mục tiêu của kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lâm nghiệp giai 

đoạn 2011-2020 là đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa 
học công nghệ lâm nghiệp đáp ứng yêu cầu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và phát triển nông 
thôn theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng 
nông thôn mới. 

3.1.2. Nhiệm vụ trọng tâm 

Kế hoạch nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lâm nghiệp giai đoạn vừa qua có 
một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

- Triển khai các nhiệm vụ KHCN nhằm chọn tạo và phát triển sản xuất các giống cây lâm 
nghiệp sinh trưởng nhanh (keo, bạch đàn), cây bản địa làm gỗ lớn, cây lâm sản ngoài gỗ có lợi 
thế cạnh tranh cao. 

- Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến gỗ, lâm sản 
ngoài gỗ và sản xuất các nguyên liệu phụ trợ trong sản xuất đồ mộc xuất khẩu và gỗ xây dựng từ 
nguồn nguyên liệu trong nước.  

- Ưu tiên nghiên cứu xây dựng gói kỹ thuật tối ưu về chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang 
rừng cung cấp gỗ lớn, trồng lại rừng sau khai thác, trồng rừng mới theo hướng thâm canh, giá 
thành phù hợp cho từng nhóm cây trồng ở các điều kiện lập địa khác nhau để chuyển giao vào 
thực tiễn. 

3.1.3. Kinh phí đầu tư cho các nhiệm vụ KHCN lĩnh vực Lâm nghiệp 

Trong giai đoạn 2013-2020, tổng kinh phí KHCN cho lĩnh vực lâm nghiệp được cấp từ 71 tỷ 
tới 116 tỷ/năm, chiếm khoảng 10% tổng kinh phí cho các hoạt động KHCN của Bộ. So với năm 
2013 thì kinh phí của năm 2020 lĩnh vực lâm nghiệp tăng 29,33%. Đặc biệt, kinh phí cho các 
nhiệm vụ cấp Nhà nước tăng 45,87%, trong khi kinh phí cho các nhiệm vụ cấp Bộ giảm 8,61% 
(Bảng 1).  

Bảng 1. Kinh phí KHCN cho lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2013-2020 (triệu đồng) 

TT Hoạt động 
KHCN 

Năm 
2013 

Năm 
2014 

Năm 
2015 

Năm 
2016 

Năm 
2017 

Năm 
2018 

Năm 
2019 

Năm 
2020 

Tăng/giảm 
(%) 

 
Tổng kinh phí 75.300 77.090 71.642 78.648 95.539 103.389 116.702 97.151 +29,33 

I Nhiệm vụ cấp NN 15.392 25.659 5.885 11.770 13.407 9.069 48.843 37.845 +45,87 

II Nhiệm vụ cấp Bộ 27.628 20.250 21.400 20.435 27.150 31.700 32.700 25.250 -8,61 

III Nhiệm vụ TX 32.280 31.181 31.181 32.140 36.009 36.009 35.159 34.056 +5,50 

(Nguồn: Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ Nông nghiệp và PTNT). 
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* Số lượng và kinh phí cấp cho các nhiệm vụ KHCN lâm nghiệp 

Bảng 2. Số lượng và kinh phí cấp cho các nhiệm vụ KHCN lĩnh vực Lâm nghiệp  
giai đoạn 2011-2020 

STT Loại nhiệm vụ Số lượng Kinh phí (triệu đồng) % 

1 Nhiệm vụ cấp Nhà nước 58 202.516 37,39 

1.2 Đề tài độc lập cấp Nhà nước 28 95.012 17,54 

1.2 Nhiệm vụ thuộc chương trình CHSH 14 53.000 9,79 

1.3 Nhiệm vụ thuộc Chương trình công nghệ cao 1 2.000 0,37 

1.4 Dự án SXTN cấp Nhà nước 2 7.500 1,38 

1.5 Nhiệm vụ quỹ gen 13 45.004 8,31 

2 Nhiệm vụ cấp Bộ 85 255.681 47,21 

2.1 Đề tài cấp Bộ 71 224.481 41,45 

2.2 Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ 14 31.200 5,76 

3 Dự án khuyến nông 9 83.400 15,40 

  Tổng số 152 541.597 100 

Bảng 2 cho thấy, trong giai đoạn 2011-2020, ngành Lâm nghiệp triển khai 152 nhiệm vụ 
KHCN các cấp (Nhà nước, cấp Bộ và dự án khuyến nông) với tổng kinh phí là 541,597 tỷ đồng. 
Trong số đó, có 58 nhiệm vụ cấp Nhà nước, kinh phí là 202,516 tỷ đồng, chiếm 37,39% tổng 
kinh phí KHCN của cả ngành. Cấp bộ có 85 nhiệm vụ với kinh phí là 255,681 tỷ đồng, chiếm 
47,21% tổng kinh phí. Cũng trong giai đoạn này, các tổ chức KHCN của Bộ đã triển khai 09 dự 
án khuyến nông với kinh phí là 83,40 tỷ đồng, chiếm 15,4% tổng kinh phí KHCN của cả ngành. 

3.2. Đổi mới trong quản lý NCKH và chuyển giao công nghệ 
Trong thời gian vừa qua, công tác quản lý, xây dựng và triển khai các hoạt động nghiên cứu 

khoa học và chuyển giao công nghệ lâm nghiệp luôn có sự đổi mới từ Bộ tới các đơn vị thực 
hiện. Các nhiệm vụ KHCN đã luôn bám sát Chiến lược phát triển ngành, Đề án tái cơ cấu ngành, 
các chương trình trọng điểm của Bộ và nhu cầu thực tiễn của ngành và thực tiễn sản xuất. Để 
quản lý KHCN hiệu quả, Bộ đã có các văn bản quy định việc phân cấp quản lý KHCN tới các 
đơn vị trực thuộc, đảm bảo sự chủ động và gắn trách nhiệm quản lý của các đơn vị. Các văn bản 
chỉ đạo, hướng dẫn luôn được tiến hành kịp thời, giúp việc xây dựng, triển khai các nhiệm vụ 
KHCN hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu đặt ra. 

Để việc xây dựng và triển khai các nhiệm vụ KHCN được minh bạch, hiệu quả và tối ưu 
hóa được các nguồn lực, phần lớn các nhiệm vụ KHCN của Bộ được triển khai thông qua hình 
thức tuyển chọn. Công việc tổ chức các hội đồng tư vấn tuyển chọn, kiểm tra quá trình thực 
hiện, đánh giá hàng năm, giữa kỳ cũng như nghiệm thu được triển khai đúng quy định, kịp 
thời, hiệu quả, giúp cho các nhiệm vụ KHCN đi đúng hướng, đảm bảo tiến độ và đạt được các 
mục tiêu đề ra. 

Công nghệ thông tin cũng đã được ứng dụng mạnh mẽ trong công tác quản lý, xây dựng và 
triển khai các hoạt động KHCN của Bộ và các đơn vị thực hiện. Các văn bản điện tử đã dần thay 
các văn bản giấy truyền thống, giúp cho công tác chỉ đạo, xử lý công việc nhanh hơn, kịp thời và 
tiết kiệm hơn. Thêm vào đó, các đơn vị quản lý và thực hiện các nhiệm vụ KHCN đã tích cực 
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ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi thông tin, quản lý hồ sơ, tài liệu, đảm bảo hiệu 
quả cho việc sử dụng, tra cứu và lưu trữ tài liệu, thông tin.  

Để tạo ra nhiều sản phẩm nghiên cứu hữu ích, các nhiệm vụ KHCN được xây dựng và thực 
hiện theo chuỗi, hướng đến các sản phẩm nổi bật ngay từ khi xây dựng thuyết minh nhiệm vụ. 
Đồng thời để tạo tiền đề cơ sở cho các nghiên cứu cấp Bộ đạt được hiệu quả cao hơn và nâng cao 
năng lực cho cán bộ nghiên cứu trẻ, từ năm 2019 ngoài các nhiệm vụ KHCN như thường niên, 
Bộ Nông nghiệp và PTNT đã bổ sung loại hình nhiệm vụ “tiềm năng cấp Bộ”. Đây có thể coi là 
một trong những đổi mới trong công tác quản lý và thực hiện các nhiệm vụ KHCN của Bộ. Đối 
với các đơn vị thực hiện là các đơn vị nghiên cứu, trên cơ sở kế hoạch được Bộ phê duyệt, vào 
quý 1 hàng năm, các cơ quan quản lý KHCN đã lên kế hoạch và làm việc với các đơn vị trực 
thuộc về kế hoạch triển khai các nhiệm vụ KHCN trong năm, qua đó giúp các đơn vị có kế 
hoạch, lộ trình tạo ra các sản phẩm nổi bật như công nhận giống mới, tạo ra các giải pháp hữu 
ích, các tiến bộ kỹ thuật... Bên cạnh đó, để thực hiện cơ chế tự chủ, các đơn vị cũng đã triển khai 
việc chi trả lương cho cán bộ nghiên cứu từ nguồn kinh phí thực hiện các nhiệm vụ KHCN, qua 
đó cũng đã từng bước nâng cao khả năng tự chủ của các đơn vị nghiên cứu khoa học và chuyển 
giao công nghệ. 

Công tác quảng bá, công bố các kết quả nghiên cứu khoa học và triển khai công nghệ lâm 
nghiệp cũng đã được đẩy mạnh. Các giống mới, các tiêu chuẩn quốc gia, tiến bộ kỹ thuật mới 
được ban hành đã được các đơn vị nghiên cứu và chuyển giao đưa vào sản xuất kịp thời. Các kết 
quả nghiên cứu cũng đã được chuyển giao vào sản xuất thông qua các dự án khuyến nông Ttrung 
ương, đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng như qua phóng sự truyền hình, trên các ấn 
phẩm sách, báo chí, tạp chí khoa học và đặc biệt là các công bố quốc tế. Qua đó đã góp phần đưa 
các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất. 

Ngoài ra, trong quá trình xây dựng và triển khai các nhiệm vụ KHCN, các đơn vị quản lý đã 
định hướng và chỉ đạo các đơn vị phải phối hợp với các địa phương nơi triển khai, đặc biệt là sự 
phối hợp với các doanh nghiệp để tăng cường nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ và thông qua đó 
để chuyển giao nhanh, hiệu quả các kết quả nghiên cứu vào sản xuất. 

3.3. Những thành tựu đạt được trong giai đoạn 2011-2020 
3.3.1. Lĩnh vực chọn tạo giống và công nghệ sinh học lâm nghiệp 

- Đã có 134 giống được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận (trong đó có 15 giống quốc gia và 
119 giống TBKT) cho các loài keo lai, Keo tai tượng, Keo lá tràm, Keo lá liềm, Keo tam bội, Bạch 
đàn uro, Bạch đàn lai, Bạch đàn pellita, thông, Macadamia, Tràm năm gân, Sa nhân tím, Đàn hương, 
Dẻ ván ăn quả... Các giống keo và bạch đàn được công nhận đều có năng suất cao, trung bình đạt từ 
25-40 m/ha/năm và đang được sử dụng phổ biến trong trồng rừng trên phạm vi cả nước. Đặc 
biệt, giống Keo lá tràm AA9 trồng ở Đông Nam Bộ có năng suất đạt tới 34 m/ha/năm gấp hơn 3 
lần so với giống thông thường, tương đương năng suất của keo lai (đã giành giải thưởng Bông 
lúa vàng 2015). 

- Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Lâm nghiệp đã bước đầu ứng dụng 
công nghệ sinh học trong chọn giống bằng các chỉ thị phân tử, kiểm định giống, rút ngắn thời 
gian chọn giống cho keo, Bạch đàn urophyla, Xoan ta; tạo được một số dòng tam bội keo có sinh 
trưởng vượt trội so với giống nhị bội, tỷ trọng gỗ cao, sợi gỗ dài hơn và bước đầu đã trồng thử 
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nghiệm tại hiện trường; tạo được một số dòng Xoan ta chuyển gen có tốc độ sinh trưởng tăng 
trên 50% so với cây đối chứng không chuyển gen. 

- Công nghệ nhân giống bằng mô đã được áp dụng khá phổ biến tại các địa phương để tạo 
cây con hàng loạt có chất lượng đồng đều, được phổ cập đến cấp tỉnh và một số vườn ươm lớn. 
Công nghệ nhân giống bằng hom phổ biến đến quy mô công ty lâm nghiệp, lâm trường với các 
vườn ươm ở quy mô vừa và nhỏ. Tỷ lệ sử dụng giống mới được cải thiện về năng suất và chất 
lượng trong trồng rừng kinh tế tăng lên khoảng 60%. 

- Đối với các loài cây bản địa cũng đã nghiên cứu chọn giống (cây trội), xây dựng các khảo 
nghiệm, vườn giống cho một số loài cây bản địa có triển vọng như Mỡ, Giổi xanh, Dẻ đỏ, Bời 
lời vàng, Lò bo, Dầu cát, Xoan mộc, Xoan nhừ, Xoan đào, Sồi phảng, Gáo trắng, Gáo vàng, 
Vối thuốc, Xoay, Huỳnh đường, Máu chó lá to, Thanh thất, Chiêu liêu nước, Chò xanh, Dẻ 
xanh, Cáng lò, Sa mộc, Tống quán sủ,... 

- Các giống Mắc ca được chọn tạo (OC, 246, 816 và 849) vừa có sinh trưởng vừa có sản 
lượng quả hạt cao. Tại Đắk Lắk, các dòng 741, 849, 246, 816, và OC có sản lượng hạt từ 5 - 8 kg 
hạt/cây ở tuổi 5,5 và tương đương với một số dòng ưu việt tại Hawaii - Mỹ. Các dòng Mắc ca 
này đều có thể nhân giống bằng phương pháp giâm hom và phương pháp ghép. 

- Trong giai đoạn vừa qua, các đơn vị nghiên cứu cũng đã xây dựng được 16 vườn giống 
cung cấp hạt giống các loài Keo tai tượng, Keo lá tràm, Keo lá liềm, Bạch đàn urophylla, Bạch 
đàn pelita. Đã xây dựng mới và duy trì trên 1.000 ha rừng giống chuyển hóa, rừng giống, vườn 
giống, vườn lưu giữ giống gốc, rừng khảo nghiệm giống để chọn tạo giống mới và thu hái hạt 
giống phục vụ các nghiên cứu và trồng rừng cho bạch đàn, thông, keo, các loài cây bản địa, 
LSNG, các loài cây vùng cát và vùng ngập mặn ven biển. Trung bình mỗi năm các đơn vị nghiên 
cứu đã chuyển giao hơn 500.000 cây giống gốc; sản xuất được trên 7 triệu cây giống thương 
phẩm keo, bạch đàn; trên 1 triệu cây bản địa, trên 5 nghìn cây Mắc ca cung cấp cho sản xuất.  

- Đã xây dựng các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật nhân giống cho các loài keo, bạch đàn, quy 
trình giám định ADN và dữ liệu ADN cho 80 loài cây nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý 
và khai thác cơ sở dữ liệu mã vạch ADN và HDKT nhân giống cho các loài cây bản địa và cây 
LSNG (Quế, Sa nhân, Hồi, Bương mốc, Hoàng liên ô rô, Hoàng tinh hoa trắng, Củ dòm, Đông 
trùng hạ thảo, Nấm linh chi, Nấm ăn cao cấp...). 

- Đã xây dựng hơn 20 TCVN về giống cây lâm nghiệp cho các loài cây trồng rừng chủ lực 
(keo, bạch đàn, thông, tràm) và cây lâm sản ngoài gỗ (Sở, Thảo quả, Quế, Hồi...). Đã xây dựng 
07 TBKT và đang xây dựng 03 TBKT về giống các loài cây trồng rừng chủ lực của Việt Nam.  

3.3.2. Lĩnh vực lâm sinh 
Đã xác định được tập đoàn các loài cây trồng rừng chủ yếu cho các vùng sinh thái, như vùng 

thấp (< 700m); vùng cao (> 700m); vùng lập địa khắc nghiệt; vùng cát ven biển, khô hạn; vùng 
xói lở ven sông rạch; vùng ngập mặn và san hô. 

Đã xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật gây trồng rừng cho hơn 30 loài cây bản địa lấy gỗ 
phục vụ công tác trồng rừng gỗ lớn, trồng rừng phòng hộ, LSNG, làm giàu rừng, phục hồi hệ 
sinh thái; hướng dẫn kỹ thuật gây trồng cho cây ngập mặn và hoàn phục môi trường, thảm thực 
vật ở vùng Bô xít Tây Nguyên. 

Đã nghiên cứu 2 gói kỹ thuật tổng hợp cho trồng rừng thâm canh cung cấp gỗ lớn các loài 
keo, bạch đàn trên đất đã khai thác 2 chu kỳ và đất trồng mới; tiếp tục nghiên cứu xác định biện 
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pháp và kỹ thuật gây trồng cung cấp gỗ lớn cho một số loài cây bản địa như Dẻ đỏ, Bời lời vàng, 
Sa mộc, Thanh thất, Chiêu liêu, Xoan nhừ, Xoan đào, Mỡ, Hoàng liên ô rô, Phay...; xác định 
được cơ sở khoa học để chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng cung cấp gỗ lớn cho các 
loài keo, bạch đàn, Sa mộc; đã nghiên cứu và xác định được cấu trúc của một số kiểu rừng/trạng 
thái rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tây Nguyên. 

Đã đánh giá thực trạng và các nguyên nhân suy thoái rừng ngập mặn tại một số vùng sinh 
thái trọng điểm ven biển Việt Nam (Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ), nghiên cứu xác 
định các biện pháp kỹ thuật tổng hợp gây trồng các loài cây ngập mặn như Đâng, Đưng, Bần 
trắng, Bần không cánh; Xây dựng các giải pháp tổng thể cho quản lý rừng chắn sóng ven biển.  

Đã xác định được đặc điểm sinh học của nấm Ceratocystis sp. gây bệnh chết héo trên keo 
lai, Keo lá tràm và Keo tai tượng, Sâu róm xanh ăn lá hại Quế, Sâu đo ăn lá, Mọt đục thân keo tai 
tượng và Sâu róm thông, Sâu róm 4 túm lông hại Thông nhựa; dự tính, dự báo và xác định được 
biện pháp phòng trừ loài Sâu đo ăn lá, Mọt đục thân Keo tai tượng và Sâu róm thông, Sâu róm 4 
túm lông hại Thông nhựa. 

- Đã xác định được một số giải pháp kỹ thuật phục hồi rừng tự nhiên (Xúc tiến tái sinh tự 
nhiên, nuôi dưỡng rừng, làm giàu rừng bằng các biện pháp trồng bổ sung các loài cây kinh tế 
theo băng, hàng, đám trống); Xây dựng được phương pháp lập biểu thể tích gỗ thân, cành, ngọn 
cây đứng cho một số loài cây khai thác chủ yếu trong rừng tự nhiên ở Việt Nam, bảng tra khối 
lượng thể tích gỗ các loài của 3 kiểu rừng (rụng lá, lá rộng thường xanh và bán thường xanh) ở 
Tây Nguyên; Xác định được trữ lượng carbon của 3 kiểu rừng trên và xây dựng hướng dẫn 
phương pháp xác định lượng carbon tích luỹ đối với rừng tự nhiên ở Tây Nguyên, góp phần phục 
vụ kiểm kê khí nhà kính, các hoạt động liên quan đến giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái 
rừng; Nghiên cứu và hoàn thiện được phương pháp dự báo và phần mềm cảnh báo cháy rừng ở 
Việt Nam; Ứng dụng công nghệ không gian địa lý (viễn thám, GIS và GPS) trong giám sát tài 
nguyên rừng với độ chính xác cao (trên 80%). 

Đã xây dựng 76 ô tiêu chuẩn định vị để nghiên cứu cơ sở lâm học trên 4 kiểu rừng (Rừng lá 
rộng thường xanh, Rừng khộp, Rừng ngập mặn và Rừng tràm) ở Việt Nam và phần mềm quản lý 
dữ liệu ô tiêu chuẩn định vị, từ kết quả đó xây dựng các giải pháp xúc tiến tái sinh; cải thiện tổ 
thành rừng các loài cây có giá trị kinh tế cao.  

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp triển khai xây 
dựng hai bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (FM) và chuỗi hành trình sản phẩm (CoC), làm cơ 
sở để đánh giá, cấp chứng chỉ rừng ở nước ta. Các đơn vị nghiên cứu đã tư vấn xây dựng phương 
án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng cho một số công ty lâm nghiệp như: Công ty Lâm 
nghiệp Bảo Yên, Lào Cai; Công ty Lâm nghiệp Duy Linh và Công ty Lâm nghiệp Bảo Lâm, tỉnh 
Lâm Đồng. Năm 2019, hệ thống VFCS đã được vận hành và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt 
Nam đã tư vấn cho 2 công ty cao su trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xây 
dựng phương án QLRBV và cấp chứng chỉ rừng; đã được tổ chức cấp chứng chỉ rừng GFA cấp 
chứng chỉ VFCS/FM-CoC cho tổng diện tích là 7.412 ha. 

- Đã công nhận 11 tiến bộ kỹ thuật về lâm sinh (kỹ thuật làm đất, bón phân vi sinh, lên líp, 
trồng, chăm sóc rừng) và đang triển khai xây dựng 8 TBKT mới.  

- Đã xây dựng 18 TCVN về lĩnh vực lâm sinh (quản lý lập địa cho các loài keo, bạch đàn, 
chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ thành rừng cung cấp gỗ lớn...) và đang xây dựng 8 TCVN.  
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3.3.3. Lĩnh vực điều tra, quy hoạch, quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học 
- Đã triển khai dự án tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc: Xác định được hiện trạng 

diện tích rừng, đánh giá chất lượng các loại rừng, và kiểm kê các loại rừng theo chủ rừng. 
Viện Điều tra, Quy hoạch rừng là cơ quan chủ đạo xây dựng biện pháp kỹ thuật điều tra và 
kiểm kê rừng, trực tiếp chuyển giao công nghệ cho 39 tỉnh thành có rừng trong toàn quốc. 
Những nội dung chuyển giao công nghệ chính bao gồm: Giải đoán ảnh vệ tinh xây dựng bản 
đồ hiện trạng và tính diện tích các trạng thái rừng; đánh giá trữ lượng rừng thông qua điều tra 
các chỉ tiêu cấu trúc rừng; kiểm kê tài nguyên rừng theo chủ rừng thông qua sử dụng bản đồ 
hiện trạng và bản đồ giao đất, giao rừng; chuyển giao sử dụng công nghệ của các thiết bị mới 
về điều tra rừng. 

- Đã triển khai dự án điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng quốc gia. Đây là một 
trong những nhiệm vụ khoa học và công nghệ thường xuyên của ngành được ghi trong Luật 
Bảo vệ và Phát triển rừng (hiện hành) và Luật Lâm nghiệp (có hiệu lực vào năm 2019). Viện 
Điều tra, Quy hoạch rừng đã xây dựng quy trình, biện pháp kỹ thuật và trực tiếp thực hiện 
điều tra, đánh giá và giám sát tài nguyên rừng quốc gia về diện tích và chất lượng rừng. Các 
nội dung khoa học công nghệ cơ bản gồm: Đánh giá biến động của diện tích rừng thông qua 
ảnh vệ tinh và điều tra mặt đất; điều tra chất lượng rừng, trữ lượng carbon thông qua hệ 
thống ô định vị sinh thái và chùm ô mẫu. Kết quả của chương trình phục vụ công tác quản lý 
diện tích và chất lượng rừng của ngành, đồng thời phục vụ các cam kết hợp tác quốc tế như 
cập nhật các báo cáo MRV (đo đạc, báo cáo và kiểm chứng), cập nhật đường FREL/FRL 
quốc gia (đường phát thải tham chiếu rừng/đường tham chiếu rừng), cũng như các báo cáo 
cho FAO-FRA (Chương trình đánh giá tài nguyên rừng toàn cầu).  

- Xây dựng các phần mềm phát hiện sớm và chuyển tin cháy rừng từ ảnh vệ tinh và Phần 
mềm giám sát và phát hiện sớm mất rừng, suy thoái rừng ở Việt Nam; Phần mềm điều tra kiểm 
kê rừng Việt Nam và tham gia xây dựng hướng dẫn kỹ thuật điều tra và kiểm kê rừng toàn quốc, 
Phần mềm và bản hướng dẫn đánh giá tác động môi trường rừng trồng cao su. 

- Xây dựng mô hình trồng rừng sưu tập cây bản địa ở Khu di tích Lịch sử Đền Hùng bao 
gồm 31 loài cây đến từ 61 tỉnh thành trong cả nước; Bộ cơ sở dữ liệu các loài cây họ Dầu 
Dipterocarpaceae tại Việt Nam. 

- Phát hiện ra được 8 loài cây mới cho ngành thực vật ở Việt Nam, trong đó có 2 loài thực vật 
mới thuộc họ Ngọc lan (Magnoliaceae) ở Việt Nam và cũng là phát hiện mới của thế giới là 
Michelia xianianhei Q.N.VU. và Magnolia cattienensis Q.N.VU, phát hiện này đã được đăng 
trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI. 

- Đã nghiên cứu đa dạng sinh học và đề xuất thành lập hoặc chuyển hạng nhiều khu rừng 
đặc dụng trong toàn quốc thông qua kết quả nghiên cứu khoa học và các tiêu chí về bảo tồn 
thiên nhiên như Khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán (Hà Giang), Hoàng Liên Văn Bàn (Lào 
Cai); Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình), Vườn quốc gia Phia Oắc - Phi Đẻn 
(Cao Bằng),... 

- Bảo tồn và phát triển một số loài cây rừng nguy cấp, phát triển nguồn gen các loài cây quý 
hiếm ở các vùng sinh thái, bao gồm các loài cây gỗ và LSNG như Sao hải nam, Sao lá hình tim, 
Thông đỏ, Trúc vuông, Giổi lá to, Bạch tùng, Dầu song nàng, Gụ mật, chai lá cong, Lan kim 
tuyến, Cát sâm, Trà hoa vàng,... đã xây dựng được Bộ cơ sở dữ liệu DNA barcode của 85 loài 
cây lâm nghiệp gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ có giá trị kinh tế và 30 giống cây lâm nghiệp (keo và 
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bạch đàn), góp phần quan trọng trong nghiên cứu đa dạng di truyền, phục vụ công tác giám định, 
phân loại, bảo tồn và quản lý lâm sản. 

- Đã xây dựng 2 TCVN về bản đồ hiện trạng rừng, bản đồ quy hoạch lâm nghiệp. Đây là 
cơ sở để quản lý và triển khai các nhiệm vụ liên quan. 

3.3.4. Lĩnh vực công nghiệp rừng 
Về cơ khí lâm nghiệp  
- Đã nghiên cứu thiết kế, xây dựng và lắp đặt thành công nhà giâm hom cây lâm nghiệp cải 

tiến, quy mô bán công nghiệp và công nghiệp. Nhà giâm hom cải tiến có thể sản xuất cây giống 
quanh năm, đặc biệt sử dụng rất hiệu quả đối với vùng có điều kiện khí hậu khắc nghiệt như có 
gió mùa Đông Bắc và gió Lào, tỷ lệ giâm hom thành công đối với keo, bạch đàn từ 70% lên trên 
90%. Chi phí vốn đầu tư xây dựng nhà giâm hom cải tiến ước tính giảm từ 30 - 35% so với nhà 
giâm hom thông thường. Đã chuyển giao cho các công ty sản xuất giống cây lâm nghiệp tại 
Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh,... với công suất sản xuất của nhà giâm hom từ 
200.000 - 1.000.000 cây giống/năm. 

- Đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công thiết bị nhổ gốc cây, cày ngầm làm đất trồng 
rừng, cải tiến cày chảo, cày không lật chăm sóc rừng; máy phun thuốc trừ sâu cho độ cao phun 
trên 10 m, phun thuốc diệt cỏ cho rừng trồng với giá thành phù hợp với điều kiện sản xuất lâm 
nghiệp hiện nay tại Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ. 

- Đã làm chủ được công nghệ và chế tạo thành công 04 loại máy phục vụ cho công tác chữa cháy 
(máy chữa cháy rừng bằng sức gió cầm tay, máy phun đất cát chữa cháy rừng cầm tay, xe chữa cháy 
rừng đa năng, hệ thống thiết bị chữa cháy rừng tràm), đã được chuyển giao cho một số công ty lâm 
nghiệp, vườn quốc gia. 

Về chế biến lâm sản 

- Đã nghiên cứu về tính chất cơ lý, giải phẫu gỗ của hơn 300 loài cây gỗ và tre, thuộc 53 chi, 
25 họ thực vật ở Việt Nam; tham gia công tác giám định gỗ, xuất bản cuốn Atlats gỗ và tre Việt 
Nam là cơ sở khoa học cho công tác nghiên cứu, quản lý, thương mại và sử dụng. 

- Đã nghiên cứu chế tạo thiết bị ép và công nghệ sản xuất ván ép biến tính nhiều lớp kích 
thước lớn, chịu ẩm từ gỗ rừng trồng. Sản phẩm Ván ép nhiều lớp biến tính kích thước lớn (5000 
× 500 × (25-35)mm) đã được đưa vào đóng sàn, bong, cabin tàu đi biển với công suất 200 mã lực 
tại Quảng Ninh. Giá thành sản phẩm ván ép giảm từ 30 - 40% so với gỗ rừng tự nhiên thường 
dùng để đóng tàu thuyền. Thiết bị ép ván khổ lớn đã được Bộ Khoa học công nghệ cấp Bằng bảo 
hộ kiểu dáng công nghiệp vào năm 2013. 

- Đã nghiên cứu và xác định được công nghệ tạo ván bóc, xử lý biến tính ván bóc từ gỗ keo 
lai, Keo tai tượng đáp ứng yêu cầu nguyên liệu sản xuất gỗ khối ép lớp làm vật liệu đóng đồ nội 
thất, ngoại thất; xác định và đánh giá được chất lượng gỗ tròn của keo lai và Keo tai tượng ở 
vùng Đông Bắc Bộ, làm cơ sở xác định tuổi thành thục về công nghệ của rừng trồng keo lai và 
Keo tai tượng. 

- Đã xây dựng các quy trình: Công nghệ xử lý gỗ Keo lá tràm và bạch đàn sản xuất đồ mộc; 
công nghệ tạo vật liệu Composite gỗ - nhựa từ phế liệu chế biến gỗ và chất dẻo phế thải PP, PE, 
PVC; công nghệ biến tính gỗ rừng trồng bằng phương pháp hóa học, nhiệt cơ, công nghệ và thiết 
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bị xử lý và sản xuất cấu kiện dạng dầm và dạng tấm từ gỗ Tống quá sủ (quy mô 3.000m 
gỗ/năm); công nghệ uốn gỗ tự nhiên sản xuất chi tiết cong cho đồ mộc xuất khẩu; Thiết kế, chế 
tạo thiết bị xử lý dẻo hóa gỗ, uốn gỗ tự nhiên. Kết quả được ứng dụng tại Công ty Cổ phần 
Woodsland và một số doanh nghiệp ở Thạch Thất, Hà Nội.  

- Đã nghiên cứu tạo được vật liệu hấp thụ năng lượng mặt trời với hệ số hấp thụ đạt trên 85%; 
tính toán thiết kế được mô hình thiết bị sấy sơ bộ gỗ xẻ gỗ rừng trồng bằng năng lượng mặt trời 
quy mô công nghiệp, hiện đang được vận hành hiệu quả tại khu vực miền Trung. Vật liệu hấp thụ 
năng lượng mặt trời đã được cấp bằng Giải pháp hữu ích.  

- Đã nghiên cứu hệ thống thiết bị và quy trình công nghệ sản xuất tre ép khối có một số tính 
chất cơ học cơ bản đạt tương đương với gỗ nhóm II-III. Vật liệu tre ép khối đáp ứng tốt yêu cầu 
làm vật liệu xây dựng, và nguyên liệu sản xuất đồ mộc. 

- Đã nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để đề xuất được quy trình công nghệ sản xuất 
Ván Bio-compossite có khả năng cách âm, cách nhiệt tốt từ dăm gỗ nuôi cây nấm. Sản phẩm đã 
được công nhận là Tiến bộ kỹ thuật. 

- Đã hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất hoạt chất artemisinin, nhựa thông (công suất 3.000 
tấn/năm); Công nghệ và thiết bị chưng cất tinh dầu Hồi (đã được công nhận TBKT), Quế quy mô 
nhỏ đạt hiệu suất chưng cất 98% so với chưng cất trong phòng thí nghiệm. 

Về bảo quản gỗ 

- Đã nghiên cứu xác định thông số công nghệ xử lý gỗ bằng vật liệu nano TiO2, ZnO, 
nanoclay khi dùng ở dạng dung dịch lỏng hoặc phân tán trong keo PF để nâng cao độ bền tự 
nhiên, tính chất cơ vật lý của gỗ. Công nghệ phân tán vật liệu nano trong sơn PU để nâng cao 
khả năng chống chịu tia UV bảo vệ màu sắc gỗ.  

- Đã nghiên cứu, hoàn thiện được công nghệ xử lý bảo quản gỗ cho tàu thuyền đi biển theo 
phương pháp ngâm thường và chân không áp lực; hoàn thiện được công nghệ tạo sơn chống hà 
C.HA16 dùng cho tàu thuyền đi biển bằng gỗ. Sản phẩm Sơn chống hà C.HA16 đã được công 
nhận là Tiến bộ kỹ thuật.  

- Đã nghiên cứu đề xuất được 02 loại chế phẩm bảo quản gỗ dạng boracol có hiệu lực tốt 
phòng chống sinh vật hại gỗ. Quy trình sử dụng 02 chế phẩm để bảo quản gỗ nguyên liệu sản xuất 
đồ mộc đơn giản, dễ áp dụng tại cơ sở sản xuất, đã được công nhận là Tiến bộ kỹ thuật. 

- Đã được công nhận 18 Tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới về lĩnh vực công nghiệp rừng và 
đang triển khai xây dựng 5 TBKT mới.  

- Đã xây dựng 47 TCVN về phân loại gỗ, tính chất cơ lý và bảo quản gỗ, keo dán trong chế 
biến gỗ, và đang xây dựng 9 TCVN mới. 

3.3.5. Lĩnh vực kinh tế lâm nghiệp 

- Đã nghiên cứu và đề xuất các chính sách phát triển trồng rừng sản xuất cung cấp gỗ lớn; 
Nghiên cứu về tổng quan thị trường sản phẩm gỗ rừng trồng ở Việt Nam để khuyến nghị cho 
chính sách phát triển rừng trồng bền vững; Nghiên cứu, xác định giá trị hấp thu carbon một số 
kiểu rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, cung cấp cơ sở khoa học cho việc xây dựng 
các cơ chế, chính sách về quản lý rừng bền vững rừng phòng hộ đầu nguồn và ven biển...  
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- Đã đánh giá được các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gỗ và sản phẩm gỗ rừng trồng 
trên 11 tỉnh; phân tích và so sánh được hiệu quả kinh tế của 3 phương thức kinh doanh rừng 
trồng các loài keo lai với các chu kỳ khác nhau (5 năm, 6 năm và 10 năm tuổi) và đã đề xuất 
được giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích trồng rừng chu kỳ dài, gỗ lớn để thay đổi mục tiêu 
kinh doanh rừng trồng có hiệu quả kinh tế cao. 

- Xác định khung về mức chi trả giá trị dịch vụ môi trường rừng đối với cơ sở sản xuất thuỷ 
điện Hòa Bình, Thác Bà, Thác Mơ, Yaly, Vĩnh Sơn, Phú Ninh và Phần mềm (kèm theo tài liệu 
hướng dẫn sử dụng phần mềm) chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

- Lượng giá và định giá rừng và đã xác định giá trị kinh tế và môi trường của rừng làm cơ sở 
xây dựng QĐ 380/QĐ-TTg về̀ chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng và NĐ 
99/2010/NĐ-CP về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. 

- Đã nghiên cứu đánh giá kết quả thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng và phân tích 
những bất cập của Nghị định 99/2010/NĐ-CP về chi trả dịch vụ môi trường rừng ở hai tỉnh Hòa 
Bình và Điện Biên, trên cơ sở đó đã đề xuất sửa đổi một số điều bất cập của Nghị định 
99/2010/NĐ-CP. 

- Xây dựng dự thảo phương án cổ phần hóa tại một số công ty lâm nghiệp (Công ty Lâm 
nghiệp Yên Sơn - Tuyên Quang, Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Quy Nhơn - Bình 
Định và Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp La Ngà - Đồng Nai,...). 

3.3.6. Chuyển giao TBKT và dịch vụ khoa học công nghệ 

- Trong giai đoạn 2011-2020, các đơn vị nghiên cứu KHCN trong ngành đã tích cực triển 
khai các hợp đồng dịch vụ, sản xuất kinh doanh cung cấp cây giống lâm nghiệp, trồng rừng cung 
cấp nguyên liệu, tỉa thưa; hoạt động dịch vụ giám định thực vật, sản phẩm gỗ; xác định tính chất 
cơ, lý gỗ; khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật; phòng chống mối cho công trình xây dựng; điều 
tra thành phần thực vật; xác định giá trị môi trường rừng, sản xuất kinh doanh các sản phẩm lâm 
sản ngoài gỗ (nấm linh chi, nấm ăn, đông trùng hạ thảo,...) cung cấp cho thị trường. 

- Đã đẩy mạnh chuyển giao giống gốc, công nghệ mô - hom, công nghệ xây dựng các vườn 
giống và rừng giống cho gần 40 đơn vị sản xuất giống với số lượng trung bình 500.000 giống gốc 
mỗi năm. Thông qua kết quả nghiên cứu và phát triển và sự hỗ trợ của các chương trình dự án như 
Chương trình giống, Chương trình hỗ trợ trồng rừng sản xuất, các dự án khuyến lâm... đã góp phần 
tăng tỷ lệ sử dụng cây vô tính trong trồng rừng, bình quân trong cả nước là khoảng 30%.  

- Thông qua triển khai các dự án khuyến lâm đã đẩy mạnh công tác chuyển giao TBKT cho 
các địa phương để ứng dụng rộng rãi, nhiều mô hình đã trở thành mô hình trình diễn cho các 
đoàn tham quan, học tập; đã xây dựng hơn 4.000 ha mô hình thâm canh rừng kinh tế Keo tai 
tượng, keo lai, Thông caribea, Tràm, Quế, Giổi ăn hạt,... ở các vùng sinh thái bằng các giống 
TBKT và biện pháp thâm canh bền vững rừng trồng.  

- Từ các kết quả nghiên cứu nổi bật, để đưa nhanh các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, các 
đơn vị đã công bố các kết quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa học chuyên ngành, các loại báo 
khác nhau như báo Nông nghiệp Việt Nam, Tạp chí Thi đua khen thưởng và Tạp chí Thanh tra 
Chính phủ và các phóng sự truyền hình về các hoạt động khuyến lâm. Đồng thời đã tổ chức các 
hội thảo khoa học ở các vùng sinh thái để chuyển giao các kết quả vào sản xuất. 
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IV. MỘT SỐ TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ 

Công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lâm nghiệp thời gian qua mặc dù 
đã đạt được một số kết quả nổi bật, song vẫn còn một số tồn tại như sau: 

- Kinh phí dành cho NCKH và chuyển giao công nghệ Lâm nghiệp trong những năm qua đã 
bị giảm mạnh, theo đó số lượng nhiệm vụ KHCN các cấp cũng đã giảm theo; các nghiên cứu chủ 
yếu là nghiên cứu ứng dụng, các nghiên cứu cơ bản còn ít được quan tâm. 

- Đối với rừng trồng, các nghiên cứu chủ yếu tập trung nâng cao năng suất mà ít chú trọng 
tới nâng cao chất lượng gỗ, đặc biệt là gỗ đủ tiêu chuẩn đóng đồ mộc xuất khẩu thay thế một số 
loại gỗ nhập khẩu. 

- Các nhiệm vụ nghiên cứu tập trung nhiều cho cây mọc nhanh, cây bản địa, LSNG. Các 
nghiên cứu liên quan đến môi trường rừng và biến đổi khí hậu, nông lâm kết hợp, kinh tế chính 
sách Lâm nghiệp và đặc biệt là nghiên cứu về rừng tự nhiên còn rất hạn chế, trong khi đó trên 
70% diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam là rừng nghèo và nghèo kiệt cần được nghiên cứu để 
phục hồi và nâng cao chất lượng rừng. 

- Cây lâm nghiệp có chu kỳ kinh doanh dài ngày, kết quả nghiên cứu cho mỗi giai đoạn 
trong 5 năm chưa đủ thời gian để tạo ra được các sản phẩm rõ rệt, một số nhiệm vụ được kéo dài 
2 giai đoạn cũng không công nhận được các TBKT đã làm hạn chế công tác chuyển giao. 

- Công tác phối hợp nghiên cứu, đặc biệt với các doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, chưa thu 
hút được nhiều doanh nghiệp lớn tham gia nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KHCN. Thương 
mại hóa sản phẩm KHCN trong lĩnh vực lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn, bản quyền tác giả 
giống chưa được thực thi. 

- Giống cây lâm nghiệp được công nhận nhiều, nhưng chuyển giao vào thực tiễn còn hạn 
chế, chủ yếu tập trung cho keo, bạch đàn, thông, Mắc ca, Tràm lấy tinh dầu. Các TBKT mới 
được công nhận cũng chưa nhiều, đặc biệt là các TBKT liên quan tới cây bản địa. Nhiều kết quả 
nghiên cứu đã được công bố nhưng chuyển giao vào sản xuất còn chậm.  

- Dịch vụ KHCN và sản xuất kinh doanh của của các đơn vị nghiên cứu khoa học trong 
những năm gần đây mặc dù đã được đẩy mạnh, song vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của thực 
tiễn sản xuất, đặc biệt là việc cung ứng cây giống chất lượng cao cho trồng rừng ở các vùng sinh 
thái. Đây là những khó khăn cho các hoạt động của các đơn vị nghiên cứu khi bước vào thực 
hiện cơ chế tự chủ. 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật và trụ sở làm việc, phòng thí nghiệm, hiện trường nghiên cứu thực 
nghiệm của các đơn vị nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nhìn chung chưa đáp ứng được yêu 
cầu thực tế, một số hiện trường ở các địa phương bị thu hồi, gây khó khăn cho quá trình triển 
khai các nhiệm vụ KHCN.  

- Đội ngũ cán bộ khoa học chất lượng cao cũng còn nhiều hạn chế, thiếu cán bộ khoa học 
đầu ngành; tỷ lệ cán bộ nghiên cứu có học hàm giáo sư, phó giáo sư còn ít; phân bố nhân lực và 
cơ cấu trình độ theo vùng, miền và các lĩnh vực hoạt động chưa đồng đều; trình độ ngoại ngữ của 
nhiều cán bộ còn hạn chế.  

- Việc thu hút cán bộ KHCN giỏi còn gặp khó khăn, chính sách không thực sự hấp dẫn 
đối với cán bộ KHCN. Chưa có các chính sách cụ thể để thu hút nguồn nhân lực KHCN ở 
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nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thiếu quy hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học trình độ 
cao thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ ưu tiên.  

- Việc chuyển đổi các đơn vị nghiên cứu sự nghiệp công lập sang cơ chế tự chủ theo 
Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ cũng đang là những khó khăn lớn 
đối với các đơn vị nghiên cứu, hoạt động đặc biệt trong lĩnh vực lâm nghiệp vì có đặc thù đối 
tượng nghiên cứu là những loài cây rừng có chu kỳ kinh doanh dài, lâu cho thu sản phẩm. 

V. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LÂM 
NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

Để đáp ứng được mục tiêu nâng cao hiệu quả của công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng 
và chuyển giao công nghệ lâm nghiệp, phát triển các sản phẩm chủ lực phục vụ cơ cấu lại ngành 
lâm nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây 
dựng nông thôn mới, một số định hướng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lâm 
nghiệp trong thời gian tới cần được quan tâm như sau: 

- Tiếp tục nghiên cứu chọn tạo, cải thiện các giống cây trồng lâm nghiệp cho các loài cây 
chủ yếu, gồm các loài cây nhập nội (keo, bạch đàn, thông), các cây bản địa mọc nhanh (Mỡ, Sa 
mộc, Sao đen, Sồi phảng, Huỷnh, Gáo vàng,...) và cây lâm sản ngoài gỗ (Sa nhân, Quế, Hồi, 
Thảo quả, Sâm lai châu...); Ưu tiên chọn lọc các giống có năng suất cao và chất lượng tốt, chống 
chịu sâu bệnh hại; Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình nhân giống sinh dưỡng bằng công nghệ 
mô-hom cho các giống có triển vọng, tiếp tục nghiên cứu cải tiến công nghệ theo hướng nâng 
cao hơn nữa sản lượng cây giống và giảm giá thành cây giống nhân bằng nuôi cấy mô; Đẩy 
mạnh ứng dụng các tiến bộ công nghệ sinh học, công nghệ đa bội thể, chỉ thị phân tử và công 
nghệ gen trong nghiên cứu chọn tạo giống. 

- Nghiên cứu và hoàn thiện các quy trình kỹ thuật trồng rừng thâm canh cung cấp nguyên 
liệu cho gỗ nhỏ và gỗ lớn; Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng rừng và chuyển hóa rừng gỗ 
nhỏ sang gỗ lớn chất lượng cao; Nghiên cứu xây dựng các mô hình trồng rừng đa chức năng 
(phòng hộ kết hợp cho các sản phẩm có giá trị kinh tế).  

- Nghiên cứu phục hồi, nâng cao năng suất và chất lượng rừng tự nhiên nghèo kiệt bằng các 
loài cây gỗ lớn bản địa và cây LSNG có giá trị nhằm nâng cao giá trị kinh tế, kết hợp bảo tồn đa 
dạng sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái; Nghiên cứu lựa chọn loài cây trồng và các biện 
pháp kỹ thuật trồng rừng cho vùng sinh thái đặc thù như cửa sông, vùng đất cát ven biển, vùng 
đất ngập nước; Nghiên cứu giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu ở một số vùng sinh thái 
trọng điểm. 

- Nghiên cứu phát triển LSNG dưới tán rừng trồng cây gỗ lớn, dưới tán rừng tự nhiên và các 
loài cây LSNG đa mục đích, nhằm nâng cao giá trị gia tăng của rừng. 

- Nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh hại rừng trồng, đặc biệt là bệnh chết héo (Ceratocystis), 
mục ruột và sâu đục thân cho rừng trồng các loài keo, bạch đàn bằng các biện pháp phòng trừ 
tổng hợp. 

- Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây rừng, tập trung vào các loài cây quý hiếm, bị đe dọa; 
xây dựng ngân hàng gen cây rừng; lồng ghép các giải pháp khai thác và bảo tồn trong kế hoạch 
phát triển lâm nghiệp. Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cho các loài cây có tiềm 
năng đưa vào sản xuất diện rộng. 
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- Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình công nghệ tiên tiến về chế biến (sấy, biến tính, bảo 
quản...) nguyên liệu gỗ rừng trồng phục vụ sản xuất đồ mộc nội địa và xuất khẩu đạt hiệu quả 
kinh doanh tăng tối thiểu 20%. Quy trình công nghệ sản xuất các sản phẩm ván nhân tạo từ 
gỗ rừng trồng; Công nghệ tạo sản phẩm mới như etanol, viên đốt nhiên liệu, phân bón... 

- Nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện quy trình khai thác, bảo quản và sử dụng hiệu quả một số 
loài LSNG: Mây nếp, Song Mật, Luồng, Lùng, Quế, Hồi, Sa nhân, Thảo Quả, Sâm lai châu... 

- Nghiên cứu hoàn thiện các thiết bị, hệ thống thiết bị phục vụ trồng, chăm sóc, khai thác 
rừng trồng (thiết bị làm đất, chăm sóc rừng, chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ) có giá thành thấp 
hơn so với thiết bị nhập ngoại với thông số kỹ thuật tương đương. 

- Nghiên cứu công nghệ phù hợp sản xuất nguyên liệu phụ trợ trong nước (keo dán, chất 
phủ, chất bảo quản...) đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, đáp ứng yêu cầu của ngành chế biến gỗ. 

- Nghiên cứu các giải pháp kinh tế - kỹ thuật nhằm quản lý bền vững rừng tự nhiên ở Việt 
Nam trong điều kiện dừng khai thác chính và khai thác gỗ gia dụng, khai thác tận thu và tận 
dụng trong rừng tự nhiên theo Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung 
ương Đảng và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ. Các cơ chế, chính sách để 
quản lý bền vững rừng tự nhiên ở Việt Nam được tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. 

- Nghiên cứu các giải pháp công nghệ phục vụ điều tra, kiểm kê, theo dõi diễn biến rừng đạt 
hiệu quả và có tính ứng dụng cao. Các giải pháp công nghệ phục vụ phòng cháy và chữa cháy 
rừng, phòng trừ sinh vật hại rừng. 

- Nghiên cứu cơ chế/chính sách đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong 
lâm nghiệp (từ tạo rừng cho tới chế biến, thị trường, xuất khẩu). Cơ chế hợp tác công tư (PPP) 
trong sản xuất lâm nghiệp. Đề xuất các mô hình quản lý và phát triển rừng có hiệu quả, gắn với 
cơ chế quản lý tài chính bền vững (bảo vệ rừng, phát triển rừng gắn với du lịch sinh thái, nghĩ 
dưỡng, thuê dịch vụ môi trường rừng...). 

- Đẩy mạnh xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm, mô hình chuyển giao giống và TBKT 
mới vào sản xuất. 

- Xây dựng các TCVN, QCVN phục vụ công tác quản lý và sản xuất lâm nghiệp. 
- Nâng cao năng lực nghiên cứu, đầu tư trang thiết bị, cơ sở làm việc cho các đơn vị nghiên 

cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong ngành Lâm nghiệp để từng bước hiện đại hóa, góp 
phần thực hiện tốt các mục tiêu quan trọng của ngành Lâm nghiệp. 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  
LĨNH VỰC GIỐNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC LÂM NGHIỆP 
GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Hà Huy Thịnh, Nguyễn Hoàng Nghĩa,  
Lê Đình Khả, Nguyễn Việt Cường, Nghiêm Quỳnh Chi, Đỗ Hữu Sơn,  

Lê Sơn, Phan Văn Thắng, Nguyễn Tuấn Anh5, Nguyễn Hữu Sỹ,  
Trần Đức Vượng, Cấn Thị Lan, Ngô Văn Chính, Nguyễn Quốc Toản 

 Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp,  
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 
 Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp 

 Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 
5 Viện nghiên cứu Cây nguyên liệu giấy 

TÓM TẮT 

Trong giai đoạn 2011 - 2020, công tác nghiên cứu cải thiện giống cây rừng ở nước ta đã đạt được nhiều 
thành tựu to lớn, cụ thể là đã chọn tạo và công nhận được 93 giống keo lai, Keo lá tràm, Keo tai tượng, Keo 
lá liềm, Bạch đàn uro, bạch đàn lai và Mắc ca là giống quốc gia và giống tiến bộ kỹ thuật. Đặc biệt là có một 
số giống được tạo ra bằng công nghệ mới như công nghệ tạo giống đa bội và chọn lọc dựa trên các chỉ thị 
phân tử. Công nghệ chuyển gen đã bước đầu được nghiên cứu ứng dụng thành công trên Bạch đàn uro và 
Bạch đàn lai UP mở ra hướng nghiên cứu mới trong chọn tạo giống, đặc biệt là tạo ra các giống có chất 
lượng gỗ tốt và có khả năng chống chịu sâu bệnh hại cũng như các điều kiện môi trường bất lợi. Song song 
với công tác chọn tạo giống, hầu hết các giống được công nhận cho đến nay đã có quy trình nhân giống bằng 
công nghệ mô - hom ở quy mô phòng thí nghiệm và/hoặc quy mô công nghiệp. Riêng Viện Khoa học Lâm 
nghiệp Việt Nam đã tiến hành đào tạo tập huấn, chuyển giao công nghệ và giống gốc cho 15 cơ sở sản xuất 
để nhanh chóng phát triển giống vào sản xuất. Thông qua các dự án giống đã xây dựng được hơn 200 ha 
vườn giống các loài keo và bạch đàn có mức độ đa dạng di truyền cao và đã công nhận được hơn 30 vườn để 
cung cấp hạt cho sản xuất. Hạt giống từ các vườn giống được công nhận có sinh trưởng nhanh hơn hoặc 
tương đương với giống nhập nội nguyên sản nhưng có chất lượng thân cây tốt hơn. Thông qua các đề tài 
nghiên cứu chọn giống và bảo tồn nguồn gen, đã tiến hành thu thập bổ sung 3.818 lô hạt xuất xứ và lô hạt cá 
thể (nguồn gen), trong đó có 744 lô hạt cá thể của 102 xuất xứ thuộc 83 loài cây bản địa, quý hiếm và/hoặc 
có giá trị kinh tế và xây dựng được 104 ha ngân hàng gen ngoài thực địa cho 127 loài cây, đây là nguồn gen 
phong phú vừa đóng vai trò bảo tồn đồng thời tạo ra nguồn vật liệu ban đầu cho nghiên cứu cải thiện giống 
trong tương lai. Bên cạnh các thành tựu to lớn đã nêu trên, công tác nghiên cứu cải thiện giống trong thời 
gian qua còn bộc lộ một số tồn tại như chưa chú trọng nghiên cứu chọn giống cho các loài cây bản địa, cây 
lâm sản ngoài gỗ, chọn giống cho vùng cao, chọn giống kháng một số loại bệnh mới phát sinh trên keo như 
bệnh chết héo và cần được quan tâm nghiên cứu trong giai đoạn tới.  
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During the current decade (2011-2020), forest tree improvement programs in Vietnam, leading by 
Institute of Forets Tree Improvement and Biotechnology (IFTIB), gained successful achievements. In this 
period, 93 newly selected cultivars of Acacia hybrid, A. auriculiformis, A. mangium, Eucalyptus urophylla, 
Eucalyptus hybrid and Macadamia were recorded as Advanced Technology and National Germplasm. In 
which, some of them were created/selected with the massive assistance of Biotechnology tools such as 
molecular marker and the combination of mutation, hybridisation and embryo- rescue. Gene transformation 
was also primarily success with E. urophylla and its hybrid clones opening the new direction in breeding for 
pest and disease resistance, climate change and better wood quality with shorter breeding cycles. The 
protocol of propagation including cutting and tissue culture for newly selected germplasm was also 
developed at mass production scales and transferred to 15 forestry organisation/companies for 
commercialisation. In order to supply genetics improved seed for plantation, 200ha SSO/CSOs of Acacias 
and Eucalypts with the high level of genetic diversity were established, in which 30 SSO/CSOs were 
approved by MARD. The seedlings from these seed orchards showed better performance than un-improved 
seedlings. The genetic conservation of forest trees was also conducted. At this stage, the main purpose of 
studies is to establish a high level of genetic-based for further genetic improvement and conservation of high 
value, dangerous native species. There were 3,181 seedlots including 744 families and 102 provenances of 83 
native species were collected and conserved. The ex-situ conservation of 127 native species was also planted 
with a total of 104ha. In the future, besides the fast-growing and wood properties traits, the breeding program 
should also concentrate on disease resistance, wider adaptability, endemic/native species and the species that 
adapted to the high elevation sites. 

 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Công tác nghiên cứu cải thiện giống cây rừng là quá trình thường xuyên, liên tục và bao gồm 
nhiều bước đi, nhiều giai đoạn và trải qua nhiều thế hệ với kết quả là sau từng giai đoạn và qua 
mỗi thế hệ, năng suất và chất lượng của rừng trồng không ngừng được cải thiện và nâng cao. Mặt 
khác, do phần lớn các loài cây trồng rừng là cây lâu năm, lâu ra hoa kết quả và ngay trong cùng 
một loài, khả năng và chu kỳ ra quả cũng rất khác nhau, gây không ít khó khăn cho những người 
làm công tác nghiên cứu giống. Một chu kỳ chọn tạo giống cây lâm nghiệp thường kéo dài hàng 
chục năm, nhanh nhất như đối với các loài cây có luân kỳ kinh doanh ngắn như nhóm các loài 
keo và bạch đàn cũng phải 10-12 năm. Vì lẽ đó, các chương trình cải thiện giống cây lâm nghiệp 
thường phải kéo dài 20-25 năm và bao gồm rất nhiều các kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn 3-5 
năm và luôn phải mang tính kế thừa. 

Trong giai đoạn 2011-2020, thông qua các đề tài/dự án cấp Bộ và cấp Quốc gia đã nghiên 
cứu, chọn tạo được nhiều giống mới cho các loài cây mọc nhanh, một giống đã được Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật và giống quốc gia và đã được 
chuyển giao vào sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng rừng trồng và hiệu quả kinh tế. 
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Các kết quả nghiên cứu và triển khai được trình bày trong bài viết này là kết quả tổng hợp 
của các đề tài nghiên cứu và dự án nghiên cứu về chọn tạo và phát triển giống của Viện Khoa 
học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện giai đoạn 2011-2020 cũng như của một số tổ chức khác. 

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO NỔI BẬT 
2.1. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống 
2.1.1. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống keo lai mới 

Nhằm chọn lọc được những dòng keo lai mới có năng suất cao và tính chất gỗ tốt, trong giai 
đoạn từ năm 2000 - 2010, Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp đã xây 
dựng các vườn lai giống tự nhiên bao gồm các dòng Keo lá tràm và Keo tai tượng tốt nhất được 
trồng liền kề nhau nhằm tạo ra hạt lai tự nhiên giữa 2 loài. Hạt giống từ các dòng này được tiến 
hành thu hái và gieo ươm riêng rẽ, sau đó tiến hành chọn lọc được 6.000 cây keo lai từ các lô cây 
con này. Các cây keo lai tự nhiên này được trồng theo từng gia đình trong các khảo nghiệm chọn 
lọc sớm với đối chứng là các dòng keo lai đã được công nhận. Viện đã tiến hành đánh giá các 
khảo nghiệm này ở giai đoạn 24 tháng tuổi và đã chọn lọc được 550 cây trội keo lai. Các cây trội 
này sau đó được nhân giống vô tính và trồng khảo nghiệm trên các vùng sinh thái khác nhau, 
mỗi khảo nghiệm có từ 160 - 250 dòng (khảo nghiệm loại trừ dòng - clone elimination trial). Sau 
24 - 36 tháng tuổi, các khảo nghiệm này tiếp tục được đánh giá và chọn lọc các dòng có sinh 
trưởng tốt nhất, các dòng này tiếp tục được trồng trong các khảo nghiệm chứng minh dòng vô 
tính (clone proving trial) trên một số vùng sinh thái trên cả nước. Kết quả dưới đây thể hiện kết 
quả đánh giá các khảo nghiệm chứng minh dòng. 

Bảng 1. Kết quả khảo nghiệm các dòng keo lai mới tại Quảng Trị và Bình Định 

Cam Lộ, Quảng Trị (12/2013 - 7/2018) Quy Nhơn, Bình Định (12/2013 - 7/2018) 

Dòng D1,3  
(cm) 

H  
(m) 

V 
(dm/cây) 

Năng suất  
(m/ha/năm) Dòng D1,3 

(cm) 
H  

(m) 
V 

(dm/cây) 
Năng suất 
(m/ha/năm) 

BV523 14,8 16,5 146,70 35,07 BV376 14,76 16,87 147,30 34,23 

BV584 14,0 16,8 133,80 33,76 BV586 13,08 15,89 112,30 28,89 

BV434 12,5 16,3 103,60 30,27 BB018 13,41 14,83 119,30 28,72 

BV350 13,0 16,4 113,30 30,09 BV355 12,52 15,53 98,20 26,08 

BV32 12,5 15,7 100,70 29,42 BB028 12,51 14,97 95,80 22,26 

BV330 12,3 15,7 97,30 27,14 BV16 11,98 14,43 87,70 21,84 

BV16 13,1 16,0 116,40 26,28 BB048 13,73 15,75 122,80 20,38 

BV390 13,3 15,5 114,50 25,85 BV390 12,40 14,82 95,10 18,94 

BV586 12,8 16,1 106,90 23,42 BV542 13,83 15,13 118,40 18,67 

BV516 13,9 14,8 123,20 22,91 BB055 13,95 14,26 116,70 18,40 

. . . . . . . . . . 

BV303 9,6 12,0 47,50 8,20 BB038 11,28 14,24 72,90 5,45 

BV128 8,5 11,0 34,70 8,06 BV291 8,77 12,29 39,60 5,26 

  11,58 14,25 84,20     11,58 13,75 81,10   

  <0,001 <0,001 <0,001     <0,001 <0,001 <0,001   

  1,73 1,67 29,49     2,27 2,50 39,49   

(Nguồn: Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học, 2018). 
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Trên cả hai khảo nghiệm, kết quả đánh giá còn cho thấy có sự sai khác rõ rệt giữa các dòng 
vô tính về tất cả các chỉ tiêu sinh trưởng (Fpr<0,001).  

Tại Cam Lộ, Quảng Trị, năng suất hàng năm của các dòng keo lai (tính bằng thể tích thân cây 
trung bình × mật độ ban đầu 1.660 cây/ha × tỷ lệ sống của từng dòng, chia cho số tuổi) được thể 
hiện trên bảng 1 cho thấy có sự khác biệt khá lớn giữa các dòng. Trong đó dòng BV523, BV584, 
BV434 và BV350 có năng suất vượt trội hơn so với các dòng keo lai khac cũng như các giống 
quốc gia được công nhận (BV10, BV16, BV32), với năng suất bình quân tương ứng đạt 35,1 
m/ha/năm; 33,8 m/ha/năm; 30,3 m/ha/năm và 30,1 m/ha/năm. Các dòng này đồng thời có dạng 
thân thẳng, cành nhánh nhỏ, tán lá phát triển đồng đều và không bị sâu bệnh.  

Tại Quy Nhơn, Bình Định, các dòng BV376, BV586, BB018, BV355, BB028 cũng có năng 
suất vượt trội hơn so với các giống quốc gia được công nhận (BV10, BV16, BV32), với năng 
suất bình quân đạt 22,26 đến 34,23 m/ha/năm. Trong số các dòng này thì 2 dòng BV376 và 
BV586 có chất lượng thân cây tốt nhất, thân thẳng cành nhánh nhỏ, tán lá phát triển đều. 

Hình 1. Dòng keo lai BV584 tại Cam Lộ, Quảng Trị đạt năng suất 34 m/ha/năm 
sau 4,5 tuổi (Ảnh: Đỗ Hữu Sơn) 

Từ các kết quả nghiên cứu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành công 
nhận 4 dòng BV523, BV584, BV434, BV350 là giống tiến bộ kỹ thuật cho vùng Cam Lộ, Quảng 
Trị và 3 dòng BV376, BV586 và BB055 là giống tiến bộ kỹ thuật áp dụng cho vùng Quy Nhơn, 
Bình Định. 

2.1.2. Kết quả nghiên cứu chọn giống keo lai tam bội 
Trong các giai đoạn từ năm 2003 đến năm 2015, được sự giúp đỡ của các nhà khoa học 

Australia thông qua dự án ACIAR FST/2008/015 “Phương pháp chọn giống và phát triển giống 
tiến bộ cho các loài keo nhiệt đới”, Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp 
đã tạo được các giống keo tứ bội và sau đó tiến hành lai giống với giống keo nhị bội để tạo ra hạt 
lai tam bội. Các hạt lai tam bội được cứu phôi (hạt lai tam bội không thể nảy mầm trong điều 
kiện bình thường) và được nhân giống bằng nuôi cấy mô và giâm hom. Từ năm 2015 đến 2019, 
trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống keo lai tam bội sinh trưởng nhanh phục vụ 
trồng rừng gỗ lớn”, Viện đã tiến hành khảo nghiệm các giống tam bội trên nhiều địa điểm trên 
khắp cả nước. Kết quả đánh giá tổng hợp của các giống tam bội được thể hiện ở bảng 2 dưới đây. 

Tại Yên Thế, Bắc Giang 3 dòng triển vọng (X101, X102 và X201) đạt thể tích thân cây trung 
bình từ 50,0 - 57,9 dm/cây, năng suất từ 25,8 - 26,8 m/ha/năm. Các dòng này đều có chỉ số chất 
lượng thân cây tốt, thân tròn đều và chiều cao dưới cành lớn. Chỉ số chất lượng tổng hợp chúng 
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đều cao hơn hoặc tương đương với 2 giống BV10 và BV16 (Bảng 2). Vì thế cả 3 dòng (X101, 
X102 và X201) đều phù hợp để đề nghị công nhân giống cho điểm Yên Thế, Bắc Giang và một 
số nơi có điều kiện sinh thái tương tự. 

Tại Cam Lộ, Quảng Trị 4 dòng triển vọng có thể tích thân cây trung bình dao động lớn từ 30,5 
- 52,4 dm/cây. Về năng suất, 2 trong số 4 dòng triển vọng là dòng X201 và X205, đạt năng suất từ 
22,7 - 28,6 m/ha/năm vượt hoặc tương đương so với các giống đối chứng (BV10, BV16 và AH7). 
Trong đó dòng X205 có năng suất cao nhất (28,6 m/ha/năm) với độ vượt 108,8% so với trung bình 
chung khảo nghiệm; cũng như vượt 31,8 và 56,3% so với lần lượt 2 giống được công nhận AH7 và 
BV16 làm đối chứng. Dòng X102 thể hiện ưu thế sinh trưởng, đạt 22,7 m/ha/năm, vượt 65,7% so 
với trung bình chung khảo nghiệm và 4,6 - 24,0% so với 2 giống đối chứng. 

Bảng 2. Tổng hợp năng suất và chất lượng thân cây của các dòng keo lai tam bội và giống đối 
chứng trên các khảo nghiệm ở giai đoạn 3 tuổi 

Địa điểm Dòng TLS 
(%) 

V 
(dm/cây) 

Năng suất 
(m/ha/năm) 

Icl 
(điểm) 

Yên Thế, Bắc Giang 
(49 cây/ô) 

X201 83,7 57,9 26,8 4,5 
X102 93,2 51,4 26,5 4,4 
X101 92,8 50,2 25,8 4,5 
BV16 90,5 52,0 26,0 4,6 
BV10 91,8 48,5 24,7 4,4 

Cam Lộ, Quảng Trị 
(10 cây/ô) 

X205 95,0 52,4 28,6 3,6 
X102 92,5 39,5 22,7 3,5 
X101 87,5 33,3 16,7 3,5 
X201 100,0 30,5 15,8 3,9 
AH7 85,0 44,4 21,7 3,7 
BV16 77,5 41,1 18,3 3,7 

Xuân Lộc, Đồng Nai 
(49 cây/ô) 

X102 93,9 61,1 31,9 3,3 
X201 87,8 63,1 30,8 3,3 
X101 83,7 65,8 30,6 3,2 
X205 78,2 54,8 23,8 3,2 
BV73 88,4 51,4 25,2 2,8 
TB12 78,9 41,0 18,0 2,6 

(Icl là chỉ số chất lượng tổng hợp) 
(Nguồn: Nghiêm Quỳnh Chi và cộng sự, 2019) 

Hình 2. Dòng keo lai Tam bội X101 tại Yên Thế, Bắc Giang đạt năng suất 26 m/ha/năm ở tuổi 3 
(Ảnh: Nghiêm Quỳnh Chi) 
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Tại Xuân Lộc, Đồng Nai, 4 dòng triển vọng (X101, X102, X201 và X205) đều đạt thể tích 
thân cây trung bình cao hơn so với 2 điểm Bắc Giang và Quảng Trị, dao động từ 55,7 - 82,1 
dm/cây và đạt năng suất từ 23,8 - 31,9 m/ha/năm. Chỉ số chất lượng thân của cả 4 dòng trên đều 
cao và vượt so với các giống được công nhận sử dụng làm đối chứng trong khảo nghiệm (Bảng 3).  

Từ các kết quả nghiên cứu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành đánh 
giá và công nhận 4 dòng X101, X102, X201 và X205 là giống cây trồng lâm nghiệp mới theo 
quyết định số 1458/QĐ-BNN-TCLN ngày 20/4/2020. 

2.1.4. Nghiên cứu chọn giống kháng bệnh 

Nghiên cứu chọn giống sinh trưởng nhanh và có khả năng kháng bệnh cũng là một hướng 
nghiên cứu được quan tâm chú trọng. Trong giai đoạn 2011 - 2020, các nghiên cứu tập trung vào 
chọn lọc các giống keo kháng bệnh phấn hồng, bệnh mục ruột và một số loại bệnh khác.  

Khảo nghiệm dòng keo lai tại Long Bình, Đồng Nai, 2011 

Khảo nghiệm gồm 11 dòng keo lai được trồng năm 2011, tại Long Bình, Đồng Nai trong đó 
gồm 10 dòng keo lai được dẫn dòng từ những cây trội tại Sông Mây, Đồng Nai và 2 dòng đối 
chứng AA9 (Keo lá tràm) và keo lai AH7. Kết quả đánh giá cho thấy các chỉ tiêu sinh trưởng của 
12 dòng keo lai có sự khác nhau rõ rệt. Dòng AH7 có sinh trưởng tốt nhất với năng suất đạt 
41,69 m/ha/năm, đây là dòng keo lai đã được công nhân giống tiến bô ̣ kỹ thuật cho vùng Đông 
Nam Bô ̣ năm 2007 và giống quốc gia năm 2015. Trong khảo nghiệm này dòng AH7 vẫn thể 
hiện ưu thế vượt trội về khả năng sinh trưởng nhanh và không bị bệnh phấn hồng gây hại. 

Bảng 3. Sinh trưởng của các dòng keo lai tại Long Bình, Đồng Nai 
(8/2011 - 10/2014) 

Xếp hạng Dòng D1,3 
(cm) 

Hvn 
(m) V (dm/cây) Chỉ số bệnh Năng suất 

(m/ha/năm) 
Tỷ lệ sống 

(%) 

1 AH7 11,54 15,20 86,90 - 41,69 86,70 

2 AH15 11,09 13,38 73,20 - 37,79 93,30 

3 AH9 10,40 14,04 58,40 - 26,92 83,30 

4 AH12 9,50 13,75 52,00 - 26,85 93,30 

5 AH8 9,46 11,24 45,80 0,30 21,11 83,30 

6 AH13 8,54 10,04 33,90 0,27 16,26 86,70 

7 AA9 8,16 10,47 32,00 - 15,63 88,30 

8 AH10 8,21 9,82 30,70 - 15,58 91,70 

9 AH16 9,03 9,97 37,40 - 15,52 75,00 

10 AH11 9,37 9,80 40,20 - 15,19 68,30 

11 AH14 8,84 8,18 32,30 3,85 14,89 83,30 

12 AH17 7,37 9,10 22,80 0,17 11,14 88,30 

TB 9,26 12,08 45,50 

Fpr <0,001 <0,001 <0,001 

Lsd 1,10 1,74 14,71 

(Nguồn: Nguyễn Hoàng Nghĩa và cộng sự, 2015). 
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Trong số các dòng keo lai mới được đưa vào khảo nghiệm đã xác định được 3 dòng có năng 
suất đạt trên 25 m/ha/năm là AH15, AH9 và AH12. Đáng chú ý là dòng AH15 có năng suất đạt 
tới 37,79 m/ha/năm, không sai khác về thống kê so với dòng AH7. Đây là dòng có khả năng sinh 
trưởng nhanh, có hình thân thẳng, cành nhánh nhỏ và không bị bệnh phấn hồng. Ngoài ra các 
dòng AH9 và AH12 có năng suất lần lượt là 26,92 và 26,85 m/ha/năm, đây cũng là 2 dòng có 
khả năng sinh trưởng nhanh, thân thẳng, cành nhánh nhỏ và không bị bệnh phấn hồng. Các dòng 
keo lai nêu trên có lá nhỏ và tán lá thưa vì vậy ít bị ảnh hưởng của gió, đồng thời điều kiện thông 
gió được đảm bảo, không tích lũy độ ẩm nên có thể tránh được sự xâm nhiễm của nấm Corticium 
salmonicolor gây bệnh phấn hồng. Đặc biệt trong khu khảo nghiệm dòng AH14 đang bị bệnh 
gây hại ở thân cành ở mức cao, các dòng còn lại bị bệnh hại lá nhưng ở mức độ nhẹ. Như vậy 
trong khảo nghiệm Long Bình, Đồng Nai đã xác định được dòng AH7 (giống tiến bộ kỹ thuật 
năm 2007) và 2 dòng AH15 và AH9 có tốc độ sinh trưởng nhanh và chống chịu bệnh tốt và có 
hình thân thẳng đẹp, được công nhận là giống TBKT năm 2015. 

Khảo nghiệm dòng vô tính Keo lá tràm tại Long Bình, Đồng Nai, 2011 

Khảo nghiệm gồm 48 dòng Keo lá tràm trồng tại Long Bình, Đồng Nai, trong đó có 27 dòng 
được dẫn dòng từ cây trội tại Chơn Thành, Bình Phước; 8 dòng được dẫn dòng từ những cây trội 
tại Bầu Bàng, Bình Dương; 11 dòng được dẫn dòng từ những cây trội tại Sông Mây, Đồng Nai 
và 2 dòng AA9 (Keo lá tràm) và AH7 (keo lai) đối chứng. Kết quả trung bình về các chỉ tiêu sinh 
trưởng và chỉ số bệnh được trình bày ở Bảng 4. 

Bảng 4. Sinh trưởng của các dòng Keo lá tràm tại Long Bình, Đồng Nai   
(8/2011-10/2014) 

Xếp 
hạng Dòng D1,3  

(cm) 
Hvn  
(m) 

Thể tích 
(dm/cây) Chỉ số bệnh Năng suất 

(m/ha/năm) 
Tỷ lệ sống 

(%) 

1 AH7 12,14 15,89 94,54 - 41,85 80,00 

2 AA42 9,83 13,47 52,71 - 24,06 82,50 

3 AA21 10,03 13,33 54,00 - 23,90 80,00 

4 AA34 9,31 12,66 44,96 - 23,01 92,50 

5 AA41 9,32 13,56 46,83 0,01 22,67 87,50 

6 AA23 9,94 12,77 51,14 1,03 21,93 77,50 

7 AA44 9,01 12,29 40,27 0,22 21,73 97,50 

8 AA53 8,56 12,73 38,30 - 20,66 97,50 

9 AA56 9,02 13,35 43,15 - 20,29 85,00 

10 AA17 8,62 12,69 39,55 0,01 20,24 92,50 

. . . . . . . . 

46 AA30 6,30 9,67 17,82 0,11 5,42 55,00 

47 AA58 6,67 8,69 16,87 0,01 5,37 57,50 

48 AA46 5,53 8,76 11,64 0,08 4,83 75,00 

TB 8,07 11,62 33,39 
   

Fpr <0,001 <0,001 <0,001 
   

Lsd 1,09 1,51 10,35 
   

(Nguồn: Nguyễn Hoàng Nghĩa và cộng sự, 2015). 
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Từ kết quả phân tích ở bảng 4 cho thấy đáng chú ý nhất trong khảo nghiệm tại Long Bình, 
Đồng Nai là giống tiến bộ kỹ thuật dòng keo lai AH7 với năng suất đạt 41,85 m/ha/năm. Dòng 
AH7 vẫn thể hiện ưu thế sinh trưởng nhanh và có khả năng kháng bệnh phấn hồng cao. Qua 
khảo nghiệm cũng cho thấy 6 dòng Keo lá tràm có sinh trưởng tốt và không bị bệnh, năng suất đạt 
trên 20 m/ha/năm lần lượt là AA42 (24,06 m/ha/năm), AA21(23,90 m/ha/năm), AA41 (22,67 
m/ha/năm), AA53 (20,66 m/ha/năm), AA56 (20,29 m/ha/năm) và AA17 (20,24 m/ha/năm). Chỉ có 
3 dòng có dạng thân thẳng đẹp, cành nhánh nhỏ, chiều cao dưới cành lớn và không bị bệnh phấn 
hồng gây hại là AA42, AA53 và AA56. Ngoài ra có 3 dòng có khả năng sinh trưởng tốt là AA34 
(23,0 m/ha/năm), AA23 (21,93 m/ha/năm), AA44 (21,73 m/ha/năm), tuy nhiên 3 dòng này lại có 
dạng thân kém, cành nhánh to và đặc biệt là dòng A23 đang bị bệnh phấn hồng gây hại.  

Như vậy tại khu khảo nghiệm Keo lá tràm tại Long Bình, Đồng Nai đã có 3 dòng Keo lá 
tràm AA42, AA53 và AA56 có tốc độ sinh trưởng nhanh, hình dạng thân thẳng, ít cành nhánh và 
có khả năng chống chịu bệnh phấn hồng, đã được công nhận là giống TBKT cho vùng Đông 
Nam Bộ năm 2015. 

2.1.5. Kết quả nghiên cứu chọn giống Keo tai tượng 

Bảng 5. Sinh trưởng, độ thẳng thân cây và trị số pilodyn của 20 gia đình sinh trưởng tốt nhất 
tại KNHT thế hệ 2 Keo tai tượng tại Ba Vì - Hà Nội (7 tuổi) 

Gia đình 

Đường kính 
1,3m (cm) 

Chiều cao 
(m) 

Thể tích thân cây 
(dm/cây) Độ thẳng 

thân 
(điểm) 

Trị số Pilodyn 
(mm) Năng suất 

(m/ha/năm) 

Độ vượt 
thể tích so 
với TBKN 

(%) D1,3 V% Hvn V% V V% Pin V% 

127 21,0 8,8 18,7 6,1 330,2 1,3 4,01 13,8 7,4 29,48 45,2 

81 20,8 8,8 18,0 6,3 321,9 1,4 3,44 14,4 8,6 28,74 41,5 

135 20,6 8,9 18,7 6,1 316,4 1,4 3,80 13,9 6,9 28,25 39,1 

14 20,2 9,1 18,3 6,2 296,0 1,5 3,23 13,8 4,7 26,42 30,1 

147 19,6 9,4 18,1 6,3 294,6 1,5 3,74 14,5 5,0 26,30 29,5 

12 20,0 9,2 18,5 6,2 293,7 1,5 3,71 12,6 9,4 26,22 29,1 

110 20,2 12,4 17,4 10,9 291,9 1,7 3,74 13,1 7,3 26,06 28,3 

42 20,1 9,1 17,7 6,4 290,6 1,5 3,54 13,6 5,3 25,95 27,8 

37 19,5 9,8 18,4 4,2 290,1 1,7 3,87 13,6 8,3 25,90 27,6 

88 19,8 9,3 18,4 6,2 289,7 1,5 3,90 13,5 7,7 25,87 27,4 

35 19,6 9,4 18,2 6,3 283,0 1,6 3,94 13,9 7,8 25,27 24,5 

91 19,9 9,3 17,7 6,4 281,8 1,6 3,59 14,9 5,5 25,16 23,9 

5 19,5 5,5 18,0 6,3 280,2 1,3 3,92 14,3 8,0 25,01 23,2 

45 19,3 9,5 17,7 6,4 280,2 1,6 3,08 14,9 7,9 25,01 23,2 

83 19,7 11,5 17,6 10,1 277,5 1,9 3,48 14,0 3,5 24,78 22,0 

138 18,8 9,8 17,7 6,4 276,7 1,6 3,85 13,9 6,6 24,71 21,7 

60 19,2 9,6 17,3 6,6 275,7 1,6 3,41 13,4 7,3 24,62 21,2 

66 19,6 9,4 17,7 6,4 274,7 1,6 3,32 15,6 11,7 24,52 20,8 

117 19,1 9,6 18,0 6,3 272,8 1,6 3,42 13,1 4,4 24,35 19,9 

34 19,5 9,4 17,4 6,6 272,2 1,6 3,64 13,4 5,2 24,30 19,7 

TBKN 17,9 17,0 227,4 3,60 13,9 20,3 

Xác suất 
Fpr < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

(Nguồn: Phí Hồng Hải và cộng sự, 2015). 
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Hai mươi gia đình sinh trưởng nhanh nhất về thể tích thân cây trong khảo nghiệm có độ vượt 
từ 19,7% tới 45,2% so với trung bình khảo nghiệm và vượt 127-175% so với gia đình có sinh 
trưởng kém nhất (bảng 5). Năng suất bình quân năm của các gia đình này cũng đạt tới 24,3 tới 
29,5 m/ha/năm mặc dù đất Ba Vì nghèo dinh dưỡng và có hiện tượng đá ong hóa rất mạnh. Giá 
trị chọn giống những gia đình như 127, 135, 110, 37, 88, 35 và 81 đều có giá trị chọn giống cao 
nhất trong khảo nghiệm. Đặc biệt các gia đình 127, 81 và 135 có sinh trưởng vượt trội so với 
nhóm 20 gia đình tốt nhất, với năng suất trung bình đạt trên 28 m/ha/năm.  

Tương tự như tính trạng sinh trưởng, trị số pilodyn biến động cũng khá lớn, từ 11,8 mm đến 
16,1 mm. Nhưng, hệ số biến động của các trị số này trong từng gia đình lại nhỏ, từ 1,9% đến 
12,6%. Các gia đình 12, 110, 42, 37, 88, 60, 117 và 34 là những gia đình có trị số pilodyn thấp 
hơn hẳn so với trị số trung bình vườn giống, như vậy các gia đình này là những gia đình vừa sinh 
trưởng nhanh vừa có khối lượng riêng của gỗ cao.  

Đánh giá về độ thẳng thân cho thấy cây Keo tai tượng trong khảo nghiệm hậu thế Ba Vì có 
độ thẳng thân không cao, với giá trị trung bình chỉ đạt 3,6 điểm. Trong 20 gia đình tốt nhất chỉ có 
12 gia đình có độ thẳng thân cây vượt so với độ thẳng thân trung bình vườn giống. Gia đình có 
độ thẳng thân cây cao hơn so với các gia đình khác là 127, 135, 147, 12, 110, 37, 88, 35, 5 và 
138. Đánh giá thực tế trên hiện trường cho thấy các gia đình 127, 35, 37, 135, 88, 110, 5, 81, 42 
và 91 là những gia đình có thân thẳng đẹp, ít cành và cành nhỏ.  

Như vậy, đánh giá cả bốn chỉ tiêu sinh trưởng, độ thẳng thân và pilodyn cho thấy 7 gia 
đình 127, 35, 37, 135, 81, 88 và 110 là những gia đình vừa sinh trưởng nhanh, thân thẳng và 
khối lượng của gỗ cao. Các gia đình này đã được Hội đồng Bộ Nông nghiệp và PTNT công 
nhận là giống TBKT cho Hà Nội và các lập địa tương tự. 

2.1.6. Nghiên cứu chọn lọc các dòng vô tính bạch đàn lai mới 

Nhóm các loài bạch đàn cũng là một đối tượng trồng rừng chính ở nước ta. Trong những 
năm trước đây do sử dụng giống và kỹ thuật trồng rừng không phù hợp nên năng suất và chất 
lượng rừng trồng bạch đàn rất thấp, bị bệnh nhiều dẫn đến người dân quay lưng với cây bạch 
đàn. Tuy nhiên trong thời gian gần đây, nhu cầu trồng rừng bạch đàn đã bắt đầu tăng mạnh trở 
lại, đặc biệt ở một số tỉnh phía Bắc. Nhằm đáp ứng nhu cầu trồng rừng bạch đàn, nghiên cứu lai 
giống giữa Bạch đàn uro với Bạch đàn pellita và các giống bạch đàn khác đã được thực hiện. Kết 
quả là đã tạo ra hàng chục tổ hợp lai giữa các giống bạch đàn này. Các tổ hợp lai mới có sinh 
trưởng vượt trội từ 20 đến 50% so với các giống bố mẹ cũng như các giống đối chứng U6, PN14 
trên các lập địa ở Ba Vì (Hà Nội), Nam Đàn (Nghệ An), Đông Hà (Quảng Trị) và Bầu Bàng 
(Bình Dương) (Hà Huy Thịnh và cộng sự, 2010). Từ kết quả khảo nghiệm các tổ hợp lai, Viện đã 
tiến hành chọn lọc các cá thể lai tốt nhất trong các khảo nghiệm giống lai và khảo nghiệm dòng 
vô tính nhằm chọn lọc ra những dòng vô tính có sinh trưởng tốt nhất cho trồng rừng. Kết quả 
khảo nghiệm giống lai UP và PB tại Yên Thế, Bắc Giang và Hàm Thuận Nam, Bình Thuận được 
trình bày tại bảng 6. 
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Bảng 6. Kết quả khảo nghiệm các dòng Bạch đàn lai UP và PB 
tại Yên Thế, Bắc Giang và Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 

Yên Thế, Bắc Giang (3/2011 - 4/2015) Hàm Thuận Nam, Bình Thuận (8/2011 - 12/2014) 

Dòng D1,3 (cm) Hvn 
(m) 

V 
(m/cây) 

Năng suất 
(m/ha/năm) Dòng D1,3 (cm) Hvn (m) V 

(m/cây) 
Năng suất 
(m/ha/năm) 

UP164 11,5 15,4 0,0816 33,0 C9 13,2 14,4 0,1053 42,4 

UP138 11,6 14,6 0,0799 29,0 PB7 11,5 14,3 0.0753 38,5 

UP171 11,5 14,8 0,0785 29,3 PB48 11,9 15,1 0.0823 37,8 

UP223 11,6 14,3 0,0782 32,5 UP68BB 13 14,3 0.0963 36,6 

UP180 11,4 14,9 0,0774 28,9 UP69BB 12,4 15 0.0896 36,3 

UP219 11,2 14,8 0,0767 28,6 PB55 11,1 15,2 0.0756 35,6 

UP218 11,0 14,7 0,0740 20,0 UP75BB 11,5 13,3 0.0744 35,5 

UP239 11,0 15,1 0,0740 26,9 UP71BB 12,1 14,3 0.0856 30,2 

UP190 11,1 14,9 0,0740 28,4 C55 11,9 14,5 0.0869 29,6 

UP238 10,8 14,8 0,0693 25,9 U6 11,1 13,6 0.068 29,5 

... ... ... ... ... UP50BB 11,3 14,8 0.0743 27,4 

UP274 8,9 13,7 0,0434 17,6 UP56BB 10,5 13 0.0668 25,6 

UP173 8,8 13,3 0,0422 15,3 C159 10,8 13,2 0.0623 25,3 

UP167 8,4 13,5 0,0392 13,4 . . . . . 

PN14 7,3 11,9 0,0253 10,0 P19 9,3 12,4 0.0436 5,6 

U6 6,6 10,7 0,0206 7,1 PB29 8,7 9,3 0.0267 5,6 

Fpr <0,001 <0,001 <0,001 Fpr <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

(Nguồn: Hà Huy Thịnh và cộng sự, 2015; Nguyễn Đức Kiên và cộng sự, 2015). 

Kết quả đánh giá sinh trưởng của các dòng vô tính bạch đàn lai tại Yên Thế, Bắc Giang ở 
giai đoạn 4 tuổi cho thấy có sự sai khác rõ rệt giữa các dòng vô tính về tất cả các chỉ tiêu sinh 
trưởng (Fpr<0,001). Đường kính thân cây trung bình toàn thí nghiệm là 10,0 cm, chiều cao và 
thể tích tương ứng là 14,1m và 0,0585 m/cây, tương đương với lượng tăng trưởng đường kính, 
chiều cao và thể tích hàng năm là 2,5 cm, 3,5 m và 0,015 m/cây. Kết quả đánh giá cũng cho thấy 
các công thức đối chứng có sinh trưởng kém trong thí nghiệm, trong đó dòng PN14 và U6 là 
dòng được công nhận giống và được gây trồng nhiều có sinh trưởng kém nhất với thể tích thân 
cây chỉ đạt 0,020 - 0,025 m/cây. Căn cứ vào khoảng sai dị đảm bảo về chỉ tiêu thể tích để phân 
nhóm các dòng vô tính thì nhóm có thể tích thân cây cao nhất có đến 12 dòng. Tuy nhiên trong 
số 12 dòng này có thể phân thành 3 nhóm như sau: 

- Nhóm 1 gồm 2 dòng UP164 và UP223 có năng suất từ 32,5 đến 33 m/ha/năm 
- Nhóm 2 gồm các dòng UP171, UP180, UP219, UP190, UP153 và UP236 có năng suất từ 

27,7 đến 29,3 m/ha/năm. 
- Nhóm 3 gồm các dòng UP238 và UP239 có năng suất từ 25,9 đến 26,9 m/ha/năm. 
Từ kết quả khảo nghiệm dòng vô tính bạch đàn lai tại Bắc giang, năm 2015 Viện nghiên cứu 

Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
công nhận giống và đã công nhận được 07 giống là giống tiến bộ kỹ thuật gồm: UP153, UP164, 
UP171, UP180, UP190, UP223 và UP236.  
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Hình 3. Dòng PB7 (trái) và PB48 (phải) 4 năm tuổi tại Hàm Thuận Nam, Bình Thuận 
đạt năng suất 38 m/ha/năm (Ảnh: Nguyễn Đức Kiên)  

Tại Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, kết quả đánh giá ở giai đoạn 40 tháng tuổi cho thấy có sự 
sai khác rất rõ rệt về các chỉ tiêu sinh trưởng giữa các dòng vô tính. Có thể thấy dòng C9 là giống 
được công nhận TBKT vẫn duy trì khả năng sinh trưởng cao nhất. Hầu hết các dòng đối chứng 
đều có sinh trưởng trong nhóm tốt đến trung bình. Từ kết quả đánh giá khảo nghiệm dòng vô 
tính bạch đàn lai tại Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, năm 2015 Viện đã đề nghị Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn công nhận giống và đã công nhận được 06 giống bạch đàn lai mới là 
giống tiến bộ kỹ thuật gồm các giống: PB7, PB48, PB55, UP68BB, UP69BB và UP75BB. Đây 
là các giống có năng suất cao và chất lượng tốt đáp ứng cho trồng rừng sản xuất. 

Khảo nghiệm dòng vô tính bạch đàn lai tại Cà Mau 

Tham gia khảo nghiệm ở Kinh Đứng Cà Mau bao gồm 26 dòng bạch đàn lai và 2 giống đối 
chứng là UE3 và PN3d. Kết quả đánh giá ở giai đoạn 3 tuổi cho thấy có sự sai khác rõ rệt về các 
chỉ tiêu sinh trưởng giữa các dòng vô tính. Trong đó, dòng bạch đàn lai là TU104 và UG24 có 
sinh trưởng nhanh nhất với tăng trưởng bình quân về đường kính đạt 5 cm/năm, năng suất đạt 
40,7 m/ha/năm và 33,9 m/ha/năm; tiếp đến là các dòng bạch đàn lai là UC61, CU98, CU82, 
UG55, UC51, TP12, TP13, TP28, CU52, CP2 US53, TU10, UU55, UT64 có tăng tăng bình quân 
đường kính đạt trên 4 cm với năng suất đạt tương ứng từ 27,5 - 41,0 m/ha/năm, trong khi đó 
dòng đối chứng PN3d chỉ đạt 21,6 m/ha/năm. Như vậy, có 17 dòng lai có sinh trưởng nhanh, 
năng suất vượt giống đối chứng PN3d từ 27% đến 123%. Từ kết quả đánh giá khảo nghiệm dòng 
vô tính bạch đàn lai tại Kinh Đứng, Cà Mau, năm 2015 Viện đã đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn công nhận giống và đã công nhận được 3 giống quốc gia là UG24, CU98, CU82 
và 3 giống tiến bộ kỹ thuật là UG55, TU104, TP12 cho vùng Cà Mau và những nơi có điều kiện 
sinh thái tương tự. 
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Bảng 7. Sinh trưởng bạch đàn lai tuổi 3 tại Kinh Đứng, Cà Mau (8/2012-9/2015) 

STT Tên dòng 
D1,3 (cm) Hvn (m) Thể tích thân cây 

(dm/cây) 
Năng suất 
(m/ha/năm) 

1.250 cây/ha 

Tỷ lệ sống 
(%) 

TB V% TB V% TB V% 
1 CU98 13,8 15,3 14,1 12,6 112,8 7,0 44,1 93,8 

2 UC61 13,8 20,0 13,5 14,8 123,0 7,0 43,2 84,4 

3 TU104 14,9 12,0 14,8 7,1 136,0 5,7 40,7 71,9 

4 CU82 13,8 9,8 14,4 6,5 111,8 6,3 37,8 81,3 

5 UUU63 12,6 15,3 13,3 11,8 90,1 8,2 35,2 93,8 

6 TP12 13,3 8,7 13,8 8,4 98,9 6,6 34,8 84,4 

7 CP2 12,3 14,5 13,5 10,9 86,2 8,4 34,8 96,9 

8 UG24 15,0 7,8 15,4 5,6 144,5 4,4 33,9 56,3 

9 UG55 13,3 13,1 14,3 5,8 105,4 7,0 31,6 71,9 

10 TP28 12,9 15,3 13,7 9,6 94,0 7,9 30,6 78,1 

11 UT64 12,3 6,7 13,5 3,5 82,6 6,9 30,1 87,5 

12 TP13 13,1 12,4 13,6 10,6 97,8 7,5 29,3 71,9 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

27 UT89 9,9 14,8 12 15,5 51 12,6 14,6 68,8 

25 PN3d 10,9 14,9 13,3 10,2 64,8 10,8 21,6 18,8 

TB 12,4 13,3 87,9 27,2 74,1 

Fpr <0,001 <0,001 <0,001 

Lsd 1,92 1,67 34,99 

(Nguyễn Việt Cường và cộng sự, 2015). 

Hình 4. Dòng CU98 (trái) và Dòng UG24 (phải) 3 năm tuổi tại Kinh Đứng, Cà Mau 
đạt năng suất 44,1 m/ha/năm và 33,9 m/ha/năm (Ảnh: Nguyễn Việt Cường) 
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Kết quả khảo nghiệm giống Bạch đàn uro của Viện nghiên cứu Cây nguyên liệu giấy 
Trong giai đoạn 2011 - 2020, bên cạnh các nghiên cứu chọn giống bạch đàn do Viện nghiên 

cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp tiến hành thì Viện nghiên cứu Cây nguyên liệu 
giấy thuộc Tổng công ty Giấy cũng đã có những nghiên cứu chọn giống Bạch đàn uro phục vụ 
trồng rừng nguyên liệu và đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận 5 giống 
Bạch đàn gồm CT3, CTIV, PN54, PN108 và PN24 là giống tiến bộ kỹ thuật. Dưới đây là kết quả 
khảo nghiệm một số giống này trên một số lập địa. 

Bảng 8. Kết quả khảo nghiệm một số giống Bạch đàn tại Lạng Sơn và Phú Thọ 
ở giai đoạn 7 năm tuổi  

Hữu Lũng, Lạng Sơn Tiên Kiên, Phú Thọ 
Giống 

Bạch đàn 
D1,3 
(cm) 

Hvn 
(m) 

Vc 
(m) 

M 
(m/ha) 

Giống 
Bạch đàn 

D1,3 
(cm) 

Hvn 
(m) 

Vc 
(m) 

M 
(m/ha) 

PN54 14,8 18,3 0,186 165,4 PN108 14,9 21,0 0,213 186,8 

PN108 15,0 17,7 0,186 142,6 PN24 12,6 19,7 0,148 182,5 

PN14 14,0 17,7 0,163 139,5 PN14 13,1 18,3 0,145 174,0 

PN21 14,5 18,3 0,176 113,3 PN54 12,6 19,5 0,151 153,6 

PN116 12,9 19,7 0,147 107,8 PN116 10,4 18,5 0,092 113,4 

PN24 16,0 18,3 0,214 99,8 

Sig *** *** *** *** Sig *** *** *** *** 

***: sai khác có Fpr < 0.001 
(Nguồn: Viện nghiên cứu Cây nguyên liệu giấy, 2015). 

Kết quả đánh giá ở giai đoạn 7 năm tuổi tại Tiên Kiên và Hữu Lũng cho thấy các dòng 
PN54, PN108 và PN24 có sinh trưởng vượt trội so với giống PN14 và PN116 là những giống đã 
được công nhận giai đoạn trước. Các giống này đạt năng suất từ 20 đến 27 m/ha/năm đồng thời 
có tỷ lệ cây có sức sống tốt, thân thẳng và cành nhỏ trên 90% (Viện nghiên cứu Cây nguyên liệu 
giấy, 2015).  

2.1.8. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống các loài cây bản địa lấy gỗ 
Từ năm 2010 đến nay, thông qua các đề tài nghiên cứu, đã có tổng cộng 24 loài cây bản địa 

được nghiên cứu chọn giống. Các nghiên cứu chọn giống cây bản địa trong giai đoạn này mới 
chỉ ở bước đầu, tập trung chủ yếu vào chọn lọc cây trội và xây dựng các khảo nghiệm giống, kỹ 
thuật tạo cây con, chế biến và bảo quản hạt giống làm cơ sở cho nghiên cứu cải thiện giống ở 
giai đoạn cao hơn. Tổng cộng đã chọn lọc được hơn 1.300 cây trội và đã xây dựng được 90 ha 
khảo nghiệm giống các loài cây bản địa. Đây là nguồn vật liệu giống hết sức quan trọng cho 
nghiên cứu cải thiện giống. Tuy nhiên, hầu hết các đề tài nghiên cứu cây bản địa mới chỉ đươc 
thực hiện trong 5 năm mà không được đầu tư tiếp tục nên việc quản lý bảo vệ hệ thống cây trội 
và khảo nghiệm giống này gặp rất nhiều khó khăn. 

2.1.9. Kết quả nghiên cứu chọn giống các loài cây lâm sản ngoài gỗ 
Trong giai đoạn 2011 - 2020, công tác nghiên cứu cải thiện giống cây lâm sản ngoài gỗ 

(LSNG) đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Tổng cộng đã có 34 giống của 5 loài được 
công nhận. Trong đó, Mắc ca có 13 dòng vô tính, Tràm năm gân có 12 dòng vô tính, Tràm trà có 
6 dòng vô tính và 2 gia đình, Sa nhân tím có 1 xuất xứ (bảng 9).  
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Bảng 9. Giống của các loài LSNG đã được công nhận giai đoạn 2011-2020 
STT Loài cây Số lượng Giống 

1 Mắc ca 13 dòng OC, Daddow, 246, 816, 842, 849, 695, 741, 800, 900, A16, A38, QN1 

2 Tràm năm gân 12 dòng Q4.50; Q4.19’; Q4.40; Q23.127; Q23.21; Q23.315; Q15.38; Q15.013; 
Q16.427. 

3 Tràm trà 
06 dòng A36.217; A32.23; A38.317; A66.218; A38.39; A38.124. 

2 gia đình A9; A10. 
5 Sa nhân tím 01 xuất xứ Xuất xứ Sơn Long 

Các giống Mắc ca được công nhận đều có năng suất hạt cao, trên các lập địa phù hợp ở vùng 
Tây Bắc và Tây Nguyên có thể đạt từ 8 - 10 kg/cây ở giai đoạn 6 tuổi và từ 15 đến 20 kg/cây ở 
giai đoạn 8-10 tuổi (Viện nghiên cứu giống và CNSH Lâm nghiệp, 2018).  

Xuất xứ Sa nhân tím Sơn Long được khảo nghiệm tại Hoành Bồ, Quảng Ninh có hệ số đẻ 
nhánh cao nhất, đạt 2,5 nhánh con/nhánh mẹ ở giai đoạn 28 tháng tuổi và cho năng suất hạt đạt 
456 kg/ha, vượt 78 đến 179% so với các xuất xứ khác. Hàm lượng tinh dầu trong hạt Sa nhân tím 
đạt 3,1%, cao nhất so với các xuất xứ khác và đạt tiêu chuẩn làm dược liệu của Việt Nam (Phan 
Văn Thắng và cộng sự, 2018). 

Ngoài ra, các nhiệm vụ khai thác phát triển nguồn gen thực hiện trong giai đoạn 2013-2019 
cũng tiến hành chọn lọc cây trội, nhân giống và khảo nghiệm các gia đình và các dòng vô tính, 
nhưng chưa công nhận các giống TBKT. Đây cũng là nguồn giống đã được cải thiện ở một mức độ 
nhất định, cần phải đưa vào để phát triển trong giai đoạn trước mắt.  

Dự án Giống cấp Bộ thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2011-
2016 về nâng cao chất lượng giống một số loài cây gỗ bản địa và cây LSNG có giá trị. Trong đó 
có 6 loài cây LSNG gồm: Giổi ăn hạt (Michelia tonkinensis), Hồi (Illicium verum), Sa nhân tím 
(Amomum longiligulare), Thảo quả (Amomum aromaticum), Cọ khiết (Dalbergia hupeana) và 
Sở (Camellia sasanqua). Kết quả đã chọn được số lượng cây trội đủ lớn cho các loài cây LSNG 
gồm: 60 cây trội Giổi ăn hạt, 80 cây trội Hồi, 80 cây trội Thảo quả. Thu thập được 60 lô hạt 
giống Hồi, 55 lô hạt giống Thảo quả, 55 lô hạt giống Giổi ăn hạt, 50 lô hạt giống Sa nhân tím, 30 
lô hạt giống Cọ khiết và 20 lô hạt giống Sở. Đồng thời đã xây dựng được hệ thống các khu rừng 
giống, vườn giống và vườn sưu tập giống cho các loài cây LSNG. 

Hình 5. Khảo nghiệm Mắc ca ở tuổi 7 tại K’Bang - Gia Lai (Ảnh: Nguyễn Đức Kiên) 
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2.2. Nghiên cứu nhân giống cho các giống mới chọn tạo và tập huấn chuyển giao kỹ thuật 
Đối với các loài cây trồng rừng chủ yếu như các loài keo và bạch đàn nuôi cấy mô cũng là 

phương pháp được áp dụng rộng rãi để phát triển các giống được cải thiện vào sản xuất. Song song 
với nghiên cứu chọn lọc các dòng keo và bạch đàn mới cho trồng rừng thì nghiên cứu nhân 
giống sinh dưỡng bằng nuôi cấy mô và giâm hom cũng đã được chú trọng. Cho đến nay hầu hết 
tất cả các giống được công nhận đều đã có quy trình nhân giống bằng nuôi cấy mô và giâm hom 
đi kèm.  

Bắt đầu được nghiên cứu từ năm 1995 bởi tác giả Nguyễn Ngọc Tân và cộng sự, quy trình nhân 
giống bằng nuôi cấy mô và giâm hom cho các dòng keo lai và bạch đàn có năng suất chất lượng cao 
đã được xây dựng và hoàn thiện. Trong giai đoạn, 2003-2016 hàng loạt các quy trình nhân giống cho 
các giống keo và bạch đàn mới chọn lọc đã được Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học 
Lâm nghiệp phát triển (Đoàn Thị Mai và cộng sự, 2000; Đoàn Thị Mai và cộng sự, 2003; Đoàn Thị 
Mai, Lê Sơn và cộng sự, 2011, Lê Sơn và cộng sự, 2013, Cấn Thị Lan và cộng sự, 2016). Bên cạnh 
đó, các nghiên cứu nhân nhanh một số loài cây thân gỗ khác (Tếch, Trầm gió, Thông, Hông, Xoan 
ta, Lát hoa) cũng đã được thực hiện ( Đoàn Thị Mai và cộng sự 2005; Đoàn Thị Mai, Lê Sơn và 
cộng sự, 2011).  

Từ năm 2011 đến nay, Viện đã tiến hành chuyển giao giống và công nghệ nhân giống mô-
hom cho nhiều cơ sở sản xuất và nghiên cứu trên khắp cả nước. Có thể kể đến một số cơ sở nhân 
giống và trồng rừng hàng đầu như Công ty Cổ phần Giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ, Công ty 
Lâm nghiệp Quy Nhơn, Công ty Cổ phần Giống Nguyên Hạnh, các công ty giống và trồng 
rừng ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, 
Tuyên Quang, Hòa Bình... và các Trung tâm vùng thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt 
Nam. Đến nay các cơ sở nhận chuyển giao đều đã có khả năng nhân giống ở các quy mô khác 
nhau. Một số đơn vị như Công ty Giống Lâm nghiệp Nam Bộ, Công ty Dịch vụ cây trồng 
Nguyên Hạnh... đã có thể sản xuất hàng triệu cây giống/năm từ công nghệ mô - hom để cung 
cấp cho trồng rừng kinh tế.  

Bên cạnh việc chuyển giao công nghệ cho các cơ sở nghiên cứu và sản xuất, từ năm 2011 
đến nay, hàng năm Viện đã sản xuất và cung cấp gần 2,5 triệu cây mô đầu dòng keo và bạch đàn 
và trên 4.000 bình giống được phục tráng trên cho các nhà mô và vườn ươm trên cả nước làm vật 
liệu nhân giống.  

2.3. Ứng dụng công nghệ gen và sinh học phân tử trong chọn tạo giống 
2.3.1. Nghiên cứu chọn giống bằng công nghệ chuyển gen 

Nghiên cứu chuyển gen cây lâm nghiệp bắt đầu được Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ 
sinh học Lâm nghiệp tiến hành từ những năm 2010 với các nghiên cứu chủ yếu về chuyển gen 
làm tăng chiều dài sợi gỗ cho bạch đàn. Bạch đàn chuyển gen tăng chiều dài sợi gỗ (EcHb1) đã 
được Trần Hồ Quang và cộng sự thực hiện trong khuôn khổ Đề tài “Nghiên cứu tạo giống bạch 
đàn lai biến đổi gen cho chiều dài sợi gỗ” ở trong giai đoạn 2011-2015. Các tác giả đã xây dựng 
cấu trúc vector GWB2/35S/EcHB1/NOS mang gen mục tiêu EcHB1 và gen chọn lọc HPT 
(kháng Hygromicin) và nptII (kháng Kanamycin). Hoạt động của gen EcHB1 được điều khiển 
bởi promoter CaMV35S. Cấu trúc vector pGWB2/35S/EcHB1/NOS biểu hiện tốt trên cây thuốc 
lá chuyển gen với sinh trưởng cao hơn gấp 1,8 lần và sợi gỗ dài hơn 1,2 lần so với cây đối chứng 
sau 3 tháng trồng tại vườn ươm. Đề tài cũng đã xây dựng được quy trình chuyển gen EcHB1 làm 
tăng chiều dài sợi gỗ với hiệu suất chuyển gen đạt 1,06%. Đã tạo được 19 dòng Bạch đàn lai UU 
chuyển gen mang gen mục tiêu EcHB1 được xác định bằng phương pháp PCR, cây chuyển gen 
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có hình thái bình thường và sinh trưởng nhanh hơn cây đối chứng. Số lượng mạch gỗ, tia gỗ và 
chiều dài sợi gỗ dài hơn cây đối chứng tương ứng là 15%, 27% và 1,5%. Hàm lượng lignin trong 
cây chuyển gen E1 ít hơn cây đối chứng 2,3%.  

Hiện nay, nghiên cứu chuyển gen EcHB1 tiếp tục được Viện triển khai trong giai đoạn 
2017-2020 với đối tượng là các dòng Bạch đàn lai UP đã được công nhận là giống tiến bộ kỹ 
thuật. Viện đã xây dựng được cấu trúc vector pCB301/EcHB1 mới và Quy trình chuyển gen 
cho các dòng Bạch đàn lai UP với hiệu suất chuyển gen đạt xấp xỉ 3% (Trần Thị Thu Hà và 
cộng sự, 2019). Qua đó, đã tạo được trên 100 các dòng bạch đàn chuyển gen và đã đưa ra trồng 
khảo nghiệm tại hiện trường để đánh giá khả năng sinh trưởng cũng như chiều dài sợi gỗ của 
các dòng này. 

2.3.2. Nghiên cứu chọn giống ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn giống cây rừng 
Ứng dụng các chỉ thị phân tử trong nghiên cứu chọn giống các loài keo đã được Viện 

nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp bắt đầu triển khai từ năm 2001 với 
nghiên cứu sử dụng các chỉ thị vi vệ tinh (SSR) để xác định tỷ lệ tự thụ phấn ở 6 vườn giống 
Keo tai tượng và ảnh hưởng của hiện tượng này đến sinh trưởng của cây con trên hiện trường 
(Harwood và cộng sự, 2004). Kết quả nghiên cứu cho thấy các cây con từ hạt thu từ các vườn 
giống với các xuất xứ Papua New Giunea có tỷ lệ thụ phấn chéo cao có sinh trưởng tốt nhất. 
Các cây hạt thu được từ vườn giống có xuất xứ từ Queensland có tỷ lệ tự thụ phấn 51% và sinh 
trưởng thấp nhất. Các cây con từ tự thụ phấn cao có sinh trưởng thấp hơn 15% về chiều cao và 
16% về đường kính ngang ngực so với các cây con từ thụ phấn chéo tại các khảo nghiệm 18 
tháng tuổi. Kết quả nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của việc giảm tỷ lệ tự thụ phấn trong 
các vườn giống Keo tai tượng (Harwood và công sự, 2004).  

Các nghiên cứu sử dụng chỉ thị phân tử trong hỗ trợ chọn giống (MAS- Marker assisted 
Selection) bắt đầu được Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp thực hiện 
trong giai đoạn 2010-2020 với đối tượng chủ yếu là keo lai và bạch đàn. Hướng đi chính của các 
nghiên cứu này là xác định các chỉ thị phân tử có tương quan đến tính trạng sinh trưởng (Trần Hồ 
Quang và cộng sự, 2011, Hà Huy Thịnh và cộng sự, 2016, Nguyễn Việt Cường và cộng sự, 2016) 
và kháng bệnh (Trần Thanh Trăng và cộng sự, 2013).  

Qua nghiên cứu, các tác giả đã chọn lọc được một số chỉ thị SSR có tương quan đến tính 
trạng sinh trưởng nhanh ở keo lai và tính kháng bệnh trên lá của bạch đàn trắng. Trong đó, 21 chỉ 
thị SSR hoạt động ổn định trên keo lai và 2 loài bố mẹ và có tương quan đến tính trạng sinh 
trưởng. Một số dòng keo lai có tiềm năng sinh trưởng nhanh được sàng lọc bằng các chỉ thị này 
từ quần thể chọn giống qua khảo nghiệm dòng vô tính cho khả năng sinh trưởng tốt trên hiện 
trường thí nghiệm. Một kết quả đáng ghi nhận là đã tạo được một số dòng keo lai có sinh trưởng 
nhanh và đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật để đưa vào 
trồng rừng sản xuất. 

Hiện nay, để bắt kịp xu thế nghiên cứu về chỉ thị phân tử trên thế giới trong nghiên cứu cải 
thiện giống cây lâm nghiệp, Viện đã bắt đầu triển khai các nghiên cứu ứng dụng các chỉ thị SNPs 
(là chỉ thị có nhiều ưu việt hơn so với các chỉ thị khác như: (1) có tần suất phát hiện rất cao - 
thường là tỷ lệ 1/1000 Nucleotide - do đó dễ phát triển với số lượng lớn và giá thành rẻ, (2) các 
chỉ thị SNP xuất hiện ở vùng gen mã hóa có khả năng tương quan trực tiếp đến các tính trạng 
quan tâm) cũng như phương pháp chọn giống mới (chọn giống trên kiểu gen - Genomic 
Selection) trong nghiên cứu chọn giống keo lai sinh trưởng nhanh và có sức chống chịu với các 
điều kiện bất lợi. 
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2.4. Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen các loài cây quý hiếm 
Bảo tồn nguồn gen cây rừng là một nhiệm vụ nghiên cứu hết sức quan trọng nhằm bảo tồn 

và phát triển các nguồn gen quý hiếm. Trong thời gian vừa qua công tác bảo tồn nguồn gen cây 
rừng đã đạt được các kết quả như sau: 

- Điều tra, khảo sát: Đã xác định chính xác thực trạng và khu phân bố của 53 loài cây lá kim; 42 
loài thuộc 6 chi Dầu; 216 loài/phân loài của 25 chi Tre trúc; 40 loài cây lá rộng khác.  

- Thu thập nguồn gen: Đã thu thập 1.189 nguồn gen cho 127 loài, mẫu hạt giống của 67 loài 
cây bản địa  

- Lưu trữ nguồn gen:  
+ Ngân hàng gen hạt giống: 3.818 xuất xứ và lô hạt cá thể (nguồn gen), trong đó có 744 lô 

hạt cá thể của 102 xuất xứ thuộc 83 loài cây bản địa, quý hiếm và/hoặc có giá trị kinh tế. 
+ Ngân hàng gen hiện trường: 104 ha rừng trồng bảo tồn cho 127 loài, tại Cầu Hai - Phú 

Thọ, Lương Thịnh - Yên Bái; Măng Linh - Lâm Đồng, Đakplao - Đắk Nông, Bình Thuận, Bầu 
Bàng - Bình Dương, Cát Tiên - Đồng Nai và Cà Mau. Đã trồng bổ sung 20 loài mới cho Vườn 
thực vật Cầu Hai; 93 loài cho Vườn thực vật Trảng Bom. 

+ Vườn thực vật: 107 ha. 
- Đánh giá đặc điểm lâm học, đặc điểm sinh lý hạt giống: cho 47 loài cây.  
- Đánh giá di truyền nguồn gen: cho 17 loài thuộc 6 chi họ Dầu; các xuất xứ và cá thể cho 

Giáng hương quả to, Dầu đọt tím, Gụ mật, Thông hai lá dẹt, Lim xanh; Giổi xanh; Pơ mu; Bách 
xanh và Bách xanh đá; Chò chỉ; Gõ đỏ, Giổi xương và Sao lá hình tim.  

- Tư liệu hóa: Xuất bản 7 cuốn Atlas cây rừng Việt Nam với 800 loài; 01 sách chuyên khảo 
về công tác bảo tồn nguồn gen cây rừng; 01 cơ sở dữ liệu tài nguyên thực vật rừng cho 196 loài 
và đăng tải trên trang www.vafs.gov.vn 

- Khai thác phát triển nguồn gen: Đã và đang thực hiện cho 19 loài cây bản địa có giá trị 
kinh tế cao, như Sở, Quế thanh, Quế trà mi, Sâm lai châu, Trám đen, Ươi, Dẻ bắc giang, Óc chó, 
Mây chỉ, Song bột, Xoay, Giổi xanh, Giổi ăn hạt, Trà hoa vàng, Vù hương, Tre ngọt, Lùng, 
Hoàng đàn chi lăng, Thiết san giả lá ngắn, Tơm trơng và Huyết đằng lông. 

2.5. Tập hợp nguồn giống và xây dựng các vườn giống 
Bên cạnh việc phát triển rừng trồng dòng vô tính các loài keo lai, Keo lá tràm và bạch đàn lai 

thì việc xây dựng các vườn giống và quần thể chọn giống là hết sức cần thiết nhằm tiếp tục chọn 
lọc các giống mới phục vụ sản xuất. Một số loài cây trồng rừng chủ lực như Keo tai tượng và 
Keo lá liềm rất khó nhân giống bằng hom nên chủ yếu nhân giống bằng hạt. Cho đến nay mặc dù 
đã có một số vườn giống Keo tai tượng được xây dựng nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu của 
sản xuất, vì vậy hàng năm nước ta vẫn phải nhập một khối lượng lớn hạt giống từ các xuất xứ 
nguyên sản để phục vụ trồng rừng. Vì vậy, trong thời gian vừa qua song song với công tác chọn 
tạo các dòng vô tính thì Viện đã và đang tiếp tục đẩy mạnh xây dựng các vườn giống để cung 
cấp hạt giống phục vụ sản xuất và làm nền tảng cho nghiên cứu cải thiện giống. 

Cho đến nay, thông qua các đề tài và dự án, Viện đã xây dựng gần 200 ha vườn giống các 
loài Keo tai tượng, Keo lá tràm, Keo lá liềm, Bạch đàn uro, Bạch đàn pellita... Trong số đó đã có 
gần 30 vườn giống được công nhận đủ điều kiện sản xuất hạt giống phục vụ trồng rừng. Các 
vườn giống này đều có tính đa dạng di truyền cao và đã bước đầu cung cấp hạt giống cho nghiên 
cứu và sản xuất. Rừng trồng từ nguồn hạt giống được cải thiện trong các vườn giống của Keo lá 
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tràm và Keo tai tượng có năng suất vượt 20 - 40% so với xuất xứ tốt nhất và vượt 60 - 200% so 
với giống cây hạt đại trà (Hà Huy Thịnh và cộng sự, 2010).  

III. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN GIỐNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
Nghiên cứu cải thiện giống cây lâm nghiệp là một quá trình lâu dài và liên tục và luôn phải

đi trước công tác trồng rừng một bước, đồng thời có sự kế thừa qua các giai đoạn, các thế hệ, 
qua mỗi thế hệ có sự cải thiện tốt hơn so với thế hệ trước. Trong bối cảnh ngành lâm nghiệp 
của nước ta đang có sự phát triển vượt bậc, nghành chế biến gỗ xuất khẩu đã trở thành ngành 
kinh tế quan trọng với nhu cầu về gỗ rừng trồng chất lượng gỗ tốt ngày càng cao do đó yêu cầu 
về giống được cải thiện ngày càng lớn. Trên cơ sở các nguồn lực hiện có, mức độ cải thiện đã 
tiến hành cho từng nhóm đối tượng, cần có các định hướng khác nhau cho các nhóm loài cây, 
cụ thể như sau: 

- Nhóm các loài cây nhập nội, mọc nhanh: 
Đây là nhóm loài cây trồng rừng chủ lực, đã được nghiên cứu cải thiện qua một số thế hệ, đã 

đạt được nhiều thành tựu về giống, có nền tảng di truyền phong phú, có chiến lược cải thiện 
giống tương đối rõ ràng. Vì vậy các định hướng trong giai đoạn tới đối với nhóm loài này là: 

+ Trên cơ sở bộ giống đã được công nhận, cần tiến hành khảo nghiệm mở rộng cho các 
giống được chọn tạo nhằm đánh giá một cách toàn diện tiềm năng của các giống này trên quy mô 
sản xuất và xúc tiến chuyển giao các giống mới cho các cơ sở sản xuất. 

+ Tiếp tục các nghiên cứu chọn tạo giống mới, ưu tiên chọn lọc các giống có năng suất cao 
và chất lượng gỗ tốt thông qua các con đường chọn giống truyền thống, lai tạo và đột biến. 

+ Chú trọng nghiên cứu chọn giống kháng bệnh, đặc biệt là bệnh chết héo do nấm 
Ceratocytis, bệnh thối rễ, mục ruột do nấm Garnoderma gây ra trên các loài keo. 

+ Nghiên cứu hoàn thiện các quy trình nhân giống sinh dưỡng bằng công nghệ mô-hom cho 
các giống có triển vọng, tiếp tục nghiên cứu cải tiến công nghệ theo hướng nâng cao hơn nữa sản 
lượng cây giống và giảm giá thành cây giống nhân bằng nuôi cấy mô.  

+ Ứng dụng các tiến bộ công nghệ sinh học, công nghệ đa bội thể, chỉ thị phân tử và công 
nghệ gen trong nghiên cứu chọn tạo giống. Đây là các nghiên cứu mang tính lâu dài, cần được 
đầu tư có bài bản có trọng điểm, ví dụ công nghệ gen cần đi theo hướng phân lập các gen chức 
năng, giải trình tự và đăng ký bảo hộ để từ đó đưa vào ứng dụng trong nghiên cứu chọn tạo 
giống mới. 

+ Nghiên cứu chọn lọc các giống cho trồng rừng gỗ lớn ở các vùng cao 
- Nhóm các loài cây bản địa: 
Đây là nhóm các loài cây chưa được nghiên cứu một cách bài bản, không có (hoặc rất ít) 

rừng giống hoặc vườn giống được công nhận, chưa có các quần thể chọn giống, các hiểu biết về 
sinh học còn hạn chế. Vì vậy, định hướng nghiên cứu đối với nhóm loài cây này là: 

+ Ưu tiên chọn 1 - 2 loài cho mỗi vùng sinh thái có khả năng trồng cây bản địa cung cấp gỗ 
lớn (Đông Bắc, Tây Bắc, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên).  

+ Tập trung thu thập các nguồn gen nhằm nâng cao tính đa dạng di truyền của loài cây 
nghiên cứu ở cả cấp độ xuất xứ và cá thể từ đó tạo ra quần thể chọn giống ban đầu có mức độ đa 
di truyền cần thiết phục vụ nghiên cứu chọn tạo giống trong tương lai. 

+ Nghiên cứu xây dựng các vườn giống và rừng giống từ các gia đình cây trội đã được chọn 
lọc để cung cấp giống cho sản xuất. 
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IV. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 
Từ các kết quả nghiên cứu và chuyển giao đã thực hiện trong giai đoạn vừa qua có thể thấy 

công tác nghiên cứu cải thiện giống cây rừng đã đi đúng hướng, kế thừa và phát huy hiệu quả 
các kết quả nghiên cứu của giai đoạn trước. Các nghiên cứu cải thiện giống đã gắn liền với nhu 
cầu của thực tế sản xuất và do đó các giống mới được đưa ra đã được sản xuất đón nhận. 
Nghiên cứu nhân giống sinh dưỡng bằng nuôi cấy mô và giâm hom cũng đã được tiến hành 
song song với nghiên cứu chọn tạo giống do đó các giống mới đã đi vào và phát huy hiệu quả 
trong sản xuất. Công tác chuyển giao giống và công nghệ nhân giống cũng đã được tiến hành 
thành công, các cơ sở tiếp nhận chuyển giao đã từng bước nhân giống thành công và phát triển 
mạnh trong sản xuất. 

Để phát triển rừng trồng bền vững, từng bước nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng các 
loài cây mọc nhanh phục vụ mục tiêu tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, trong thời gian tới cần tiếp tục 
đẩy mạnh công tác nghiên cứu và chuyển giao giống vào sản xuất, và tăng cường công tác quản lý 
chất lượng giống, cụ thể như sau: 

- Tiếp tục đầu tư nghiên cứu chọn tạo giống và nhân giống các loài cây mọc nhanh phục vụ 
trồng rừng kinh tế, trong đó chú trọng hơn nữa đến nâng cao khả năng chống chịu sâu bệnh hại, 
chống chịu gió bão và nâng cao chất lượng gỗ phục vụ trồng rừng gỗ lớn. 

- Tăng cường công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nhân giống mô-hom vào sản xuất, đặc 
biệt là các giống mới chọn tạo. 

- Các địa phương và doanh nghiệp phối hợp chặt chẽ với Viện để xây dựng các mô hình trình 
diễn giống mới, khảo nghiệm mở rộng giống từ đó chọn lọc ra các giống thực sự phù hợp với địa 
phương mình để phát triển vào sản xuất. 

- Các địa phương và doanh nghiệp tăng cường công tác xây dựng các vườn giống mới sử 
dụng các giống đã qua chọn tạo của các loài Keo tai tượng và Keo lá liềm của Viện để từng bước 
chủ động trong cung ứng hạt giống chất lượng cao phục vụ trồng rừng, tránh lệ thuộc vào nguồn 
giống nhập nội từ nơi nguyên sản hiện đang được khai thác cạn kiệt. 

- Tăng cường quản lý chất lượng cây giống: Giám sát chặt chẽ chất lượng cây giống theo 
các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) đã ban hành, trong đó cần quản lý chặt chẽ nguồn giống gốc 
để làm vườn cây đầu dòng và bình giống gốc cũng như nguồn gốc hạt giống. Khuyến cáo các 
địa phương lấy cây giống gốc, bình giống gốc từ các cơ sở nghiên cứu để đảm bảo chất lượng 
cũng như hạt giống từ các nguồn giống được công nhận và thu hái theo đúng quy trình. 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  
VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC LÂM SINH  
GIAI ĐOẠN 2011 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 

Viện Nghiên cứu Lâm sinh 

TÓM TẮT 

Trong giai đoạn 2011-2020, nhờ có nhiều chính sách của Chính phủ nhằm thúc đẩy phát triển bền vững 
ngành lâm nghiệp và nhiều chương trình khoa học công nghệ cấp quốc gia, có gần 100 nhiệm vụ khoa học 
công nghệ cấp quốc gia, cấp bộ và khuyến lâm lĩnh vực lâm sinh đã và đang được triển khai, tập trung chủ 
yếu vào gây trồng các loài cây đa tác dụng, trồng rừng sản xuất gỗ lớn, trồng rừng phòng hộ ven biển và 
phòng trừ sâu bệnh hại một số loài cây trồng chủ yếu. Các kết quả nghiên cứu chính đạt được trong giai đoạn 
này bao gồm cơ sở khoa học và hướng dẫn kỹ thuật trồng các loài cây đa tác dụng như Quế, Cóc hành, Bời 
lời, Trôm, Óc chó, Ươi, Xoay, Vù hương; cây lâm sản ngoài gỗ như Lai, Mắc ca, Sâm lai châu, Tam thất 
hoang, Sở, Sơn tra, Thảo quả, Chè hoa vàng, Tơm T’rưng, Huyết đằng lông, Bương lông, Tre ngọt, Lùng; cây 
gỗ lớn bản địa như Vối thuốc, Gáo trắng, Gáo vàng, Sồi phảng, Xoan nhừ, Xoan đào, Sa mộc, Huỷnh, Thanh 
thất, Chiêu liêu, Dẻ đỏ, Bời lời vàng, Lát hoa, Sấu tía... Xác định được cơ sở khoa học và quy trình kỹ thuật 
tổng hợp trồng lại rừng sau khai thác keo và bạch đàn; trồng và chuyển hóa rừng gỗ lớn keo và bạch đàn. Xác 
định được cơ sở khoa học và hướng dẫn kỹ thuật tổng hợp trồng một số loài cây rừng ngập mặn như Đâng, 
Mắm biển, Vẹt bông đỏ, Đưng, Sú đỏ, Dà vôi, Bần trắng và Bần không cánh. Xác định được cơ sở khoa học 
và quy trình kỹ thuật phòng trừ mọt đục thân và bệnh chết héo và mục ruột các loài keo; Sâu róm và sâu 
đục nõn thông; Sâu bệnh hại cây Quế; Chế tạo được một số chế phẩm sinh học cho cây lâm nghiệp. Xây 
dựng được 6 TCVN liên quan đến chuyển hóa rừng gỗ lớn và yêu cầu lập địa một số loài cây trồng chủ lực; 
xây dựng được bộ tiêu chuẩn quốc gia về quản lý rừng bền vững.  

Các kết quả chuyển giao chủ yếu là thông qua các dự án nông thôn miền núi, sản xuất thử nghiệm và 
khuyến lâm, nhờ đó, đã cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật và xây dựng được hàng nghìn ha mô hình trình 
diễn trồng rừng sản xuất gỗ lớn các loài Keo tai tượng, keo lai, Keo lá tràm, Thông caribea; hàng trăm ha các 
loài cây lâm sản ngoài gỗ như Quế, Bời lời đỏ, Mắc ca; hàng trăm ha rừng chuyển hóa gỗ nhỏ sang gỗ lớn. 

Một số tồn tại, hạn chế về nghiên cứu lâm sinh trong giai đoạn này như ít các nghiên cứu về rừng tự 
nhiên; Chưa chú trọng tới nghiên cứu nâng cao chất lượng rừng và gỗ; Chưa có nhiều các tiến bộ kỹ thuật 
cho nhóm loài cây bản địa; Công tác chuyển giao còn dựa nhiều vào nhiệm vụ đặt hàng như sản xuất thử 
nghiệm và khuyến nông mà chưa thực hiện tốt công tác chuyển giao thông qua dịch vụ tư vấn. Vì vậy, một số 
định hướng nghiên cứu và chuyển giao trong giai đoạn tới 2021-2030 như nâng cao giá trị sản xuất lâm 
nghiệp một cách bền vững thông qua tiếp tục nghiên cứu nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng cung 
cấp gỗ và LSNG; nâng cao giá trị sản xuất tổng hợp từ rừng tự nhiên; đẩy mạnh công tác quản lý rừng bền 
vững và chứng chỉ rừng; và đẩy mạnh chuyển giao khoa học và công nghệ vào sản xuất. 

Results of Science Research and Technology Transfer in Silviculture Field 
for the Period of 2011-2020, Orientation to 2030 

Silviculture Research Institute 

In the period 2011-2020, thanks to a serries of Government policies to promote the sustainable 
development of the forestry sector and national science and technology programs, nearly one hundred 
research and development project in silviculture areahave been being implemented, focusing mainly on 
planting multi-purpose tree species, saw-log production forests, coastal protection forests and preventing 
pests and diseases for some major tree species. The main research results achieved during this period include 
the scientific basis and technical guidance on planting multi-purpose plants such as Cinnamomum cassia, 
Azadirachta exselsa, Litsea glutinosa, Sterculia foetida, Juglans regia, Scaphium macropodum, Dialium 
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cochinchinense, Cinnamomum balansae; some NTFPs such as Aleurites moluccanus, Macadamia, Panax 
vietnamensis, panax spp, camellia ssp, Crataegus cuneara, Amomum tsaoko... and some bamboo species; 
indigenous large timber trees such as Schima wallichii, Neolamarckia, Lithocarpus fissus, Choerospondias 
axillaris, Prunus arborea, Cunninghamia lanceolata, Tarrietia javanica, Ailanthus triphysa, Terminalia 
chebula, Lithocarpus ducampii, Chukrasia tabularis, Sandoricum indicum... Identified scientific basis and 
silvicultural guidelines for management of multi-rotation Acacia and Eucalyptus plantation; planting and 
thinning for saw-log production of acacia and eucalypt plantation. Identified scientific basis and silvicultural 
guidelines for planting of some mangrove species such as Rhizophora stylosa, Avicennia marina, Bruguiera 
gymnorrhiza, Rhizophora mucronata, Ceriops tagal, Sonneratia alba and Sonneratia apetala. Identified 
scientific basis and technical guidelines to prevent stem borers, ceratocystis and heart-rot diseases of Acacia 
species; Pine pests and shoot borers; Pests and diseases of Cinnamon trees; Production of some bio-
microorganism products for forestry trees. Six national standards (TCVN) have been developed relating to 
the saw-log production planting techniques and the site requirements of some major tree species; The 
national standards for sustainable forest management has been developed. 

The results of the silviculture technology transfering are mainly through the pilot production and 
forestry extension project. Thousand hectares of demonstration models of saw-log production plantation 
of Acacia mangium, Acacia hybrid, A. auriculiformis, Pinus caribea have been established through 
providing quality certified seedling and technical training; hundred hectares of non-timber forest 
product plantations such as Cinnamon, Litsea glutinosa and Macadamia; hundred hectares of saw-log 
production plantation of acacia species. 

Some shortcomings and limitations on silvicultural research in this period such as research on natural 
forests was neglected. Research on improving the quality of forests and timber were not a priority. The 
achievement of research results from the indegenous tree species was limited. The silviculture technology 
transfer relied mainly on extension project funded by gowvernment budget, but very limited through 
consultancy services. Therefore, in the period 2021-2030, priorities in silviculture R&D aiming for increasing 
the value of forestry production in a sustainable way should be through continuing research to improve the 
productivity and quality of timber and NTFPs forest plantation; improve the multiple value from natural 
forests; promote sustainable forest management and forest certification; and promote the transfer of 
silviculture technology into practices. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Thừa hưởng kết quả của những chương trình và chính sách phát triển lâm nghiệp trước đó, 

giai đoạn 2011 - 2020 là giai đoạn ngành Lâm nghiệp đạt được những thành tựu rất đáng kể. Tốc 
độ tăng trưởng của ngành trong giai đoạn này tăng liên tục từ 5 - 8%/năm và tăng trưởng kim 
ngạch xuất khẩu lâm sản trung bình 15%/năm. Đây cũng là giai đoạn trọng tâm mà Chính phủ đã 
triển khai thực hiện hàng loạt những chính sách nhằm thúc đẩy nâng cao giá trị gia tăng và phát 
triển bền vững của ngành, như Chiến lược phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020, 
Chính sách Chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2009, Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai 
đoạn 2011-2020, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2013, Chương trình mục tiêu phát 
triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020, Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ 
rừng năm 2018... Thực hiện những chính sách đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã 
triển khai nhiều chương trình, kế hoạch hành động nhằm bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao 
năng suất và chất lượng rừng và nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp. Các nhiệm vụ khoa học 
trong lĩnh vực lâm sinh (lâm sinh, sinh thái môi trường rừng và bảo vệ rừng) cũng được đặt ra 
hướng tới giải quyết các mục tiêu đó như nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng cây mọc 
nhanh, trồng rừng gỗ lớn bằng các loài cây mọc nhanh và cây bản địa, chuyển hóa rừng sản xuất 
gỗ nhỏ sang gỗ lớn, phát triển các loài cây lâm sản ngoài gỗ và cây đa tác dụng... 

Trong giai đoạn này, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng triển khai nhiều chương trình KHCN 
có liên quan đến lĩnh vực lâm sinh, như Chương trình khai thác và phát triển nguồn gen, Quỹ 
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phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), Chương trình công nghệ sinh học, 
Chương trình nông thôn miền núi, Chương trình Tây Nguyên 3, Chương trình Tây Bắc, Chương 
trình hỗ trợ KHCN cho các khu dự trữ sinh quyển, Chương trình KHCN phục vụ xây dựng nông 
thôn mới, các đề tài trọng điểm cấp Nhà nước, đề tài cấp thiết địa phương và dự án sản xuất thử 
nghiệm... 

Từ các chính sách phát triển của ngành, cũng như các chương trình KHCN cấp quốc gia, 
các đơn vị có chức năng nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ lĩnh vực lâm nghiệp 
chủ yếu trong nước như Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Lâm nghiệp đã 
được giao thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ và cấp Quốc gia lĩnh vực lâm 
sinh. Các kết quả KHCN trong giai đoạn trước cũng như giai đoạn này đã đóng góp đáng kể 
trong phát triển sản xuất lâm nghiệp, phục hồi, phát triển tài nguyên rừng, bảo vệ môi trường 
sinh thái thông qua các sản phẩm KHCN như các tiến bộ kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy trình, hướng 
dẫn kỹ thuật được chuyển giao và ứng dụng rộng rãi tại các địa phương. 

Tuy nhiên, các kết quả nghiên cứu về lâm sinh cũng còn một số hạn chế nhất định trước yêu 
cầu đặt ra. Do đó, việc đánh giá kết quả nghiên cứu KHCN lĩnh vực lâm sinh trong giai đoạn này 
sẽ là cơ sở tốt để xác định những ưu tiên nghiên cứu giai đoạn tiếp theo, 2021-2030. 

II. THỰC TRẠNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC LÂM 
SINH 2011 - 2020 
2.1. Thực trạng và kết quả nghiên cứu và chuyển giao lĩnh vực lâm sinh 
2.1.1. Tổng hợp các nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao theo cấp quản lý 

Trong giai đoạn 2011-2020, tổng số có khoảng hơn 90 đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm và 
khuyến lâm lĩnh vực lâm sinh đã và đang triển khai. Các đề tài, dự án cấp quốc gia chiếm khoảng 
30%, trong đó chủ yếu là các đề tài thuộc Chương trình khai thác và phát triển nguồn gen cây rừng 
và đề tài độc lập cấp Quốc gia. Các đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm và khuyến lâm cấp Bộ chiếm 
khoảng 70%, chủ yếu là đặt hàng hàng năm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Bảng 1. Số lượng nhiệm vụ giai đoạn 2011-2020 
TT Cấp quản lý/Chương trình Số lượng đề tài/dự án 

I Cấp Quốc gia 38 

1 Đề tài độc lập 11 

2 Chương trình Quỹ gen 11 

3 Chương trình Công nghệ sinh học 4 

4 Chương trình Nông thôn mới 2 

5 Chương trình Tây Nguyên 1 

6 Chương trình Tây Bắc 1 

7 Dự án nông thôn miền núi 4 

8 Chương trình nâng cao năng suất và chất lượng 1 

9 NAFOSTED 3 

II Cấp Bộ 57 

1 Đề tài 37 

2 Dự án sản xuất thử nghiệm 5 

3 Dự án khuyến nông 15 

Tổng cộng 95 
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2.1.2. Tổng hợp các nhiệm vụ theo đối tượng nghiên cứu 
- Đối với các nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao cấp quốc gia, trong giai đoạn này, các 

nhiệm vụ tập trung vào: 
+ Nghiên cứu phát triển các loài cây bản địa đa tác dụng (cung cấp gỗ, lâm sản ngoài gỗ và 

tre nứa): Do lượng đề tài thuộc Chương trình khai thác và phát triển nguồn gen được thực hiện 
nhiều trong giai đoạn này nên số lượng đề tài có số lượng cao nhất, tập trung vào các loài cây 
như Sở, Quế thanh hóa, Óc chó, Sâm lai châu, Chè hoa vàng, Xoay, Quế trà my, Vù hương, Ươi, 
Bương lông, Tre ngọt, Luồng, Lùng, Thảo quả, Tơm T'rưng, Huyết đằng lông,... Tiếp đến là các 
đề tài thuộc lĩnh vực bảo vệ rừng, chủ yếu nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh Quế, Sơn tra, sản xuất 
chế phẩm sinh học áp dụng cho trồng rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. 

+ Các nghiên cứu về rừng tự nhiên có 2 đề tài thực hiện ở 2 khu dự trữ sinh quyển nghiên cứu 
phục hồi rừng gắn với phát triển sinh kế cộng đồng và bảo tồn đa dạng sinh học; 1 cho quản lý 
rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tây Nguyên. 

+ Về quản lý rừng bền vững (QLRBV) và chứng chỉ rừng (CCR) có 1 đề tài đang thực hiện 
về thúc đẩy áp dụng tiêu chuẩn QLRBV và chuỗi hành trình sản phẩm vào các doanh nghiệp 
trồng rừng kinh tế và chế biến gỗ ở Việt Nam và 1 dự án sản xuất thử nghiệm đang thực hiện về 
liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện QLRBV và CCR theo Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia 
(VFCS). 

+ Ngoài ra có một số dự án chuyển giao công nghệ cho nông thôn miền núi, nông thôn 
mới về trồng rừng cây mọc nhanh và nông lâm kết hợp. 

- Đối với các nhiệm vụ nghiên cứu và chuyển giao cấp bộ, các nhiệm vụ tập trung vào: 
+ Trồng rừng sản xuất gỗ lớn bằng các loài cây bản địa như Vối thuốc, Sồi phảng, Gáo 

trắng, Gáo vàng, Lò bo, Xoan mộc, Dầu cát, Máu chó lá to, Chò xanh, Dẻ xanh, Thanh thất, Sa 
mộc, Xoan đào, Bời lời vàng, Dẻ đỏ, Huỷnh, Lát hoa, Sấu tía,... và cây mọc nhanh như các loài 
keo, bạch đàn và thông. Các nhiệm vụ này tập trung nghiên cứu sản xuất gỗ lớn, nâng cao năng 
suất và chất lượng rừng thông qua chọn giống và hệ thống các giải pháp kỹ thuật lâm sinh tổng 
hợp từ khâu xác định điều kiện gây trồng, quản lý lập địa, sử dụng phân bón, chăm sóc và nuôi 
dưỡng rừng. 

+ Các nhiệm vụ về bảo vệ rừng chủ yếu nghiên cứu phòng trừ sâu bệnh hại một số loài cây 
như bệnh chết héo và mục ruột keo, sâu róm thông, sâu hại Quế và chế phẩm sinh học cho trồng 
cây lâm nghiệp.  

+ Các nhiệm vụ cho nhóm loài cây lâm sản ngoài gỗ và cây đa mục đích bao gồm các loài 
như Mắc ca, Cóc hành, Sơn huyết, Bời lời, Ươi, Trôm, Quế, Tam thất hoang. 

+ Các nhiệm vụ về rừng phòng hộ ven biển chủ yếu là nghiên cứu phục hồi rừng phòng hộ ven 
biển bằng các loài cây rừng ngập mặn như Bần không cánh, Mắm biển, Đâng, Đưng, Bần trắng. 

+ Các đề tài nghiên cứu về rừng tự nhiên bao gồm nghiên cứu đặc điểm lâm học một số hệ 
sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam và khả năng hấp thục carbon rừng tự nhiên Tây 
Nguyên. 

+ Đối với rừng trồng cây mọc nhanh keo và bạch đàn, đã triển khai các đề tài nghiên cứu các 
biện pháp kỹ thuật tổng hợp để trồng rừng gỗ lớn các loài Keo tai tượng, Keo lá tràm, keo lai, 
Bạch đàn u rô, Bạch đàn lai UP bao gồm các kỹ thuật quản lý lập địa, trồng rừng gỗ lớn, tỉa thưa 
và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn, kỹ thuật trồng lại rừng sau khai thác, trồng trên 
đất trồng mới. 
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Bảng 2. Số lượng đề tài nghiên cứu phân theo đối tượng giai đoạn 2011-2020 

TT Cấp quản lý/Đối tượng nghiên cứu Số lượng đề tài/dự án 

I Cấp Quốc gia 38 

1 Lâm sản ngoài gỗ: 17 

- Cây cho LSNG là chủ yếu 7 

- Cây gỗ đa mục đích 6 

- Tre nứa 4 

2 Rừng trồng cây mọc nhanh 5 

3 Rừng trồng gỗ lớn cây bản địa 1 

4 Rừng tự nhiên đặc dụng 3 

5 Rừng tự nhiên phòng hộ 1 

6 Nông lâm kết hợp 1 

7 Bảo vệ rừng 6 

8 Bảo tồn đa dạng sinh học 1 

9 Môi trường rừng 1 

10 Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng 2 

II Cấp Bộ 42 

1 Lâm sản ngoài gỗ: 9 

- Cây cho LSNG là chủ yếu 5 

- Cây gỗ đa mục đích 4 

2 Rừng trồng cây mọc nhanh 7 

3 Rừng trồng gỗ lớn cây bản địa 13 

4 Rừng trồng phòng hộ ven biển 4 

5 Rừng tự nhiên 1 

6 Bảo vệ rừng 5 

7 Môi trường rừng 3 

 
Tổng cộng: 80 

Các dự án khuyến lâm bắt đầu được triển khai chủ yếu từ năm 2014 theo hình thức cung cấp 
giống và hướng dẫn kỹ thuật cho người dân xây dựng các mô hình trình diễn với mục đích phổ 
biến các giống đã được công nhận và các biện pháp kỹ thuật tiên tiến. Các dự án tập trung chủ 
yếu vào (1) Trồng rừng thâm canh các loài cây mọc nhanh sản xuất gỗ lớn bằng các giống được 
công nhận cho các loài như Keo tai tượng, keo lai, Keo lá tràm, Thông caribea, bạch đàn; (2) 
Trồng cây lâm sản ngoài gỗ như Quế, Mắc ca, Bời lời đỏ, Giổi ăn hạt, Trám ghép; và (3) Trồng 
cây dược liệu như Cát sâm, Hà thủ ô đỏ, Lá khôi, Đinh lăng. 

2.1.3. Nguồn kinh phí cho nghiên cứu và chuyển giao lĩnh vực lâm sinh 

Giai đoạn trước năm 2013, nguồn kinh phí hoạt động nghiên cứu lâm sinh trung bình khoảng 
10 tỷ đồng/năm, trong đó kinh phí các nhiệm vụ cấp bộ nhiều hơn nhiệm vụ cấp quốc gia. Trong 
giai đoạn 2013-2019, nguồn kinh phí trung bình khoảng 20,4 tỷ đồng/năm, trong đó kinh phí cho 
thực hiện các nhiệm vụ cấp quốc gia cao hơn nhiều so với các nhiệm vụ cấp bộ; nhất là từ sau 
năm 2015, nguồn kinh phí cho các nhiệm vụ cấp quốc gia tăng mạnh (Biểu đồ 01). 
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Biểu đồ 1. Diễn biến số lượng nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia và cấp Bộ giai đoạn 2011-2020 

Kinh phí cho các dự án khuyến lâm trong giai đoạn từ 2014 - 2022 đã được Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn phê duyệt xấp xỉ 112 tỷ đồng, bình quân khoảng 12 tỷ đồng/năm. 

2.2. Một số kết quả chính đạt được trong nghiên cứu lĩnh vực lâm sinh 
2.2.1. Rừng trồng sản xuất gỗ và lâm sản ngoài gỗ 

Đối với trồng rừng cây mọc nhanh, đã xác định được các biện pháp kỹ thuật tổng hợp trồng 
lại rừng sau khai thác keo và bạch đàn, trong đó tập trung nhiều vào các kỹ thuật quản lý lập địa, 
sử dụng phân bón và các biện pháp kỹ thuật tạo gỗ lớn như tỉa cành, tỉa thưa. Một số biện pháp 
kỹ thuật đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là tiến bộ kỹ thuật (TBKT) như kỹ thuật 
quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác và sử dụng phân lân trong trồng rừng keo ở các chu kỳ sau 
tại Trung Bộ và Đông Nam Bộ; quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác kết hợp bón phân cho bạch 
đàn lai UP và Keo tai tượng ở các chu kỳ sau tại vùng Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Xác định 
được cơ sở khoa học để chuyển hóa rừng sản xuất gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn và được Bộ Nông 
nghiệp và PTNT công nhận TBKT về kỹ thuật tỉa thưa để chuyển hóa rừng keo lai và Keo tai 
tượng sản xuất gỗ nhỏ thành rừng sản xuất gỗ lớn. Xác định được các biện pháp kỹ thuật trồng 
rừng Keo lá liềm trên đất cát nội đồng, và được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận TBKT lên 
líp, bón phân và mật độ trồng thích hợp trồng rừng Keo lá liềm trên cát nội đồng vùng Bắc 
Trung Bộ. 

Đối với trồng rừng cây gỗ lớn bản địa, đã xác định được cơ sở khoa học, đặc điểm sinh học, 
sinh lý, sinh thái và hệ thống biện pháp kỹ thuật để trồng rừng thâm canh cung cấp cho một số 
loài cây lá rộng bản địa như Vối thuốc, Gáo trắng, Gáo vàng, Sồi phảng, Xoan nhừ, Xoan đào, Sa 
mộc, Huỷnh, Thanh thất, Chiêu liêu, Dẻ đỏ, Bời lời vàng, Lát hoa, Sấu tía...  

Đối với trồng cây lâm sản ngoài gỗ, đã xác định được đa dạng di truyền, giá trị nguồn gen, 
giá trị dinh dưỡng trong thành phần quả, hạt của một số loài lâm sản ngoài gỗ có giá trị để phục 
vụ công tác bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen cây rừng, biện pháp kỹ thuật trồng thâm 
canh một số loài như Lai, Mắc ca, Sâm lai châu, Tam thất hoang, Sở, Sơn tra, Thảo quả, Chè hoa 
vàng, Tơm T’rưng, Huyết đằng lông. Đối với nhóm cây gỗ đa mục đích, đã xác định được đặc 
điểm sinh học, sinh lý, sinh thái và các biện pháp kỹ thuật để trồng rừng Quế, Cóc hành, Bời lời, 
Trôm, Óc chó, Ươi, Xoay, Vù hương. Đã xác định được các biện pháp kỹ thuật đặc điểm sinh 

Cấp Nhà nước: Kinh phí 

Cấp Nhà nước: Số lượng 

Cấp Bộ: Kinh phí 

Cấp Bộ: Số lượng 
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học, sinh lý, sinh thái và các biện pháp kỹ thuật để trồng một số loài họ Tre nứa như Bương lông, 
Tre ngọt, Lùng. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đã xây dựng được nhiều quy trình và hướng dẫn kỹ thuật cho 
từng đối tượng nghiên cứu. Đồng thời, xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình và hướng dẫn kỹ thuật 
để phục vụ công tác quản lý ngành, đã xây dựng được 6 TCVN, bao gồm: Rừng gỗ lớn chuyển 
hóa từ rừng trồng gỗ nhỏ đối với keo lai, Keo tai tượng và Bạch đàn urophylla; Yêu cầu lập địa 
đối với Keo tai tượng, keo lai, Bạch đàn urophylla, Keo lá tràm, Keo chịu hạn. Đang xây dựng 2 
TCVN về yêu cầu lập địa trồng rừng Phi lao và Xoạn chịu hạn. 

Đối với công tác chuyển giao, đã thực hiện một số dự án sản xuất thử nghiệm và triển khai 
nhiều dự án khuyến lâm để chuyển giao các kết quả nghiên cứu triển vọng. Qua đó, đã tập huấn 
chuyển giao và xây dựng được nhiều mô hình trình diễn về kỹ thuật trồng thâm canh đối với một 
số loài keo, bạch đàn, thông và cây bản địa gỗ lớn có giá trị kinh tế cao; chuyển hóa rừng gỗ nhỏ 
thành rừng gỗ lớn đối với một số loài keo lai, Keo tai tượng; mô hình trình diễn các biện pháp về 
phòng trừ sâu, bệnh hại tổng hợp cho các loài keo, bạch đàn, thông, Lát hoa, Quế,...  

2.2.2. Đối với rừng tự nhiên 
Xác định được diễn biến rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tây Nguyên, xây dựng bộ tiêu chí 

trên cơ sở đó đề xuất giải pháp và xây dựng mô hình quản lý tổng hợp rừng phòng hộ đầu 
nguồn ở Tây Nguyên. Xác định các giai đoạn diễn thế và xây dựng được bản đồ phân bố 
các loại diễn thế rừng và các giải pháp phục hồi rừng cho Khu dự trữ sinh quyển ở Đồng 
Nai. Đã đánh giá tài nguyên, đa dạng sinh học tại Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà. 
Từ các kết quả nghiên cứu đã đề xuất giải pháp phù hợp trong quản lý bền vững hệ sinh 
thái rừng tự nhiên ở một số vùng nghiên cứu. 

Xác định được khả năng hấp thụ carbon của rừng tự nhiên lá rộng thường xanh, bán thường 
xanh, và rụng lá ở Tây Nguyên và đề xuất các giải pháp nâng cao khả năng lưu trữ carbon cho 
rừng tự nhiên ở Tây Nguyên. 

2.2.3. Sinh thái và môi trường rừng 
Đối với rừng phòng hộ ven biển, đã xác định được thành phần loài và biện pháp kỹ thuật 

tổng hợp để gây trồng các loài cây rừng ngập mặn trên dạng đá, cát, sỏi, vụn san hô như: Đâng, 
Mắm biển, Vẹt bông đỏ, Đưng, Sú đỏ, Dà vôi, Bần trắng, Bần không cánh. 

Xác định một số giải pháp phục hồi rừng ngập mặn tại một số vùng sinh thái trọng điểm 
ven biển. 

Xác định được tiềm năng tích lũy sinh khối của một số hệ sinh thái rừng chính tại Việt 
Nam làm cơ sở để lượng hóa giá trị carbon của rừng. 

Xác định được một số cơ sở khoa học trong việc đề xuất giải pháp phục hồi rừng ngập mặn 
nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng như: đánh giá được thực trạng quản lý sử 
dụng, giá trị sử dụng trực tiếp của rừng ngập mặn tại Cà Mau, giá trị lưu trữ, hấp thụ carbon của 
rừng phòng hộ chắn gió, chắn sóng; xây dựng tiêu chí và phân loại lập địa rừng ngập mặn khó 
khăn ở các tỉnh miền Bắc; đánh giá được thực trạng, phân tích các nguyên nhân suy thoái và đề 
xuất các giải pháp kỹ thuật phục hồi rừng ngập mặn bị suy thoái tại một số vùng sinh thái trọng 
điểm ven biển Việt Nam (Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ). 

Đã ứng dụng khoa học và công nghệ để xây dựng các mô hình trình diễn các giải pháp kỹ 
thuật phục hồi rừng và quản lý tổng hợp rừng ngập mặn suy thoái tại Bắc Bộ, miền Trung, Đông 
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Nam Bộ và Tây Nam Bộ; mô hình cải tạo rừng ngập mặn tự nhiên tại Quảng Ninh; mô hình thí 
điểm về quản lý và phát triển bền vững rừng ngập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu tại Quảng 
Ninh và Cà Mau. 

2.2.4. Bảo vệ rừng 
Xác định được thành phần các loài sâu, bệnh hại, đặc điểm sinh học của sâu và biện pháp 

phòng, trừ sâu, bệnh hại cho nhiều loài cây trồng ở các vùng sinh thái (một số loài keo, thông, bạch 
đàn, Quế...). Xác định được thành phần loài và đặc điểm sinh học của sâu, bệnh hại lá, quả Sơn tra 
tại 5 tỉnh miền núi phía Bắc. Nghiên cứu xác định được đặc điểm sinh học và sinh thái của nấm 
Ceratocystis manginecans và biện pháp phòng trừ bệnh chết héo trên keo lai, Keo lá tràm và Keo 
tai tượng bằng thuốc hóa học, sinh học và biện pháp kỹ thuật lâm sinh. Xác định đặc điểm sinh 
học, sinh thái loài Sâu róm thông và Sâu róm 4 túm lông; mọt hại thân Keo tai tượng và keo lai; 
xác định được một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng bị sâu đục ngọn của Lát hoa. 

Phân lập và tuyển chọn được nhiều chủng giống vi sinh vật (VSV) để sản xuất các chế phẩm 
vi sinh phục vụ trồng rừng và phòng cháy chữa cháy rừng như: chủng VSV phân giải xenlulo có 
hoạt tính sinh học cao; bộ chủng giống VSV đối kháng với nấm gây bệnh cháy lá bạch đàn do 
nấm; bộ chủng giống VSV phân giải lân; các chủng giống nấm dược liệu. Tạo được chế phẩm 
sinh học phân hủy nhanh vật liệu cháy dưới tán rừng, gồm hỗn hợp vi sinh vật phân giải xenlulo 
và vi sinh vật sinh màng nhầy Polysacarit có khả năng phân hủy được 70% vật liệu cháy dưới tán 
rừng thông và tăng 10% độ ẩm của vật liệu cháy dưới tán rừng trước mùa khô, an toàn và thân 
thiện với môi trường. 

Được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận TBKT về quy trình sản xuất và ứng dụng chế 
phẩm vi sinh vật hỗn hợp dạng viên nén MF1 áp dụng cho cây thông và MF2 áp dụng cho cây 
bạch đàn vùng đất nghèo dinh dưỡng; quy trình công nghệ nhân sinh khối in vitro và sản xuất chế 
phẩm AM; Quy trình sản xuất chế phẩm nấm rễ nội cộng sinh AM (A. mycorrhiza) in vitro dạng 
bột cho cây lâm nghiệp nhằm góp phần tăng năng suất và chất lượng rừng cho một số loài cây. 

2.2.5. Quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng 
Thực hiện Đề án QLRBV và CCR của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2016, Viện Khoa học 

lâm nghiệp Việt Nam đã xây dựng bộ tiêu chuẩn QLRBV quốc gia được ban hành kèm theo 
Thông tư 28/2018/TT-BTTPTNT. 

Thực hiện Đề án thực hiện QLRBV và CCR của Chính phủ theo Quyết định 1288/QĐ-TTg 
năm 2018, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp xây 
dựng Hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia (VFCS) bao gồm xây dựng các bộ tiêu chuẩn QLRBV, 
quản lý rừng theo nhóm, chuỗi hành trình sản phẩm... Hệ thống VFCS đã được vận hành và Viện 
đã tư vấn cho 2 công ty cao su trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xây dựng 
phương án QLRBV và cấp chứng chỉ rừng; đã được tổ chức cấp chứng chỉ rừng GFA cấp chứng 
chỉ VFCS/FM-CoC cho tổng diện tích là 7.412 ha trong năm 2019. Hệ thống VFCS đã được 
Chương trình chứng chỉ rừng quốc tế PEFC đánh giá và chuẩn bị chứng nhận Hệ thống đảm bảo 
theo các yêu cầu của PEFC cho phép sử dụng nhãn mác của PEFC. 

2.3. Một số kết quả chính trong chuyển giao kỹ thuật lâm sinh 
Các hình thức chuyển giao đã và đang được áp dụng chủ yếu là thông qua các dự án nông 

thôn miền núi, dự án sản xuất thử nghiệm và dự án khuyến lâm. Đối với các dự án nông thôn 
miền núi đang được quản lý bởi Bộ Khoa học và Công nghệ, hiện đã có 4 dự án chuyển giao kỹ 
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thuật trồng rừng Thông caribea cho các doanh nghiệp và chủ rừng trồng hàng trăm ha rừng tại 
một số tỉnh như Yên Bái, Sơn La, Hà Giang và Cao Bằng bằng nguồn giống được công nhận. 

Đối với dự án sản xuất thử nghiệm, trong giai đoạn 2011-2020 có một số dự án cấp Bộ đã 
hoàn thành chủ yếu liên quan đến trồng khảo nghiệm mở rộng một số giống mới kết hợp thử 
nghiệm các biện pháp kỹ thuật lâm sinh. Về lĩnh vực lâm sinh, đã hoàn thành dự án “Hoàn thiện 
quy trình kỹ thuật chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn Keo tai tượng và keo lai” (2015-
2018). Dự án đã hoàn thiện được quy trình kỹ thuật và được công nhận 2 tiến bộ kỹ thuật về tỉa 
thưa để chuyển hóa rừng cho 2 loài Keo tai tượng và keo lai; đã xây dựng được 85 ha mô hình 
chuyển hóa cho 2 loài cây và các đơn vị phối hợp đã áp dụng mở rộng thêm hàng trăm ha. 

Hình thức chuyển giao phổ biến nhất trong lĩnh vực lâm sinh là thông qua các dự án khuyến 
nông. Đã có hàng nghìn ha rừng trồng thâm canh sản xuất gỗ lớn các loài Keo tai tượng, keo lai, 
Keo lá tràm, Thông caribea và hàng trăm ha các loài cây lâm sản ngoài gỗ như Quế, Bời lời đỏ, 
Mắc ca và các loài cây dược liệu được xây dựng thông qua cung cấp giống và tập huấn chuyển 
giao các biện pháp kỹ thuật lâm sinh tiên tiến. 

Ngoài ra, thông qua các hợp đồng dịch vụ tư vấn chuyển giao, nhiều biện pháp và tiến bộ kỹ 
thuật lâm sinh được chuyển giao cho các dự án trồng rừng và phát triển rừng, các doanh nghiệp 
sản xuất lâm nghiệp. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn 
chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị sản xuất lâm nghiệp lớn như xây dựng các quy trình trồng 
rừng, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật trồng rừng và quản lý rừng bền vững cho Tổng công ty 
Giấy Việt Nam và Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam; tư vấn xây dựng phương án QLRBV và 
cấp CCR cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

2.4. Một số tồn tại và hạn chế về kết quả nghiên cứu và chuyển giao 
2.4.1. Về nghiên cứu 

- Đối với rừng trồng: Các nghiên cứu chủ yếu tập trung nâng cao năng suất mà ít chú trọng 
tới nâng cao chất lượng gỗ, đặc biệt là gỗ đủ tiêu chuẩn đóng đồ mộc xuất khẩu thay thế một số 
loại gỗ nhập khẩu. Các kết quả nghiên cứu trồng cây bản địa cung cấp gỗ lớn hoặc LSNG chưa 
thực sự đạt được kết quả nổi bật, do chưa được quan tâm đúng mức và gặp nhiều khó khăn về 
hiện trường, mới chỉ dừng lại ở khâu kỹ thuật gây trồng rừng (4 - 5 năm), chưa ra các sản phẩm 
từ rừng hoặc công nhận giống. Do đó, ít có giống và TBKT được công nhận cho nhóm các loài 
cây bản địa. 

- Đối với rừng tự nhiên: Nghiên cứu cơ sở lâm học cho phục hồi và quản lý bền vững rừng 
tự nhiên ít được quan tâm trong giai đoạn gần đây. Kết quả kiểm kê rừng toàn quốc cho thấy, 
trên 70% diện tích rừng tự nhiên của Việt Nam là rừng nghèo và nghèo kiệt, đặc biệt là đối với 
3,95 triệu ha rừng phòng hộ và 4,26 triệu ha rừng sản xuất. Đối với rừng tự nhiên phòng hộ, chủ 
yếu đang được khoanh nuôi bảo vệ mà chưa có các giải pháp tác động lâm sinh nhằm làm tăng 
khả năng phòng hộ kết hợp đem lại nguồn thu từ rừng cho chủ rừng. Đối với rừng tự nhiên sản 
xuất, 3/4 diện tích được giao cho chủ rừng là cộng đồng dân cư và hộ gia đình. Với năng lực kỹ 
thuật và tài chính hạn chế, hầu hết những diện tích này chưa được áp dụng các biện pháp lâm 
sinh gì để gia tăng vốn rừng và có thể đem lại hiệu quả về kinh tế. Thậm chí ở một số nơi, rừng 
còn chuyển đổi trái phép sang rừng trồng hoặc khai thác lâm sản trái phép làm cho rừng càng trở 
nên nghèo hơn. Tương tự như vậy, diện tích rừng tự nhiên sản xuất đang quản lý bởi các doanh 
nghiệp và tổ chức cũng chủ yếu là khoanh nuôi bảo vệ để phục hồi tự nhiên là chính. Do không 
đem lại nguồn lợi gì trừ một số kinh phí ít ỏi cho bảo vệ rừng, rừng tự nhiên sản xuất đang còn là 
gánh nặng cho chủ rừng trong công tác quản lý bảo vệ. 
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Việt Nam là nước tiên phong trong thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. 
Đến nay qua 10 năm thực hiện, mặc dù đã đem lại nhiều kết quả rất đáng kể, nhưng một số tồn 
tại, hạn chế cần được giải quyết để mang lại hiệu quả lớn hơn, như việc áp dụng hệ số K không 
phù hợp, cơ sở khoa học để xác định đúng đắn giá trị môi trường rừng, từ đó khuyến khích phát 
triển rừng. 

Chính phủ đang quyết liệt thực hiện QLRBV. Tuy nhiên, các nghiên cứu về cơ sở khoa học 
cho QLRBV bao gồm cả bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học, môi trường, sinh thái, nguồn 
nước và nhiều giá trị khác từ rừng tự nhiên còn rất hạn chế. 

2.4.2. Về chuyển giao 
Mặc dù có khá nhiều kết quả nghiên cứu về lâm sinh có triển vọng, đặc biệt là kỹ thuật nhân 

giống và gây trồng nhiều loài cây bản địa đa tác dụng đang được quan tâm trong sản xuất. Tuy 
nhiên, các kết quả đó chưa được công nhận thành các tiến bộ kỹ thuật hoặc giải pháp hữu ích để 
có thể nhanh chóng chuyển giao áp dụng trong thực tiễn. Các kết quả chuyển giao vẫn chủ yếu 
dựa vào các nhiệm vụ sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước như sản xuất thử nghiệm, 
khuyến nông, mà chưa thực hiện tốt công tác chuyển giao thông qua dịch vụ tư vấn. Các nội 
dung chuyển giao chưa đa dạng, chủ yếu vẫn dựa vào kết quả về giống cây trồng được công nhận 
và kết hợp để chuyển giao kỹ thuật lâm sinh, chứ chưa hoàn toàn xuất phát từ các tiến bộ kỹ 
thuật lâm sinh. Đối tượng chuyển giao chủ yếu tập trung vào nhóm các loài cây mọc nhanh và rất 
ít loài cây bản địa hoặc cây lâm sản ngoài gỗ. 

III. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO LĨNH VỰC LÂM SINH GIAI
ĐOẠN 2021 - 2030 
3.1. Mục tiêu định hướng và chuyển giao 

Căn cứ vào mục tiêu và định hướng phát triển của ngành lâm nghiệp trong thời gian tới, định 
hướng nghiên cứu lĩnh vực lâm sinh cần đáp ứng một số mục tiêu sau: 

- Nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp thông qua nâng cao năng suất và chất lượng rừng 
trồng cung cấp gỗ và LSNG bền vững, đáp ứng nhu cầu gỗ và lâm sản cho tiêu dùng trong nước 
và xuất khẩu; 

- Nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp từ rừng tự nhiên thông qua nâng cao các giá trị tổng 
hợp của rừng; 

- Nâng cao chất lượng và giá trị của rừng thông qua việc đẩy mạnh công tác quản lý rừng 
bền vững và chứng chỉ rừng. 

- Nâng cao giá trị sản xuất lâm nghiệp thông qua đẩy mạnh công tác chuyển giao khoa học 
và công nghệ vào sản xuất làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm từ rừng. 

3.2. Định hướng nghiên cứu và chuyển giao 
3.2.1. Rừng trồng sản xuất gỗ 

- Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng rừng cung cấp gỗ xẻ chất lượng cao nhằm 
nâng cao năng suất và chất lượng gỗ để thay thế được một số loại gỗ nhập khẩu, gắn với giống được 
cải thiện và xác định lập địa thích hợp; tập trung cho các loài cây trồng rừng chủ lực ở các vùng sinh 
thái lâm nghiệp trọng điểm (Thông tư 30/2018/TT-BNNPTNT). 

- Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng rừng và chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn hạn 
chế bị ảnh hưởng của gió bão. 
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- Nghiên cứu mô hình trồng rừng phòng hộ kết hợp cho các sản phẩm có giá trị kinh tế. 

3.2.2. Rừng tự nhiên và sinh thái môi trường rừng 
- Nghiên cứu phục hồi, nâng cao năng suất và chất lượng rừng tự nhiên là rừng sản xuất 

bằng các loài cây gỗ lớn bản địa và cây LSNG có giá trị nhằm nâng cao giá trị kinh tế, kết hợp 
bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái. 

- Nghiên cứu phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn là rừng tự nhiên theo hướng đa chức năng. 
- Nghiên cứu lập địa, lựa chọn loài cây trồng và các biện pháp kỹ thuật trồng rừng cho vùng 

cửa sông, ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu ở một số vùng sinh thái trọng điểm. 

3.2.3. Lâm sản ngoài gỗ và nông lâm kết hợp 
- Nghiên cứu phát triển LSNG dưới tán rừng trồng cây gỗ lớn chu kỳ dài, giúp chủ rừng có 

thu nhập trung gian, khuyến khích chủ rừng trồng rừng gỗ lớn. 
- Nghiên cứu phát triển các loài cây lâm sản ngoài gỗ làm dược liệu theo chuỗi giá trị, phục 

vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 
- Tiếp tục nghiên cứu trồng thâm canh một số loài cây trồng đa mục đích có giá trị cao đặc 

trưng cho các vùng sinh thái lâm nghiệp. 
- Nghiên cứu các mô hình nông lâm kết hợp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu ở một 

số vùng sinh thái khó khăn. 

3.2.4. Bảo vệ rừng 
- Tập trung nghiên cứu phòng trừ bệnh chết héo (Ceratocystis), mục ruột và sâu đục thân các 

loài keo bằng các biện pháp phòng trừ tổng hợp. 
- Tiếp tục nghiên cứu thành phần loài và biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu, bệnh hại một số 

loài cây trồng rừng chủ lực hiện nay ở một số vùng sinh thái. 
- Tiếp tục nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật lâm sinh đối với một số loài cây lâm 

nghiệp chủ lực có tính kháng sâu, bệnh hại cao. 

3.2.5. Xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình, hướng dẫn kỹ thuật phục vụ quản lý 
- Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật lĩnh vực phục vụ thực hiện QLRBV và chứng chỉ 

rừng và các TCVN phục vụ công tác quản lý ngành. 
- Rà soát, cập nhật và ban hành các quy trình, hướng dẫn kỹ thuật về lâm sinh. 

3.2.6. Chuyển giao 
Rà soát các kết quả nghiên cứu có triển vọng, các TBKT để đưa vào sản xuất thử nghiệm 

và khuyến lâm. Thúc đẩy liên kết với các đơn vị sản xuất và các dịch vụ chuyển giao khoa 
học công nghệ. 
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TỔNG QUAN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC LÂM SẢN NGOÀI GỖ  

GIAI ĐOẠN 2011 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 

TS. Phan Văn Thắng; PGS.TS. Nguyễn Huy Sơn  

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

TÓM TẮT 

Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) là một bộ phận quan trọng, không thể thiếu của các hệ sinh thái rừng, chiếm 
một vị trí quan trọng trong xu thế phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với cải thiện sinh kế cho cộng đồng các 
dân tộc sinh sống ở miền núi Việt Nam. Nhận thức được tầm quan trọng của LSNG, chính quyền từ Trung 
ương đến địa phương và người dân trong đó có Bộ Nông nghiệp và PTNT đã quan tâm nhiều hơn đến công 
tác nghiên cứu phát triển LSNG có giá trị nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm gắn với việc bảo 
tồn, khai thác phát triển các nguồn gen quý hiếm này. Trong giai đoạn từ 2011 đến 2020, Chính phủ đã đầu 
tư kinh phí để thực hiện khoảng 144 nhiệm vụ khoa học công nghệ có liên đến nghiên cứu LSNG, gồm 81 
nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia, 52 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ và tỉnh, 6 dự án giống 
và nhiều đề tài, dự án nhiệm vụ cơ sở khác. Những thành tựu về công tác nghiên cứu và chuyển giao công 
nghệ lĩnh vực LSNG đã đạt được những thành tựu nhất định đóng góp rất lớn vào tăng trưởng của ngành lâm 
nghiệp nói riêng, nền kinh tế xã hội nước ta nói chung giai đoạn 2011 - 2020, nổi bật: Về chọn tạo giống 
công nhận được 25 giống mới của 5 loài bao gồm Sa nhân tím, Mắc ca, Tràm năm gân, Tràm trà và Đàn 
hương. Các giống này đã được chuyển giao vào sản xuất để trồng hàng nghìn ha; về kỹ thuật trồng và khai 
thác đã xác định được tập đoàn các cây LSNG có tiềm năng phát triển phục vụ cho gây trồng chủ yếu cho 
mỗi vùng sinh thái, xác định được một số đặc điểm sinh học, đánh giá đất đai, phân chia lập địa, xác định 
điều kiện gây trồng cho một số loài cây LSNG chủ yếu và xây dựng quy trình kỹ thuật trồng thâm canh, thu 
hoạch theo hướng đạt chuẩn, năng suất cao, bền vững. Đồng thời các quy trình này được tài liệu hóa, tiêu 
chuẩn hóa phục vụ cho sản xuất trên cả nước; về sơ chế, chế biến đã công nhận được 01 tiến bộ kỹ thuật 
chưng cất tinh dầu Hồi từ lá và chuyển giao cho nhiều cơ sở sản xuất trên cả nước; về nghiên cứu kinh tế, thị 
trường và chính sách đã có một số kết quả nghiên cứu ban đầu làm cơ sở đề xuất các chính sách phát triển 
như Nghị định 65/2017/NĐ-CP, Nghị định 75/2016/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1976/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh những kết quả 
đã đạt được, hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực LSNG còn có một số tồn tại, chưa 
đạt được so với tiềm năng sẵn có đó là số tiến bộ công nghệ còn ít, số lượng kết quả nghiên cứu, tiến bộ công 
nghệ được đưa vào sản xuất còn hạn chế và nhiều kết nghiên cứu chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của sản 
xuất. Để LSNG trở thành một bộ phận quan trọng, đóng góp lớn cho giá trị sản xuất của ngành, trong giai 
đoạn tới, cần tập trung ưu tiên nghiên cứu: (i) Nghiên cứu đánh giá toàn diện và xác định được những loài 
cây LSNG có giá trị và có tiềm năng phát triển theo hướng hàng hóa theo từng tỉnh, từng vùng kinh tế sinh 
thái; (ii) Nghiên cứu phát triển toàn diện ngành mây - tre Việt Nam theo chuỗi giá trị; (iii Nghiên cứu phát 
triển các loài cây LSNG làm dược liệu có giá trị phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; (iv) Nghiên cứu 
phát triển toàn diện các loài cây lấy tinh dầu, dầu nhựa chủ lực, có giá trị kinh tế cao phục vụ xuất khẩu; 
(v) Nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện các giải pháp phát triển các loài cây làm gia vị, thực phẩm chủ lực cho 
xuất khẩu; (vi) Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, ứng dụng, cải tiến và hoàn thiện công nghệ thu hoạch và sau 
thu hoạch LSNG; (vii) Nghiên cứu phục hồi rừng tự nhiên bằng một số loài cây LSNG và các phương thức, 
biện pháp quản lý tài nguyên LSNG trong rừng tự nhiên theo hướng hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn với 
bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên rừng ở vùng đệm và rừng phòng hộ đầu nguồn; (viii) Nghiên cứu 
kinh tế, định lượng giá trị của LSNG trong rừng, nghiên cứu dự báo thị trường, xã hội và môi trường, hoàn 
thiện các chính sách có liên quan đến bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên LSNG. 
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Overview the results of research and technology transfer in field of non-timber forest products  
for the period 2011-2020, towards 2030 

SUMMARY 

Non-timber forest products (NTFPs) are an important and indispensable part of forest ecosystems, 
occupying an important position in the trend of sustainable forestry development associated with improving 
livelihoods for ethnicity communities living in the mountains of Vietnam. Recognizing the importance of 
NTFPs, the government from the central to local levels and people including MARD have paid more 
attention to the valuable NTFP research and development in order to improve product quality, associated 
with the conservation, exploitation and development of these rare genetic resources. In the period from 2011 
to 2020, the Government has invested funds to perform about 144 scientific and technological tasks related to 
NTFP research, including 81 national science and technology tasks and 52 scientific tasks in ministerial and 
provincial technology, 6 breeding projects and many other basic projects and tasks. Achievements on 
research and technology transfer in the NTFP field have achieved certain achievements, greatly contributing 
to the growth of the forestry sector in particular and our country's socio-economic economy in general in the 
period of 2011 - 2020, prominently: Breeding and recognizing 25 new varieties of 5 species including 
Amomum cypress, Macadamia, Melaleuca melaleuca, Melaleuca tea and Sandalwood (đàn hương). These 
varieties have been transferred into production to plant thousands of hectares. In terms of planting and 
harvesting techniques, a group of NTFP trees has been developed with the potential to grow mainly for each 
ecological region, identifying some biological characteristics, assessing land and fertilizer; site division, 
identification of growing conditions for some key NTFP species and development of intensive cultivation 
and harvesting techniques towards standards, high yield and sustainability. At the same time, these processes 
are documented and standardized for production throughout the country; preliminary processing and 
processing have recognized a technical progress of distillation of anise essential oil from leaves and 
transferred to many production facilities across the country. In terms of economic, market and policy 
research, there have been some initial research results as a basis for proposing development policies such as 
Decree 65/2017/ND-CP and Decree 75/2016/ND- CP of the Government, Decision No. 11/2011/QD-TTg of 
the Prime Minister, Decision No. 1976/QD-TTg of the Prime Minister. In addition to the achieved results, 
research and technology transfer activities in the field of NTFPs still have some shortcomings, not achieved 
compared to the available potential, which is the small number of technological advances, the number of 
Research results and technological advances put into production are still limited and many research results 
have not yet met the production requirements. In order for NTFPs to become an important part and contribute 
greatly to the production value of the sector, in the coming period, research priority should be focused on: 
 (i) Comprehensive assessment and identification of tree species. NTFPs are valuable and have the potential 
to develop in the direction of goods by each province and each ecological economic region; 
(ii) Comprehensive research and development of Vietnam's rattan - bamboo industry along the value chain; 
(iii) Research and development of NTFP species as valuable medicinal herbs for domestic consumption and 
export; (iv) Comprehensive research and development of key oil and essential oil species of high value for 
export; (v) Researching on supplementing and perfecting solutions for development of major spices and 
foodstuff plants for export; (vi) Research, assess the situation, apply, improve and perfect NTFP harvesting 
and post-harvest technologies; (vii) Research on rehabilitation of natural forests by some NTFP species and 
methods and measures to manage NTFP resources in natural forests in the direction of harmonizing 
economic development with conservation and sustainable development forest resources in the buffer zone 
and watershed protection forests; (viii) Conduct economic research, quantify the value of NTFPs in forests, 
conduct market forecasts, social and environmental, finalize policies related to the conservation and 
sustainable development of NTFP resources. 

 
I. MỞ ĐẦU 

Lâm sản ngoài gỗ (LSNG) là một thuật ngữ Việt Nam dùng để chỉ các sản phẩm được khai 
thác từ rừng, có nguồn gốc sinh vật, khác gỗ như tre nứa, song, mây, tinh dầu, nhựa, dược liệu, 
sợi, lương thực, thực phẩm, v.v... Trước đây, do LSNG có khối lượng nhỏ, lại ít được chú ý 
trong khai thác nên thường coi là sản phẩm phụ của rừng, gọi là lâm sản phụ, một số loại 
LSNG có giá trị đặc biệt thì gọi là đặc sản rừng. Tuy nhiên, đây lại là một bộ phận quan trọng, 
không thể thiếu của các hệ sinh thái rừng tự nhiên, nhất là rừng tự nhiên nhiệt đới. Ngày nay, 
do biến đổi khí hậu toàn cầu diễn biến phức tạp khó lường, diện tích rừng nhất là rừng tự nhiên 
bị tàn phá mạnh, gỗ quý tự nhiên trở nên hiếm và sử dụng ít dần, nhiều nguyên liệu khác như 
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kim loại và các chất tổng hợp dần dần thay thế trong công nghiệp và các ngành khác. Trong 
khi đó, xu thế nhu cầu tiêu dùng của con người quan tâm tới chăm sóc sức khỏe bản thân, tới 
môi trường và sử dụng nguyên liệu tự nhiên thay cho hợp chất hóa học nhiều hơn nên nhu cầu 
LSNG nhất là các sản phẩm LSNG có giá trị cao, thiết yếu cho nhu cầu cuộc sống của con 
người ngày càng thiếu hụt trầm trọng. Từ đó, vai trò của LSNG cũng như sự quan tâm tới việc 
quản lý, bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững tài nguyên LSNG ngày càng được chú ý bởi 
vì LSNG vừa cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp quan trọng như công nghiệp 
điện tử, công nghiệp dược phẩm, công nghiệp hóa mỹ phẩm, công nghiệp thực phẩm, đồng 
thời là nguồn sinh kế của người dân nông thôn miền núi, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 
Nếu quản lý tốt, phát triển hợp lý thì nguồn lợi và sự đóng góp từ LSNG cho nền kinh tế quốc 
dân hoàn toàn không nhỏ, đôi khi còn lớn hơn cả gỗ, đồng thời còn đóng góp vào khả năng 
phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái. Do đó, các cấp các ngành từ Trung ương đến địa 
phương và người dân trong đó có Bộ Nông nghiệp và PTNT đã quan tâm nhiều hơn đến công 
tác nghiên cứu phát triển LSNG có giá trị nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm gắn 
với việc bảo tồn, khai thác phát triển các nguồn gen quý hiếm. Những thành tựu về công tác 
nghiên cứu và chuyển giao công nghệ lĩnh vực LSNG đã đạt được những thành tựu nhất định 
đóng góp rất lớn vào tăng trưởng của ngành lâm nghiệp nói riêng, nền kinh tế xã hội nước ta 
nói chung giai đoạn 2011 - 2020.  

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC LSNG
GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ của Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ, giai đoạn 
2011-2020, đã có khoảng 144 nhiệm vụ khoa học công nghệ có liên đến nghiên cứu LSNG, gồm 
81 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia, 52 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ và tỉnh, 
11 đề tài cấp cơ sở và 14 nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, 3 nhiệm vụ điều tra cơ bản, 6 dự án 
giống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Lâm nghiệp bền vững 2011-2020. Trong 
đó, riêng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện 25 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp 
Quốc gia, 11 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ và tỉnh và 14 nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn, 
3 nhiệm vụ điều tra cơ bản và 5 dự án giống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển 
Lâm nghiệp bền vững 2011-2020. Các kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ lĩnh vực 
LSNG giai đoạn 2011-2020 đạt được như sau: 

2.1. Kết quả nghiên cứu về quản lý tài nguyên và bảo tồn nguồn gen cây LSNG 
Hiện nay ở Việt Nam có 33 vườn quốc gia (VQG), 56 khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN), 13 

khu bảo tồn loài, 9 khu dự trữ sinh quyển và 54 khu bảo vệ cảnh quan, phân bố rộng và trải đều 
ở các tỉnh trên phạm vi cả nước. Phần lớn các khu rừng này có chức năng bảo tồn đa dạng sinh 
học và bảo tồn nguồn gen các loài động - thực vật đặc trưng cho từng vùng. Đặc biệt là bảo tồn 
các loài động, thực vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng ở các mức độ khác nhau, trong đó có 
các loài cây LSNG. Để thực hiện nhiệm vụ này, trong 144 nhiệm vụ khoa học công nghệ có 
liên đến nghiên cứu LSNG, có tới 32 nhiệm vụ khoa học công nghệ về khai thác nguồn gen cây 
LSNG tập trung vào: 

- Xác định được một số đặc điểm sinh thái quần thể cơ bản của rừng tự nhiên nơi có phân bố 
nhiều loài cây LSNG quý hiếm, đặc hữu làm cơ sở đề xuất giải pháp bảo tồn và khai thác bền 
vững một cách có hiệu quả như Trà hoa vàng, Sâm ngọc linh, Tam thất hoang, Vằng đắng, Bảy 
lá một hoa, Hoàng tinh cách,.. 

- Xác định được đa dạng di truyền, giá trị nguồn gen, thành phần hóa học của một số sản 
phẩm LSNG có giá trị để phục vụ công tác bảo tồn, khai thác và phát triển nguồn gen cây rừng 
như: Sâm ngọc linh, Sa nhân, Thảo quả, Ba kích, Quế, Hồi, Sở, Lai, Xoay, Óc chó,... 
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- Đánh giá đa dạng sinh học về LSNG và bước đầu đã xác định được các loài đặc hữu, quý 
hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng; đề xuất các phương thức bảo tồn và đã bảo tồn một số nguồn gen. 

- Phần lớn các loài cây LSNG có nguy cơ bị tuyệt chủng đã được nghiên cứu các biện pháp kỹ 
thuật nhân giống thành công, kể cả nhân giống hữu tính và nhân giống vô tính để phục vụ công tác 
bảo tồn. Ví dụ: Thông đỏ ở Pà Cò (Taxus chinensis), Thông đỏ ở Lâm Đồng (Taxus wallichiana), 
Thủy tùng (Glyptostrobus pensilis), Sâm lai châu (Panax vietnamensis var. Fuscidiscus),...  

- Hiện nay, phần lớn các loài cây có nguy cơ bị tuyệt chủng đã được bảo tồn thành công và 
đang chuyển sang giai đoạn thực hiện các nhiệm vụ khai thác phát triển nguồn gen như các loài: 
Bời lời đỏ (Machilus odoratissima), Trám đen hoàng vân (Canarium tramdenum), Quế thanh 
hóa (Cinnamomum cassia), Ươi (Scaphium macropodum),...  

Riêng nhiệm vụ “Bảo tồn nguồn gen cây rừng” cấp Bộ giai đoạn 2012-2015 thực hiện tại 
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã bảo tồn tại chỗ được 9,0 ha cho 7 loài cây (Căm xe, 
Giáng hương quả to, Dầu song nàng, Dầu đọt tím, Bạch tùng, Chai lá cong, Gụ mật), trong đó 
chỉ có 1 loài cho LSNG (Dầu đọt tím có thể khai thác dầu nhựa). Ngoài ra, các nhiệm vụ bảo tồn 
loài cụ thể, trong đó có rất nhiều loài cây LSNG được thực hiện bởi các ban quản lý của các 
vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, đây là nguồn gen rất đa dạng phục vụ công tác chọn 
tạo giống cho các loài cây LSNG rất có triển vọng. 

2.2. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống LSNG 
Trong 144 nhiệm vụ khoa học công nghệ có liên đến nghiên cứu LSNG, chỉ có 42 nhiệm vụ 

khoa học công nghệ và 6 dự án giống thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển Lâm 
nghiệp bền vững 2011-2020 chiếm 33,3% tổng số các nhiệm vụ có liên quan đến công tác nghiên 
cứu, phát triển và chuyển giao khoa học công nghệ về giống cây LSNG. Do hầu hết số lượng 
nhiệm vụ thuộc nhiệm vụ khai thác quỹ gen nên nội dung cũng như kinh phí đầu tư cho nghiên 
cứu cải thiện giống của các loài cây LSNG giai đoạn này khá khiêm tốn, nên thành tựu nghiên 
cứu cải thiện giống cho các loài cây LSNG giai đoạn này cũng rất hạn chế. Chỉ có 5 loài có 
giống được công nhận, tổng số giống đã được cải thiện là 22 giống. Trong đó, Mắc ca 01 dòng 
vô tính, Tràm năm gân 12 dòng vô tính, Tràm trà 6 dòng vô tính và 2 gia đình, Sa nhân tím 1 
xuất xứ và 01 giống cây Đàn hương có xuất xứ Karnataka, Ấn Độ nhập nội. Kết quả nổi bật 
trong giai đoạn gồm: 

a) Về chọn tạo giống 
- Các giống Mắc ca (Macadamia integrifolia) đã được công nhận là giống Tiến bộ kỹ thuật 

và giống Quốc gia gồm các dòng vô tính: 842; 741; 800; 900; 695 (Quyết định số 2039/QĐ-
BNN-TCLN, ngày 01/9/2011); OC; 246; 816; 849 (Quyết định số 2040/QĐ-BNN-TCLN, ngày 
01/9/2011 và Daddow đạt năng suất hạt từ 15 đến 20 kg /cây ở vùng Tây Nguyên và từ 10 đến 15 
kg /cây ở vùng Tây Bắc (Quyết định số 65/QĐ-BNN-TCLN, ngày 11/01/2013) và đã được gây 
trồng trên diện rộng. 

- Các giống tràm đã được công nhận là giống tiến bộ kỹ thuật theo Quyết định 796/QĐ-
BNN-TCLN, ngày 13/4/2012 gồm: Tràm năm gân (Melaleuca quinquenervia) có 10 giống: xuất 
xứ Q8; xuất xứ Q15; xuất xứ Q16; xuất xứ Q23; dòng vô tính Q4.19; dòng vô tính Q4.40; dòng 
vô tính Q4.41; dòng vô tính Q4.44; dòng vô tính Q4.45; dòng vô tính Q4.50. Tràm trà 
(Melaleuca alternifolia) có 3 giống gồm: A26; A32 và A38. 

- Giống Sa nhân tím, xuất xứ Sơn Long đã được công nhân là giống Tiến bộ kỹ thuật theo 
Quyết định số 89/QĐ-BNN-TCLN, ngày 01/01/2018 đạt năng suất quả từ 400-450kg quả 
tươi/ha ở Hoành Bồ - Quảng Ninh và đã được gây trồng trên diện rộng với khoảng 10.000 ha 
trên cả nước. 
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- Giống cây Đàn hương có xuất xứ Karnataka, Ấn Độ được công nhận vào sản xuất tại Quyết 
định số 1305/QĐ-BNN-TCLN, ngày 22/04/2019 có năng suất năm thứ 3 đạt 1,3kg hạt/cây, hàm 
lượng dầu đạt 1,3% được gây trồng sản xuất trên diện rộng.  

Ngoài ra, các đề tài, dự án bước đầu đã tạo lập được tập đoàn giống công tác, bình tuyển hàng 
nghìn cây trội, xây dựng được khoảng 130 ha rừng giống, vườn giống, vườn tập hợp giống công 
tác, vườn cây bố mẹ, vườn vật liệu kết hợp khảo nghiệm giống tại các vùng sinh thái khác nhau.  

b) Công tác nghiên cứu nhân giống và chuyển giao công nghệ
Quy trình nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô đã tiếp tục được xây dựng và hoàn thiện 

cho các giống Sa nhân tím, Ba kích, Thảo quả, Hồi, Quế, Sâm ngọc linh, Đẳng sâm... Từ năm 
2011 đến nay đã có 5 cơ sở sản xuất cây giống LSNG bằng phương pháp nuôi cấy mô được 
chuyển giao giống và công nghệ nhân giống cho các giống Sa nhân tím, Ba kích, Sâm ngọc linh, 
đến nay các cơ sở này đã hoàn toàn làm chủ được công nghệ và đã sản xuất giống ở quy mô 
công nghiệp từ 100.000 cây giống trở lên và có 15 cơ sở sản xuất giống cây LSNG được chuyển 
giao công nghệ nhân giống bằng phương pháp ghép cho cây Giổi ăn hạt, Hồi, Trám, Mắc ca,... 

c) Công tác tài liệu hóa
- Các tiêu chuẩn quốc gia đã được công nhận theo Quyết định số 600/QĐ-BKHCN, ngày 

28/3/2017, gồm: TCVN 11767:2017 Giống cây lâm nghiệp - cây giống Mây nếp; TCVN 
11768:2017 Giống cây lâm nghiệp - cây giống Thảo quả; TCVN 11769:2017 Giống cây lâm 
nghiệp - cây giống Hồi; TCVN 11770:2017 Giống cây lâm nghiệp - cây giống Sa nhân tím. 

- Bộ tiêu chuẩn TCVN 8761 - Giống cây lâm nghiệp - Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị 
sử dụng (Khảo nghiệm VCU) - gồm 8 phần: TCVN 8761-1:2017 Phần 1: Nhóm các loài cây lấy 
gỗ; TCVN 8761-2:2018 Phần 2: Nhóm các loài cây Lâm sản ngoài gỗ (thân gỗ lấy quả và hạt); 
TCVN 8761-3:2018 Phần 3: Nhóm các loài cây ngập mặn; TCVN 8761-4:2018 Phần 4: Nhóm các 
loài cây thân gỗ lấy dầu nhựa; TCVN 8761-5:2019 Phần 5 : Nhóm các loài cây thân gỗ lấy tinh 
dầu; TCVN 8761-6:2019 Phần 6 : Nhóm các loài cây thân thảo, dây leo lấy củ; TCVN 8761-
7:2019 Phần 7: Nhóm tre nứa; TCVN 8761-8:2019 Phần 8: Nhóm song mây. 

- Các tài liệu đã xuất bản được sử dụng như các Hướng dẫn kỹ thuật để tham khảo phục vụ 
nghiên cứu khoa học, đào tạo và phát triển sản xuất gồm: 

1. Cây Dó bầu và Trầm hương. NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2011;
2. Kỹ thuật trồng một số loài tre trúc song mây. NXB Nông nghiệp, 2013;
3. Kỹ thuật trồng 10 loài cây lâm sản ngoài gỗ làm gia vị. NXB Nông nghiệp, 2014.

2.3. Kết quả nghiên cứu kỹ thuật gây trồng và thu hoạch LSNG 
Từ trình độ sản xuất lạc hậu, trong suốt thời gian dài hoạt động sản xuất được tiến hành theo 

phương thức thu hái, lợi dụng tự nhiên là chính, không theo một biện pháp kỹ thuật nào hoặc có 
gây trồng một số loài LSNG thì phương thức gây trồng quảng canh là chính, giống cây trồng xô 
bồ có năng suất thấp đã dần dần được thay thế bằng một số loài cây mới, giống mới phù hợp 
hơn, phương thức sản xuất tiến bộ hơn, có năng suất cao hơn, chất lượng và hiệu quả kinh tế 
hơn. Công nghệ sinh học, công nghệ thông tin đã được ứng dụng rộng rãi có những đóng góp 
quan trọng trong lĩnh vực sản xuất góp phần gia tăng kim ngạnh xuất khẩu hàng hóa LSNG với 
tốc độ tăng trưởng khá cao từ 15% đến 30% hàng năm. Trong 144 nhiệm vụ khoa học công nghệ 
có liên quan đến LSNG, có tới trên 90% số nhiệm vụ tập trung nghiên cứu về kỹ thuật gây trồng 
và thu hoạch LSNG. Kết quả nổi bật trong giai đoạn gồm: 
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a) Công tác nghiên cứu kỹ thuật gây trồng, chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trừ sâu bệnh hại, thu 
hoạch và quản lý tài nguyên LSNG 

- Đã xác định được tập đoàn các cây LSNG có tiềm năng phát triển phục vụ cho gây trồng 
chủ yếu cho mỗi vùng sinh thái.  

- Đã đánh giá đất đai, phân chia lập địa, xác định điều kiện gây trồng cho một số loài cây 
LSNG chủ yếu bao gồm Luồng, Trúc sào, Vầu đắng, Bương mốc, Lùng, Mai, Bát độ, Lục trúc, 
Mây nếp, Trám, Quế, Hồi, Sở, Trẩu, Dó trầm, Tràm, Dầu rái, các loài thông, Ba kích, Sa nhân, 
Thảo quả, Sâm ngọc linh, Sâm lai châu, Tam thất hoang và nhiều loài cây dược liệu khác. 

- Đã xác định được một số đặc điểm sinh học (hình thái, vật hậu,...), đặc điểm sinh thái 
(nhu cầu dinh dưỡng khoáng, nhu cầu ánh sáng, điều kiện khí hậu), đặc điểm phân bố, làm cơ 
sở xây dựng quy trình kỹ thuật trồng thâm canh theo hướng đạt chuẩn, năng suất cao, bền vững 
một số loài cây LSNG chủ yếu bao gồm Luồng, Trúc sào, Vầu đắng, Bương mốc, Lùng, Mai, 
Bát độ, Lục trúc, Mây nếp, Trám, Quế, Hồi, Sở, Trẩu, Dó trầm, Tràm, Dầu rái, các loài thông, 
Ba kích, Sa nhân, Thảo quả, Sâm ngọc linh, Sâm lai châu, Tam thất hoang và nhiều loài cây 
dược liệu khác. Đặc biệt đã xác định được loài cây, xây dựng quy trình kỹ thuật gây trồng một 
số loài cây dược liệu quý dưới tán như Trà hoa vàng, Sa nhân, Ba kích, Thảo quả, Sâm ngọc 
linh, Sâm lai châu,...  

- Đã xác định được biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh và sử dụng phân bón và chất phụ gia 
theo hướng đạt chuẩn (GACP, hữu cơ,...); 

- Đã xác định được một số sâu bệnh hại và xây dựng quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu 
bệnh hại một số loài cây LSNG chủ yếu như sâu róm thông, sâu đục nõn trên cây thông nhựa, 
sâu ánh kim hại cây hồi, sâu róm xanh ăn lá quế,.. 

- Đã hoàn thiện hướng dẫn kỹ thuật quản lý rừng bền vững hướng tới cấp chứng chỉ rừng 
cho tre nứa theo tiêu chuẩn quốc gia (PEFC) và FSC.  

- Đã xây dựng hướng dẫn kỹ thuật thu hoạch một số loài cây LSNG chủ yếu: Quế, Hồi, Ba 
kích, Sa nhân, Thảo quả, Sâm ngọc linh,...  

b) Công tác chuyển giao công nghệ 
- Đã xây dựng được nhiều mô hình trình diễn về: kỹ thuật trồng thâm canh theo hướng đạt 

chuẩn và bền vững đối với một số loài Tre nứa, Song mây, Thông, Quế, Hồi, Trám, Sở, Sa nhân, 
Ba kích, Thảo quả, Sâm ngọc linh và nhiều loài cây dược liệu có giá trị kinh tế cao, quý hiếm khác. 

- Đã chuyển giao kỹ thuật trồng thâm canh cho 15 cơ sở sản xuất các loài một số loài Tre 
trúc, Mây nếp, Quế, Hồi, Sa nhân, Thảo quả, Ba kích, Sâm ngọc linh, Trà hoa vàng,... 

c) Công tác tài liệu hóa  
- Đã ban hành một số tiêu chuẩn cơ sở về kỹ thuật gây trồng các loài cây LSNG chủ yếu, 

có giá trị cao như: Luồng, Trúc sào, Mây nếp, Quế, Hồi, Trám, Giổi, Sở, Thảo quả, Ba kích, 
Sa nhân,...  

- Đã xây dựng và ban hành nhiều hướng dẫn kỹ thuật gây trồng cho các loài cây LSNG chủ 
yếu ở hầu hết các vùng sinh thái trên cả nước.  

2.4. Kết quả nghiên cứu về chế biến LSNG 
Trong lĩnh vực công nghiệp chế biến LSNG: Do đặc điểm của LSNG đa dạng, phong phú về 

chủng loại cũng như số lượng không lớn nên công nghệ chế biến cũng rất đa dạng và phân tán. 
Từ năm 2010 đến nay, việc nghiên cứu chế biến LSNG đã dần được chú trọng theo hướng hiện 
đại hóa nhằm từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng 
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trong nước cũng như xuất khẩu như chế biến các sản phẩm mây, tre, nhựa thông, tinh dầu quế, 
tinh dầu hồi và một số sản phẩm dược liệu chủ yếu. Tuy nhiên, số nhiệm vụ liên quan đến chế 
biến LSNG rất hạn chế, chỉ có 12/144 nhiệm vụ có nghiên cứu về chế biến LSNG. Một số kết 
quả nghiên cứu về chế biến LSNG nổi bật đó là:  

- Công nghệ chưng cất tinh dầu Hồi từ cành và lá đã được công nhận là Tiến bộ kỹ thuật 
theo Quyết định số 492/QĐ-TCLN-KH&HTQT, ngày 29/12/2017 mang lại hiệu quả kinh tế vượt 
trội tối thiểu 20% so với công nghệ trong sản xuất và đã được chuyển giao cho 4 cơ sở chế biến 
LSNG ở 3 tỉnh miền núi phía Bắc là Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng. 

- Công nghệ chế biến tre trúc cũng bước đầu được phát triển mạnh nhất là công nghệ chế 
biến tre ép khối, công nghệ sấy nan tre phục vụ cho chế biến thủ công mỹ nghệ,... đáp ứng yêu 
cầu hiện đại hóa. Công nghệ tre ép khối đã được chuyển giao cho vùng Tây Bắc mang lại hiệu 
quả kinh tế cao.  

- Công nghệ chế biến nhựa thông, công nghệ chế biến dầu Trẩu và công nghệ chế biến nhiều 
sản phẩm dược liệu theo hướng chưng luyện, trích ly phân đoạn trong sản xuất tinh dầu, nhựa, 
hương liệu, dược liệu đã và đang đáp ứng được yêu cầu của sản xuất. 

- Công nghệ sơ chế một số sản phẩm dược liệu bước đầu được quan tâm nghiên cứu tập 
trung vào công nghệ sơ chế (sấy) Thảo quả, Sa nhân, Đẳng sâm,... 

- Đã đề xuất và ứng dụng một số công nghệ tiên tiến trong chế biến, bảo quản một số sản 
phẩm LSNG theo hướng tinh làm tăng giá trị cho đơn vị sản phẩm. 

2.5. Kết quả nghiên cứu về thị trường, kinh tế, chính sách 
Trong số các lĩnh vực nghiên cứu về LSNG, lĩnh vực nghiên cứu về thị trường, kinh tế, 

chính sách rất hạn chế. Thống kê cho thấy, trong giai đoạn 2011-2020, chỉ có 5 nhiệm vụ có liên 
quan đến nghiên cứu lĩnh vực này về LSNG. Cụ thể: 

- Về kinh tế, thị trường: Thị trường LSNG từ chỗ theo cơ chế định giá, phụ thuộc chủ yếu 
vào thị trường các nước Đông Âu với sự tham gia của một thành phần kinh tế chủ yếu là doanh 
nghiệp nhà nước chuyển sang cơ chế thị trường theo sự điều tiết của quy luật cung cầu, nhất là 
khi Việt Nam đã gia nhập WTO, đã ký hiệu định thương mại với nhiều vùng, nước, lãnh thổ trên 
thế giới trong đó nổi bật là Hiệp định thương mại CTTPP, Hiệp định thương mại EVFTA, 
VPA/FLEGT,... Thị trường tiêu thụ LSNG trong nước cũng như quốc tế ngày càng được mở 
rộng, thành phần tham gia thị trường ngày càng phong phú, hoạt động giao dịch ngày càng được 
hiện đại hóa trên cơ sở ứng dụng các công nghệ thông tin. Thực tế cho thấy, sản lượng LSNG 
khai thác, cung cấp ra thị trường đều tăng hàng năm. Tuy nhiên, có rất ít các nghiên cứu về thị 
trường, kinh tế, chính sách có liên qua. Trong 10 năm vừa qua, chỉ có một số công trình nghiên 
cứu về lĩnh vực này cho LSNG tập trung ở các dự án của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các tổ 
chức phi chính phủ hoặc được lồng ghép trong các nhiệm vụ khoa học công nghệ như nghiên 
cứu về thị trường chuỗi giá trị một số sản phẩm Quế, Hồi, Thảo quả, Tre, Sâm ngọc linh,... Bước 
đầu đã dự báo thị trường cho một số sản phẩm LSNG có giá trị cao về Tre, nhựa thông, nhựa Bồ 
đề, Hồi, Quế, Thảo quả, Sở, Sâm ngọc linh và một số sản phẩm dược liệu giá trị cao khác. 

- Về chính sách: Từ một số kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học công nghệ trong 
giai đoạn, có 3 chính sách ban hành nổi bật, đó là Nghị định 65/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của 
Chính phủ về chính sách đặc thù về giống, vốn và công nghệ trong phát triển nuôi trồng, khai 
thác dược liệu. Tiếp theo là Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18/2/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre và Quyết định số 1976/QĐ-TTg 
ngày 30/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển dược liệu 
đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Bên cạnh đó, để khẳng định vai trò của LSNG đối 
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với sinh kế của đồng bào dân tộc thiểu số ở các huyện nghèo trên cả nước, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 về Về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát 
triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc 
thiểu số giai đoạn 2015 - 2020. 

2.6. Những tồn tại 
Mặc dù có những thành tựu nhất định, nhưng trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về 

lĩnh vực LSNG còn một số tồn tại. Đó là:  
- Một trong những tồn tại lớn trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ về LSNG là số tiến 

bộ công nghệ còn ít, số lượng kết quả nghiên cứu, tiến bộ công nghệ được đưa vào sản xuất còn 
hạn chế và nhiều kết nghiên cứu chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của sản xuất, nhiều kết quả 
nghiên cứu khi đưa ra đã lạc hậu. Những tồn tại trên do một số nguyên nhân chủ yếu được xác 
định là: 

+ Thiếu các nghiên cứu cơ bản về LSNG làm cơ sở đề xuất định hướng, chiến lược nghiên 
cứu về LSNG hợp lý, thiếu chú ý đến nghiên cứu chuyên sâu. Hoạt động nghiên cứu LSNG thiếu 
các chương trình nghiên cứu dài hạn theo hướng kế thừa để tạo ra các sản phẩm cụ thể để có thể 
chuyển giao vào sản xuất và thương mại hóa. 

+ Hoạt động nghiên cứu khoa học về LSNG còn bị coi nhẹ và chưa được đầu tư thích 
đáng về nhân lực và tài chính. Trong khi nguồn kinh phí cho nghiên cứu hạn chế, các nhiệm 
vụ nghiên cứu còn dàn trải, thường bị chia cắt, phân tán, thiếu tập trung, đồng bộ nên chưa 
giải quyết được những vấn đề tổng hợp, có vai trò quyết định đáp ứng yêu cầu của thực tiễn.  

+ Các nghiên cứu liên quan đến chọn tạo giống còn bị coi nhẹ, thiếu các nghiên cứu chuyên 
sâu như nghiên cứu về di truyền, chọn giống và công nghệ nhân giống. Các kết quả nghiên cứu 
thiếu tính kế thừa và tầm nhìn dài hạn.  

+ Các nghiên cứu mới chỉ tập trung vào vấn đề giá trị, đặc điểm sinh học và tổng kết các 
kinh nghiệm trong nhân dân mà chưa dựa trên những nghiên cứu về sinh lý, sinh thái, dinh 
dưỡng, đất đai theo hướng hiện đại, lô gíc, khoa học, hệ thống, bài bản, chuyên sâu, có tính kế 
thừa để có cơ sở khoa học vững chắc đề xuất biện pháp kỹ thuật thâm canh, tăng năng suất đồng 
thời vừa chú trọng đến vấn đề về chất lượng và phát triển bền vững tạo cho sản phẩm có giá trị 
gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế nên chưa đáp ứng được yêu cầu của 
sản xuất, còn khoảng cách lớn giữa nghiên cứu và sản xuất. 

+ Các nghiên cứu về công nghệ khai thác, sơ chế, chế biến sâu trên cơ sở ứng dụng công 
nghệ hiện đại để tạo ra các sản phẩm LSNG mới, có giá trị gia tăng cao, được chuyển giao và 
thương mại hóa chưa được chú trọng. Các nghiên cứu chủ yếu vẫn dựa vào phương thức chế 
biến thủ công, quy mô nhỏ, công nghệ đơn giản tạo ra sản phẩm LSNG lưu thông trên thị trường 
chủ yếu là sản phẩm thô hoặc tươi, không qua sơ chế, chế biến, có chất lượng còn thấp, không 
đồng đều, mẫu mã đơn điệu, giá trị gia tăng thấp, không đáp ứng được yêu cầu của sản xuất, khó 
có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.  

+ Các nghiên cứu về thị trường, định lượng giá trị của LSNG còn yếu và thiếu, chưa nắm bắt 
kịp thời phục vụ cho định hướng sản xuất. 

+ Chưa quan tâm đến nghiên cứu các vấn đề về môi trường, xã hội và chính sách có liên 
quan đến LSNG. 

+ Thiếu sự liên kết giữa nghiên cứu - chuyển giao - sản xuất - thị trường.  
- Việc xác định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu LSNG chưa thực sự xuất phát từ 

nhu cầu thực tiễn của sản xuất, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, còn mang nặng tính chủ quan, 
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bị động, thường chạy theo phục vụ sản xuất trước mắt, chưa chuẩn xác, thiếu thực tế, chưa có sự 
tham gia của người sử dụng kết quả nghiên cứu, thiếu tính liên tục, kế thừa nên hiệu quả nghiên 
cứu chưa cao, chưa gắn chặt với thực tiễn sản xuất và thị trường, chưa chú ý đến đối tượng là 
LSNG. Hơn nữa, nhận thức về vai trò, giá trị của LSNG còn chưa rõ ràng. Nhiều người cho rằng 
LSNG là sản phẩm nhỏ lẻ, phân tán, khối lượng ít, do thiên nhiên ban tặng, cứ có rừng là có 
LSNG nên không cần phải nghiên cứu và đầu tư phát triển. Việc phát triển LSNG nhất là LSNG 
dưới tán rừng sẽ tác động xấu đến công tác bảo vệ rừng thậm chí còn gây mất rừng. 

- Cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu chưa tạo động lực khuyến khích cho nghiên cứu 
và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất LSNG.  

- Nguồn nhân lực cho nghiên cứu LSNG vừa thiếu, yếu, không chuyên sâu và chưa đồng bộ. 
Đội ngũ nghiên cứu chưa được trang bị kiến thức và phương pháp tiếp cận phù hợp với lĩnh vực 
LSNG. Thiếu cán bộ đầu ngành trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu về LSNG.  

- Các điều kiện nghiên cứu vừa thiếu vừa lạc hậu. Trang thiết bị thí nghiệm chưa đáp ứng 
yêu cầu của sản xuất. 

- Hệ thống dịch vụ phục vụ cho nghiên cứu LSNG còn chậm phát triển như công tác thông 
tin, dự báo phát triển, hoạt động mua bán công nghệ và lưu thông các kết quả nghiên cứu về 
LSNG còn yếu. 

III. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VỀ LĨNH VỰC 
LSNG ĐẾN NĂM 2030 
3.1. Những định hướng nghiên cứu về lĩnh vực LSNG  

Xuất phát từ mục tiêu, định hướng của đề án tái cơ cấu ngành, trong giai đoạn tới định 
hướng nghiên cứu và chuyển giao LSNG phải tập trung các vấn đề chính sau:  

- Bảo tồn có hiệu quả và phát triển bền vững nguồn tài nguyên LSNG hiện có góp phần nâng 
cao chất lượng rừng giai đoạn 2021-2030. 

- Nghiên cứu, rà soát, đánh giá hiện trạng tài nguyên LSNG làm cơ sở đề xuất quy hoạch, cơ 
cấu vùng sản xuất gắn với công nghiệp chế biến trong toàn quốc. 

- Quy hoạch vùng sản xuất nguyên liệu LSNG gắn với mạng lưới các cơ sở chế biến có quy 
mô phù hợp với điều kiện cụ thể của từng vùng kinh tế - sinh thái. 

- Chọn lọc và nâng cao chất lượng giống cây trồng LSNG theo hướng năng suất, chất 
lượng, ổn định và thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu hiện nay để cung cấp giống tốt 
cho sản xuất. 

- Xác định cơ cấu cây trồng lâm sản ngoài gỗ chủ lực, chủ yếu có thế mạnh, phù hợp với 
điều kiện của từng vùng kinh tế - sinh thái theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và 
tính bền vững. 

- Nghiên cứu, ứng dụng, hoàn thiện kỹ thuật và công nghệ canh tác nhằm nâng cao năng 
suất, chú trọng đến vấn đề về chất lượng sản phẩm LSNG theo hướng đạt chuẩn, hiện đại, hiệu 
quả và bền vững tạo cho sản phẩm có giá trị gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh trên thị trường 
quốc tế. 

- Nghiên cứu, ứng dụng, cải tiến công nghệ và thiết bị khai thác, sơ chế, chế biến và bảo 
quản các sản phẩm LSNG trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại để tạo ra các sản phẩm LSNG 
mới theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị và hiệu suất sử dụng sản phẩm, phù hợp 
với nhu cầu thị trường tiêu dùng trong nước cũng như xuất khẩu, được chuyển giao và thương 
mại hóa ngay. 
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- Nghiên cứu về kinh tế, thị trường, định lượng giá trị của LSNG cũng như quan tâm đến 
nghiên cứu các vấn đề về xã hội, môi trường làm cơ sở dự báo kịp thời phục vụ cho định hướng 
sản xuất. 

- Đẩy mạnh nghiên cứu lĩnh vực chính sách làm cơ sở để đề xuất các chính sách về quản lý, 
khai thác, sử dụng, đầu tư và phát triển bền vững tài nguyên LSNG. 

3.2. Các ưu tiên nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực LSNG  
Từ định hướng chung, một số ưu tiên nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực 

LSNG trong giai đoạn tới như sau: 
- Nghiên cứu đánh giá toàn diện về hiện trạng và tiềm năng tài nguyên LSNG hiện có ở 

từng tỉnh kết hợp với vùng sinh thái, xác định được những loài cây LSNG có giá trị cả về 
khoa học và kinh tế và có tiềm năng phát triển theo hướng hàng hóa theo từng vùng và từng 
tỉnh, làm cơ sở đề xuất giải pháp ưu tiên quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu, bảo tồn và 
phát triển bền vững cho từng loại LSNG một cách có hiệu quả ở các vùng kinh tế sinh thái 
khác nhau.  

- Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc, tăng trưởng, sinh thái cá thể và quần thể, tái sinh,... làm 
cơ sở đề xuất giải pháp phục hồi rừng và phát triển bền vững tài nguyên LSNG trong tự nhiên. 

- Nghiên cứu đánh giá thị trường và dự báo tiềm năng thị trường LSNG trong nước cũng 
như quốc tế làm cơ sở xác định sản phẩm, mặt hàng LSNG có ưu thế, giá trị gia tăng cao và quy 
mô phát triển của chúng ở từng vùng kinh tế sinh thái trong tương lai. 

- Nghiên cứu phát triển toàn diện ngành mây - tre Việt Nam theo chuỗi giá trị nhất là lĩnh 
vực nhân giống, gây trồng, phục tráng, quản lý rừng bền vững, khai thác và chế biến. 

-  Nghiên cứu phát triển các loài cây LSNG làm dược liệu có giá trị phục vụ tiêu dùng trong 
nước và xuất khẩu trong đó tập trung vào nghiên cứu chọn, nhân giống đạt chuẩn, nghiên cứu kỹ 
thuật thuần hóa, canh tác dưới tán rừng, ứng dụng công nghệ hiện đại trong thu hoạch và sơ chế 
theo hướng năng suất cao, chất lượng đạt chuẩn, ổn định, bền vững.  

-  Nghiên cứu phát triển toàn diện các loài cây lấy tinh dầu, dầu nhựa chủ lực, có giá trị kinh 
tế cao phục vụ xuất khẩu, trong đó chú trọng đến nghiên cứu chọn giống và cải thiện giống, giải 
pháp trồng, thâm canh, công nghệ khai thác, sơ chế và chế biến sản phẩm ở từng vùng kinh tế 
sinh thái cụ thể. 

- Nghiên cứu bổ sung và hoàn thiện các giải pháp phát triển các loài cây làm gia vị, thực 
phẩm chủ lực cho xuất khẩu theo hướng năng suất, chất lượng cao, ổn định và bền vững trong đó 
chú trọng đến nghiên cứu chọn giống và cải thiện giống, giải pháp trồng thâm canh, công nghệ 
khai thác, sơ chế và chế biến sản phẩm ở từng vùng kinh tế sinh thái cụ thể. 

- Nghiên cứu, đánh giá thực trạng công nghệ thu hoạch và sau thu hoạch LSNG làm cơ sở 
đề xuất định hướng nghiên cứu, quy hoạch mạng lưới phát triển trong tương lai. 

- Nghiên cứu, ứng dụng, cải tiến và hoàn thiện công nghệ thu hoạch và sau thu hoạch 
LSNG theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị và hiệu suất sử dụng, chất lượng của 
sản phẩm, phù hợp với các tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường tiêu dùng trong nước cũng như xuất 
khẩu. Chú trọng đến kỹ thuật chưng luyện, trích ly trong sản xuất tinh dầu, nhựa, hương liệu, 
dược liệu và công nghệ sản xuất gia vị từ LSNG. 

- Nghiên cứu phục hồi rừng tự nhiên bằng một số loài cây LSNG có giá trị nhằm nâng cao 
giá trị kinh tế của rừng kết hợp bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái. 
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-  Nghiên cứu các phương thức, biện pháp quản lý tài nguyên LSNG trong rừng tự nhiên 
theo hướng hài hòa giữa phát triển kinh tế gắn với bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên 
rừng ở vùng đệm và rừng phòng hộ đầu nguồn. 

- Nghiên cứu định lượng giá trị của LSNG làm cơ sở khoa học trong việc định giá rừng. 
- Nghiên cứu, hoàn thiện và thể chế hóa các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy trình 

quản lý chất lượng có liên quan đáp ứng yêu cầu của sản xuất và quản lý bền vững tài 
nguyên LSNG trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.  

- Chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật, các kết quả nghiên cứu vào sản xuất. 
-  Nghiên cứu và hoàn thiện các chính sách có liên quan đến bảo tồn và phát triển bền 

vững tài nguyên LSNG nhằm tạo động lực để người dân tham gia bảo tồn và phát triển LSNG. 

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
4.1. Kết luận 

Lâm sản ngoài gỗ như mọi sản phẩm lâm nghiệp khác, nó là một bộ phận quan trọng, đóng 
góp quan trọng cho giá trị sản xuất của ngành. Trong giai đoạn 2011-2020, hoạt động nghiên cứu 
và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực LSNG đã đóng góp không nhỏ, quan trọng vào kết quả 
hoạt động, cũng như sự tăng trưởng vượt bậc và ổn định của ngành lâm nghiệp nói riêng, ngành 
nông nghiệp nói chung. Hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực LSNG sẽ là 
một trong những lĩnh vực quan trọng đóng góp vào sự thành công của đề án tái cơ cấu ngành lâm 
nghiệp khi có định hướng nghiên cứu đúng, phù hợp và được đầu tư thích đáng. 

4.2. Đề xuất 
Để thực hiện có hiệu quả các nội dung trên cần phải thực hiện tốt các giải pháp về tổ chức, 

quản lý, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở vật chất, kỹ thuật, nguồn vốn, các chính 
sách khuyến khích hoạt động khoa học, công nghệ và hợp tác quốc tế. 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu cho các cán bộ làm công tác nghiên cứu về LSNG thông qua 
đào tạo. 

- Việc xác định và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu LSNG phải xuất phát từ nhu cầu 
thực tiễn của sản xuất và thị trường, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương, có sự 
tham gia của người sử dụng kết quả nghiên cứu. Hoạt động nghiên cứu LSNG dài hạn, có tính 
liên tục, kế thừa, đồng bộ.  

- Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động nghiên cứu nhằm tạo động lực khuyến khích cho nghiên 
cứu và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất LSNG.  

- Tăng cường điều kiện, trang thiết bị và đầu tư nguồn kinh phí cho nghiên cứu về LSNG. 
- Tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ trong lĩnh vực LSNG. 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ  
LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP RỪNG GIAI ĐOẠN 2011-2020  

VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2030 

Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 
(GS.TS. Trần Văn Chứ, PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc) 

TÓM TẮT 

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực công nghiệp rừng giai 
đoạn 2011-2020 của 2 đơn vị là Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Khoa học Lâm nghiệp và đề xuất các 
định hướng đến năm 2030. Trong những năm qua, lĩnh vực Công nghiệp rừng đã thực hiện nhiều đề tài, dự 
án cấp Nhà nước, cấp Bộ, tỉnh thành phố, cơ sở và nhiều tiêu chuẩn, quy chuẩn Ngành; công bố hàng trăm 
bài báo trong nước và quốc tế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ khoa học. Các kết quả của các nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ phần lớn được ứng dụng và triển khai vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm, giảm chi phí. Bài báo cũng đề xuất các định hướng nghiên cứu trọng tâm về cơ giới hóa trong lâm 
nghiệp, chế biến gỗ và lâm sản và các giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2020-2030 như tăng cường đầu tư, 
nâng cao năng lực cho tổ chức nghiên cứu Viện/Trường; tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong đào 
tạo nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và chuyển giao công 
nghệ mới, tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo, NCKH và chuyển giao công nghệ. 

Research results and technology transfer of forest industries for the 2011-2020 period,  
with orientations toward 2030 

SUMMARY 

This paper shows the main research and technological transfer results of VNUF (Vietnam National 
University of Forestry) and VAFS (Vietnamese Academy of Forest Sciences) in the field of wood industry in 
the period of 2011-2020 and propose some orientations toward 2030. During the past 10 years, there are 
many research projects implemented at all levels such as State level, Ministerial level, provincial level, 
institutional level and developed many national standards/regulations. Hundreds international papers and 
scientific Vietnamese papers have been published and strengthen capacity of many researchers/young 
scientists. Most of the research projects have been applied to the industry and production to increase the 
productivity, product quality and reduce costs. This paper also proposes some orientations focusing on 
mechanization in forestry, wood and forest products processing, and some solutions to implement in the 
period 2020-2030 such as: increase the investment, capacity building for the university/institute; strengthen 
the cooperation with enterprises in human resources development, promote the application of scientific 
research, innovative start-ups and new technology transfer, enhance international cooperation in scientific 
research and technology transfer. 

 
I. MỞ ĐẦU 

Trong những năm qua, ngành Lâm nghiệp Việt Nam đã từng bước khẳng định vị trí quan 
trọng trong nền kinh tế quốc dân. Gỗ và sản phẩm gỗ đã trở thành ngành hàng có kim ngạch xuất 
khẩu đứng thứ 6 của Việt Nam, đứng đầu trong khối ASEAN, đứng thứ 2 châu Á (sau Trung 
Quốc) và thứ 5 thế giới. Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ đã khẳng định kim ngạch xuất khẩu 
sản phẩm gỗ của Việt Nam đến năm 2025 đạt từ 18-20 tỷ USD và trong tương lai không xa nước 
ta phải trở thành Trung tâm sản xuất đồ gỗ thế giới. Đây là những thách thức và cơ hội rất lớn 
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được đặt ra cho các nhà quản lý, các nhà khoa học là làm thế nào để đóng góp nhiều kết quả 
khoa học và công nghệ trong sự phát triển này. 

Trong giai đoạn 2011-2020, thực hiện Kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học 
công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành Nông - Lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững theo QĐ số 986/QĐ-BNN-KHCN ngày 09/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp, Trường Đại học Lâm nghiệp và 
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực Công nghiệp rừng đã thực hiện nhiều 
nhiệm vụ khoa học công nghệ về xây dựng các quy trình công nghệ tiên tiến trong chế biến gỗ và 
lâm sản ngoài gỗ (LSNG), tạo vật liệu mới, bảo quản lâm sản theo hướng thân thiện môi trường, 
xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn ngành. Nghiên cứu ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, công 
nghệ cao trong khai thác, vận suất, sơ chế gỗ rừng trồng nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu 
tác động, ảnh hưởng đến môi trường. Các đơn vị nghiên cứu viện, trường đã thực hiện hàng trăm 
nhiệm vụ khoa học, chuyển giao công nghệ, xây dựng và ban hành rất nhiều tiêu chuẩn, quy 
chuẩn quốc gia về lĩnh vực Công nghiệp rừng, được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận hàng 
chục Tiến bộ kỹ thuật (TBKT); Nhiều Bằng độc quyền sáng chế, Giải pháp hữu ích, chứng nhận 
đăng ký quyền tác giả, giải thưởng đã được công nhận cho nhiều tác giả. Ngoài ra, các đơn vị 
trong ngành đã tích cực triển khai thực hiện nhiều Hợp đồng dịch vụ khoa học công nghệ; hoạt 
động dịch vụ giám định thực vật, sản phẩm gỗ; xác định tính chất cơ, lý gỗ; khảo nghiệm thuốc 
bảo quản lâm sản; phòng chống mối cho công trình xây dựng phục vụ các lĩnh vực của đời sống 
xã hội. 

Nhìn chung các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghiệp rừng giai đoạn 2011 - 2020 đã 
góp phần vào sự phát triển chung của ngành Công nghiệp chế biến gỗ và Lâm sản, nhiều doanh 
nghiệp đã ứng dụng các kết quả vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm 
đưa nước ta trở thành vị trí số 5 về xuất khẩu đồ gỗ trên thế giới. Bên cạnh những kết quả đã đạt 
được, công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp rừng 
vào sản xuất còn nhiều hạn chế, số lượng nhiệm vụ KHCN rất ít, tỷ lệ ứng dụng khoa học công 
nghệ vào sản xuất còn thấp, công tác nghiên cứu chưa bám sát với thực tiễn. Một số vấn đề tồn tại 
trong thực tiễn sản xuất: Chất lượng gỗ rừng trồng còn thấp, chất lượng sản phẩm gỗ và khả năng 
cạnh tranh chưa cao; Công nghiệp phụ trợ, thiết bị, vật tư phục vụ cho sản xuất chế biến gỗ gần 
như bỏ ngỏ, phụ thuộc vào nhập khẩu; Hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật 
còn hạn chế, trong khi sự tham gia của doanh nghiệp, sự liên kết giữa các tổ chức nghiên cứu và 
doanh nghiệp còn hạn chế. Do vậy, cần thực hiện những định hướng nghiên cứu và giải pháp thúc 
đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong giai đoạn tiếp theo để góp phần phát triển ngành Công 
nghiệp chế biến gỗ và Lâm sản. Trong bài viết này là tổng hợp các kết quả nghiên cứu về khoa học 
và công nghệ trong lĩnh vực Công nghiệp rừng của Trường Đại học Lâm nghiệp, Viện Khoa học 
Lâm nghiệp Việt Nam và đề xuất một số giải pháp phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ trong giai đoạn 2020 - 2030. 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC CÔNG
NGHIỆP RỪNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 
2.1. Định hướng chung phát triển KHCN lĩnh vực Công nghiệp rừng 

- Tăng cường các nghiên cứu cơ bản để tạo nền tảng cơ sở khoa học cho các nghiên cứu ứng 
dụng chuyên sâu tạo vật liệu mới dần thay thế gỗ rừng tự nhiên phục vụ sản xuất đồ mộc nội thất. 

- Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ tiên tiến trong khai thác, chế biến gỗ, lâm sản 
ngoài gỗ và sản xuất các nguyên liệu phụ trợ trong sản xuất đồ mộc xuất khẩu và gỗ xây dựng từ 
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nguồn nguyên liệu trong nước. Nghiên cứu tạo vật liệu mới, vật liệu phụ trợ, thân thiện môi 
trường, nâng cao giá trị sử dụng gỗ cho các loài cây trồng rừng chủ lực; Keo dán, chất phủ, thuốc 
bảo quản gỗ thân thiện môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào khai thác vận xuất và 
chế biến gỗ, lâm sản. 

- Đẩy mạnh các hoạt động chuyển giao công nghệ, tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới, kết quả 
nghiên cứu vào sản xuất thông qua các chương trình, các hoạt động Khuyến công, Khuyến lâm. Giới 
thiệu, nhân rộng kết quả và trao đổi học thuật thông qua các Hội nghị khoa học và các cơ quan 
chuyên trách ở các địa phương. 

2.2. Kết quả thực hiện 
2.2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp Tỉnh/Thành phố 

Trong giai đoạn 2011-2020, thực hiện Kế hoạch thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng khoa học 
công nghệ phục vụ tái cơ cấu ngành nông lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và 
phát triển bền vững theo QĐ số 986/QĐ-BNN-KHCN ngày 09/5/2014 của Bộ Nông nghiệp và 
PTNT, góp phần thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Tổng số nhiệm vụ KHCN cả hai 
đơn vị Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Trường Đại học Lâm nghiệp đã thực hiện là 13 đề 
tài cấp Quốc gia, 3 đề tài Quỹ Nafosted, 28 nhiệm vụ cấp Bộ Nông nghiệp và PTNT trong đó (4 đề 
tài trọng điểm cấp Bộ, 17 đề tài cấp Bộ, 7 dự án thử nghiệm cấp Bộ), 6 đề tài cấp tỉnh, thành 
phố, 69 nhiệm vụ cấp cơ sở (cấp Trường, cấp Viện).  

Một số lĩnh vực tập trung thực hiện: i) Xây dựng quy trình công nghệ tiên tiến trong sản xuất 
Vật liệu mới, Công nghệ chế biến, bảo quản gỗ, LSNG và nguyên liệu phụ trợ trong sản xuất đồ 
gỗ. Áp dụng cơ giới hóa - tự động hóa vào trong hoạt động sản xuất cây giống chất lượng cao 
phục vụ trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng cũng như ứng dụng cơ giới hóa vào trong các khâu khai 
thác, vận suất gỗ rừng trồng nhằm nâng cao hiệu quả và giảm thiểu tác động, ảnh hưởng đến môi 
trường; ii) Thực hiện các nhiệm vụ Dịch vụ Khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu và nhu cầu xã 
hội: Hoạt động dịch vụ giám định gỗ và thực vật, sản phẩm gỗ; xác định tính chất cơ, lý gỗ; khảo 
nghiệm thuốc bảo quản lâm sản; phòng chống mối cho công trình xây dựng. 

2.2.2. Một số kết quả nghiên cứu nổi bật 

a. Lĩnh vực Cơ khí và Công trình Lâm nghiệp 

- Đã nghiên cứu và phát triển hoàn thiện Công nghệ điều tiết cường độ ánh sáng và bức xạ 
mặt trời tác động vào trong luống ươm cây để điều tiết tiểu khí hậu trong môi trường nuôi dưỡng 
cây giống bằng hệ thống các tầng lưới che sáng chuyên dụng cho nhà giâm hom, vườn huấn 
luyện cây giống lâm nghiệp. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng thành công Công nghệ tưới 
phun tự động tạo ẩm cho môi trường nuôi dưỡng cây giống. Công nghệ che sáng di động và 
tưới phun tự động và Nhà giâm hom cây lâm nghiệp cải tiến đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận là TBKT, công nghệ mới tại Quyết định số 192G/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 
04/5/2015. 

- Nghiên cứu phát triển công nghệ tạo compost từ cành lá vỏ cây rừng trồng quy mô trang 
trại, gia đình và tạo được chế phẩm sinh học ủ compost từ dịch khuẩn phân giải xenlulo nêu trên 
đã được li tâm và các nguyên liệu thông thường (than mùn, apatit,...). Xác định được chế độ 
công nghệ thích hợp để ủ compost từ cành lá vỏ cây keo lai: độ pH (6,2-6,8), độ ẩm (30-45)%, 
nhiệt độ (35-40)oC, tần xuất đảo trộn 10 ngày/lần. 
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- Nghiên cứu tạo vỏ bầu ươm cây giống lâm nghiệp tự hủy sinh học: Nguyên liệu chế tạo 
từ polyme, tinh bột và nguyên liệu thông thường có trong nước. Quy trình kỹ thuật cơ bản đã 
phổ biến trong sản xuất và thiết bị hiện có tại các xưởng chế biến nhựa nhiệt dẻo trong nước. 

- Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống thiết bị máy sản xuất bầu ươm cây giống lâm 
nghiệp quy mô bán công nghiệp cho điều kiện Việt Nam. Sử dụng được với vỏ bầu từ polymer 
thông đang phổ biến trong sản xuất và polymer tự phân hủy sinh học, giá thể cải tiến chứa 
compost. Quy mô bán công nghiệp, các khâu nặng nhọc độc hại và phức tạp cần chính xác cao 
được cơ giới hóa, công suất khoảng 1.500 bầu/giờ. 

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo cày ngầm cải tiến, cày chăm sóc rừng đáp ứng các yêu cầu canh 
tác trên đất dốc. Cày ngầm cải tiến có độ sâu làm đất tới 70 cm, ít làm sáo trộn lớp đất mặt, hạn chế 
rửa trôi xói mòn, chi phí năng lượng giảm từ 15 - 20% so với cày nguyên bản. Cày không lật và cày 
chảo chăm sóc rừng đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật chăm sóc theo từng độ tuổi cây rừng, tỷ lệ 
vùi lấp thực bì cỏ dại đạt trên 80%, năng suất đạt từ 0,35 - 0,42 ha/giờ. 

- Đã làm chủ được Công nghệ và chế tạo thành công 04 loại máy phục vụ cho công tác 
chữa cháy (máy chữa cháy rừng bằng sức gió cầm tay, máy phun đất cát chữa cháy rừng cầm 
tay, xe chữa cháy rừng đa năng, hệ thống thiết bị chữa cháy rừng tràm), đã được chuyển giao 
cho một số công ty lâm nghiệp, vườn quốc gia...  

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy ép ván nhiều lớp kích thước lớn (sản phẩm được đăng ký 
sở hữu trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp); thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị trưng cất tinh dầu hồi 
từ lá, hoa (sản phẩm được công nhận TBKT); thiết kế chế tạo dây chuyền xẻ gỗ tự động. 

b. Lĩnh vực nghiên cứu cơ bản về Gỗ và Lâm sản
- Nghiên cứu về tuổi thành thục công nghệ và thành thục kinh tế của một số loài gỗ rừng 

trồng ở khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ cho 2 loài keo lai và Keo tai tượng đã xác định 
được. Tuổi thành thục công nghệ của gỗ keo lai, Keo tai tượng ở mức 12- 15 tuổi (với mục đích 
để sản xuất gỗ xẻ cho sản xuất đồ mộc). Tuổi thành thục công nghệ của gỗ keo lai, Keo tai tượng 
ở mức 5 - 13 tuổi (sử dụng cho ván bóc), Tuổi thành thục công nghệ của gỗ keo lai, Keo tai 
tượng ở mức 4 - 7 tuổi (Với mục đích sử dụng gỗ để sản xuất dăm). 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu của các loài gỗ và tre: “Tên gọi và đặc tính gỗ, tre Việt Nam” đồng 
thời giúp cho tra cứu các thông tin về tên và đặc tính gỗ nhanh chóng (Chương trình đã được xây 
dựng và trong cơ sở dữ liệu có 110 loài có đủ cả đặc điểm giải phẫu gỗ và tính chất cơ vật lý, 50 
loài chỉ có đặc điểm giải phẫu gỗ và 50 loài chỉ có tính chất cơ vật lý gỗ). 

- Xây dựng và ban hành TCVN và QCVN phục vụ nghiên cứu, sản xuất và quản lý theo yêu 
cầu đặt hàng của Bộ: Thuật ngữ và định nghĩa các đặc điểm cấu tạo của gỗ cây hạt trần và cây 
hạt kín đã thống nhất được cách sử dụng các thuật ngữ trong mô tả cấu tạo gỗ đã dùng từ trước 
đến nay ở Việt Nam đồng thời hài hoà với những thuật ngữ quốc tế và được ban hành thành tiêu 
chuẩn Việt Nam. Bảng phân loại gỗ căn cứ vào một số tính chất vật lý và cơ học đã được ban 
hành thành tiêu chuẩn Việt Nam và sẽ thay thế bảng phân loại tạm thời các loại gỗ Việt Nam đã 
được sử dụng từ năm 1977. 

c. Lĩnh vực công nghệ Chế biến lâm sản
+ Tạo vật liệu mới và xử lý biến tính gỗ rừng trồng 
- Quy trình công nghệ và hệ thống thiết bị sản xuất các chi tiết gỗ uốn ép cong định hình. 

Thiết kế, chế tạo thiết bị xử lý dẻo hóa gỗ, uốn gỗ tự nhiên. Tạo các sản phẩm gỗ uốn có giá 
trị thẩm mỹ và chất lượng cao; công nghệ dẻo hóa gỗ có thể áp dụng ở các quy mô khác nhau 
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phủ hợp với điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp. Quy trình công nghệ được Bộ Nông nghiệp 
và PTNT công nhận Tiến bộ kỹ thuật, được ứng dụng tại Công ty Cổ phần Woodsland và một 
số doanh nghiệp.  

- Quy trình công nghệ biến tính nâng cao độ bền cơ học, ổn định kích thước cho một số loại gỗ 
rừng trồng (keo lai, Bạch đàn Uro và Thông nhựa) để làm nguyên liệu sản xuất đồ gỗ; Quy trình 
công nghệ sản xuất ván sàn từ gỗ keo lai đã được xử lý biến tính; Quy trình công nghệ sản xuất gỗ 
hộp kích thước lớn từ gỗ keo lai đã được xử lý biến tính dùng làm nguyên liệu sản xuất đồ gỗ. Đây 
là các quy trình có khả năng chuyển giao ứng dụng vào thực tế cao, hiệu quả kinh tế có thể tăng 
trên 10% so với sản xuất ván sàn thông dụng từ nguyên liệu gỗ rừng trồng không biến tính. Về 
chất lượng: Phù hợp với yêu cầu của các tiêu chuẩn hiện hành. Giảm thiểu tác động xấu đến môi 
trường: Khi sản xuất không có tác động xấu đến người lao động và môi trường. Sản phẩm dùng gỗ 
biến tính nhiệt cơ, không sử dụng hóa chất nên không gây tác động xấu đến môi trường. Các quy 
trình trên đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là TBKT năm 2020. 

- Xây dựng được các quy trình công nghệ: 03 Quy trình công nghệ tạo vật liệu composite gỗ - 
nhựa từ phế liệu chế biến gỗ và chất dẻo phế thải PP, PE, PVC; Quy trình công nghệ và thiết bị xử lý 
và sản xuất cấu kiện dạng dầm và dạng tấm từ gỗ Tống quá sủ (quy mô 3.000m gỗ/năm); Quy trình 
công nghệ biến tính gỗ rừng trồng bằng phương pháp hóa học, nhiệt cơ, hóa nhiệt cơ; 02 Quy trình 
công nghệ sản xuất ván dăm gỗ-xi măng dùng trong xây dựng và nội thất. Các quy trình công nghệ 
này được ứng dụng trong sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

- Quy trình công nghệ sản xuất vật liệu gỗ ép khối từ ván bóc gỗ keo rừng trồng đường kính 
nhỏ. Sản phẩm gỗ ép khối có kích thước lớn (dài 2,44 m, rộng 1,3m và dày tùy theo yêu cầu sản 
xuất) và sản phẩm này có một số đặc tính cơ học, vật lý; tính chất công nghệ tương với một số 
loại gỗ lớn, nhóm IV rừng tự nhiên. Kết quả nghiên cứu này đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT 
công nhận là TBKT. 

- Xây dựng được công nghệ sản xuất tre ép khối (Pressed Bamboo Blocks (PBB) hoặc 
Strand Woven Bamboo (SWB)). Tre ép khối được tạo bằng phương pháp ép nguội dưới áp lực 
rất cao để thay đổi cấu trúc và tính chất của tre, sau đó được sấy để đóng rắn keo, định hình 
khối sản phẩm do vậy tre ép khối có độ cứng và độ ổn định cao hơn hầu hết các loại gỗ 
cứng trong Nhóm II, nên thường được sử dụng làm vật liệu xây dựng như: ván sàn, khung cửa, 
cầu thang và các sản phẩm thay gỗ khác. Công nghệ sản xuất tre ép khối được chấp nhận Đơn 
đăng ký Giải pháp hữu ích.- Đã nghiên cứu chế tạo thiết bị ép và công nghệ sản xuất ván ép 
biến tính nhiều lớp kích thước lớn, chịu ẩm từ gỗ rừng trồng đáp ứng yêu cầu làm nguyên liệu 
đóng tàu thuyền đi biển, công ten nơ, và vật liệu xây dựng. Sản phẩm có sự đồng đều về tính 
chất cơ lý trên toàn bộ chiều dài ván. Giá thành sản phẩm ván ép giảm từ 30 - 40% so với gỗ 
rừng tự nhiên thường dùng để đóng tàu thuyền. Thiết bị ép ván khổ lớn đã được Bộ Khoa học 
và Công nghệ cấp Bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp vào năm 2013. 

- Xây dựng được quy trình biến tính ván mỏng với 05 loại hóa chất gồm các hợp chất N-
Methylol, silicone và dầu vỏ hạt điều nhằm nâng cao độ bền tự nhiên và giá trị gia tăng cho các sản 
phẩm ván mỏng, ván dán từ gỗ rừng trồng. Đã nghiên cứu đề xuất được 03 quy trình công nghệ xử 
lý biến tính gỗ xẻ rừng trồng bằng dung dịch nước, keo PF phân tử lượng tháp, sơn PU được phân 
tán vật liệu nano TiO2, CuO, ZnO và nanoclay để nâng cao được độ bền tự nhiên và một số tính 
chất cơ vật lý gỗ. 

- Đã tuyển chọn được chủng nấm đảm có khả năng sinh enzyme endo-β-D-1,4 glucanase, LiP, 
MnP, laccase và tạo hàm lượng các chất polymer ngoại bào (EPS) phù hợp cho công nghệ tạo ván 
và xác định được điều kiện để nhân nhanh giống nấm đảm có khả năng chuyển hóa dăm gỗ, rơm rạ 
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thành nguyên liệu tạo bio-composite. Ván bio-composite có ưu điểm nổi bật là hoàn toàn không sử 
dụng keo dán, có tính chất cách âm, cách nhiệt tốt, độ bền cơ lý đảm bảo dùng làm vật liệu nội thất 
trong xây dựng và sản xuất đồ mộc. Ván bio-composite từ dăm gỗ nuôi cấy nấm đã được Bộ Nông 
nghiệp và PTNT công nhận là TBKT. 

- Ứng dụng Công nghệ sấy gỗ sử dụng năng lượng mặt trời, tạo ra loại vật liệu hấp thụ năng 
lượng, thiết kế chế tạo lò sấy và quy trình sấy gỗ rừng trồng sử dụng năng lượng mặt trời góp 
phần giảm chi phí sấy trong quá trình chế biến, nâng cao chất lượng gỗ sấy, đồng thời giảm thiểu 
tác động đến môi trường. 

+ Vật liệu phụ trợ Keo dán, chất phủ 
Sản phẩm sơn Alkyde QA18 và quy trình tạo sơn Alkyde QA18 và Sản phẩm sơn PU QA19 

và quy trình tạo sơn PU QA19 được các nhà khoa học thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp nghiên 
cứu và tạo ra. Sản phẩm sơn có chất lượng sơn cơ bản đáp ứng được các tiêu chuẩn hiện hành. 
Chi phí sản xuất thấp hơn 20,8- 22,4% so với loại sơn tương tự trên thị trường, ngoài ra sơn còn 
có các tính năng ưu việt hơn như: chịu ẩm, chống nấm mốc, chịu tia cực tím. Khả năng giảm 
thiểu tác động đến môi trường tốt hơn so với các loại sơn đối chứng ở Việt Nam. 

 Đã và đang triển khai thực hiện một số nhiệm vụ KHCN về lĩnh vực này như: Nghiên cứu 
Công nghệ sản xuất keo Urea Formaldehyde (UF), MUF, keo dán có nguồn gốc thực vật, dùng 
trong sản xuất ván nhân tạo có khả năng thay thế keo nhập khẩu, giá thành thấp, chống ẩm và 
thân thiện môi trường. 

+ Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhận biết gỗ 
Ứng dụng được trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhận biết nhanh 50 loại gỗ lưu hành phổ biến trên 

địa bàn thành phố Hà Nội, thông qua việc xây dựng 01 phần mềm chạy trên điện thoại thông 
minh (Android và iOS) cho phép nhận biết nhanh loại gỗ bằng hình ảnh chụp trực tiếp. Đề tài sử 
dụng mô hình mạng neural tích chập (CNN - Convolutional Neural Network) là một trong những 
mô hình Deep Learning (cấu trúc và chức năng của bộ não) tiên tiến và đang được sử dụng rộng 
rãi nhất để phân tích hình ảnh trực quan, giúp cho chúng ta xây dựng được những hệ thống thông 
minh với độ chính xác cao. Mô hình mạng CNN được sử dụng nhiều trong các bài toán nhận 
dạng các đối tượng (object) trong ảnh. 

d. Lĩnh vực Bảo quản lâm sản
Gỗ mọc nhanh rừng trồng có thế mạnh về trữ lượng ngày càng lớn song nhược điểm về đặc 

điểm cấu tạo và tính chất gỗ đã gây ra không ít khó khăn trong quá trình gia công chế biến và 
sử dụng.  

- Giải pháp công nghệ xử lý ẩm để giảm thiểu nứt vỡ, cong vênh cho gỗ tròn và gỗ xẻ dựa trên 
nguyên lý điều khiển quá trình giảm độ ẩm của gỗ. Giải pháp phủ bạt, phun nước bên trong kết 
hợp thuốc bảo quản hoặc xếp gỗ trong nhà kính định kỳ phun nước để duy trì môi trường xung 
quanh đống gỗ tròn trên 75% đã giảm đáng kể tỷ lệ gỗ nứt và kích thước vết nứt. 

- Vật liệu nano TiO2, CuO, ZnO, SiO2 và nanoclay được nghiên cứu sử dụng để nâng cao tính 
chất gỗ theo một số cách thức như: Phân tán vật liệu nano trong nước, trong nhựa PF phân tử 
lượng thấp để tẩm vào gỗ và phân tán trong sơn PU để phủ mặt gỗ. Gỗ sau khi xử lý bằng các vật 
liệu nano TiO2, CuO, ZnO đã cải thiện được khả năng phòng chống côn trùng và nấm mục. Gỗ 
tẩm bằng dung dịch keo PF-nano đã cải thiện đáng kể tính chất vật lý, cơ học. Sơn phủ PU-
nanoTi và PU-nanclay đã cải thiện được đáng kể khả năng bảo vệ màu sắc gỗ so với sơn PU 
thông thường. 
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- Kết quả nghiên cứu đánh giá độ bền chống lại côn trùng và nấm gây hại của một số loại gỗ 
rừng trồng tại bãi thử nghiệm tự nhiên đã xác định được các loại gỗ keo như: Keo tai tượng, keo 
lai, Keo lưỡi liềm, Keo lá bạc, Keo dậu, Thông ba lá, Mỡ và Bạch đàn Uro bị phá hủy hoàn toàn 
trong 30 tháng. Một số loại gỗ thể hiện độ bền tự nhiên tốt hơn gồm Keo lá tràm, Bạch đàn trắng 
song cũng bị phá hủy trong 36 tháng. Đặc biệt, gỗ Cao su, Bồ đề, Trám trắng có độ bền tự nhiên 
rất kém, đã bị phá hủy hoàn toàn sau 12 tháng. Đối chiếu với Bảng phân nhóm Độ bền tự nhiên 
của các loại gỗ do Tổ chức IUFRO đưa ra thì các loại gỗ rừng trồng hiện nay chỉ được xếp vào 
nhóm có độ bền thấp. 

- Nghiên cứu thành công nhiều loại thuốc bảo quản gỗ có hiệu lực cao với côn trùng, nấm và 
hà biển hại gỗ, đảm bảo an toàn với môi trường được Bộ Nông nghiệp và PTNT đưa vào Danh 
mục các loại Thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam, một số loại thuốc điển hình 
như LN5, XM5, WOPRO1,... 

- Đã nghiên cứu thành công sơn chống hà cho tàu thuyền gỗ đi biển: Sản phẩm sơn chống 
hà C.HA16 có màng sơn bền, chống chịu tốt trong môi trường nước biển và có khả năng phòng 
chống hà hại gỗ tấn công trên 12 tháng. Hiệu lực chống hà và độ bám dính, độ cứng màng sơn 
tốt hơn so với một số sơn thương mại đang có trên thị trường hiện nay. Thành phần nguyên 
liệu thân thiện với môi trường, hoạt chất chống hà đã được đăng ký trong danh mục Thuốc bảo 
vệ thực vật được phép sử dụng ở Việt Nam. Thành phần chất tạo màng được sử dụng là nhựa 
alkyd là dầu vỏ hạt điều biến tính sẵn có ở Việt Nam. Với quy trình sử dụng chống hà đơn 
giản, dễ áp dụng tương tự như các loại sơn chống hà hiện có trên thị trường được sử dụng tại 
các cơ sở đóng tàu thuyền gỗ đi biển ở Việt Nam, giá bán sản phẩm sơn C.HA16 rẻ hơn 30% 
so với một số loại sơn thương mại trên thị trường. Sơn C.HA16 đã được Bộ Nông nghiệp và 
PTNT công nhận là TBKT. 

- Đối với tàu thuyền gỗ loại nhỏ đi ven biển hoàn toàn có thể sử dụng gỗ rừng trồng (Bạch 
đàn, keo) để đóng tàu thuyền, với công nghệ xử lý bảo quản gỗ bằng thuốc bảo quản XM5, tẩm 
gỗ theo phương pháp ngâm thường, thời gian ngâm 10 ngày hoặc phương pháp chân không áp 
lực gỗ tẩm đạt lượng thuốc thẩm thấm từ 7-10 kg/m gỗ hoàn toàn chống lại sự phá hoại của hà 
biển, nấm mục và côn trùng. Chi phí bảo quản chỉ tăng thêm 20% của giá trị gỗ, song hoàn toàn 
có thể chủ động sử dụng nguyên liệu gỗ sẵn có phục vụ đóng tàu thuyền mà không phụ thuộc 
vào gỗ nhập khẩu. 

- Đã nghiên cứu sản xuất được chế phẩm bảo quản gỗ BORAG1, BORAG2 và đề xuất được 
quy trình kỹ thuật bảo quản gỗ nguyễn liệu sản xuất đồ mộc với phương pháp và trang bị đơn 
giản dễ sử dụng. Chế phẩm (BORAG1 và BORAG2) bảo quản gỗ có hàm lượng hoạt chất DOT 
đạt ≤ 18%: Độc cấp tính qua đường miệng, qua da và qua đường hô hấp đều xếp loại 5 - mức độc 
cấp tính thấp nhất theo Hệ thống hài hòa toàn cầu (GHS 2017) về phân loại hóa chất gây độc cấp 
tính. Gỗ được xử lý bảo quản bằng chế phẩm BORAG1và BORAG2 có hiệu lực phòng chống nấm 
và côn trùng tốt đáp ứng được yêu cầu chất lượng về phòng chống sinh vật hại làm nguyên liệu sản 
xuất đồ mộc. Quy trình bảo quản gỗ nguyên liệu sản xuất đồ mộc bằng chế phẩm BORAG1 và 
BORAG2 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận là TBKT. 

e. Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
Trong giai đoạn 2013 - 2020, đã thực hiện 46 nhiệm vụ Tiêu chuẩn quốc gia. Kết quả xây 

dựng và ban hành TCVN lĩnh vực Công nghiệp rừng đã góp phần quan trọng trong việc quản lý 
chuyên ngành cũng như làm căn cứ cho xây dựng định mức nghiên cứu và căn cứ triển khai các 
đề tài/dự án nghiên cứu KHCN. 
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f. Hoạt động khuyến nông quốc gia
Triển khai thực hiện 01 Dự án Khuyến nông Trung ương triển khai trên địa bàn 5 tỉnh (Bắc 

Giang, Hòa Bình, Thái Bình, Thanh Hóa và Quảng Bình). Trong 3 năm triển khai, dự án đã xây 
dựng được 32 mô hình trình diễn ở 5 tỉnh: Bắc Giang, Thái Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa và 
Quảng Bình, trong đó có 16 mô hình sấy và 16 mô hình bảo quản, xứ lý nấm mốc. Tổ chức được 
32 lớp đào tạo, tập huấn chuyển giao kỹ thuật sấy, bảo quản và xử lý nấm mốc nguyên liệu mây, 
tre cho 320 người. 

g. Tập huấn, Chuyển giao công nghệ
Triển khai thực hiện 06 Dự án hỗ trợ và chuyển giao Công nghệ cho doanh nghiệp sản xuất 

chế biến gỗ và lâm sản tại các tỉnh miền núi phía Bắc: Xây dựng mô hình sấy gỗ, sản xuất ván 
ghép thanh. Một số kết quả nổi bật khi tham gia dự án: Đào tạo kỹ thuật viên cho cơ sở, tập huấn 
cho người lao động và chuyển giao một số quy trình kỹ thuật lựa chọn phân loại gỗ trước khi 
sấy, nhận biết phân biệt một số loại gỗ rừng trồng,... 

h. Công bố bài báo và sở hữu trí tuệ
 Số lượng bài báo được công bố là 231 bài từ kết quả các nhiệm vụ KHCN các cấp (trong đó 

169 bài báo trong nước, 62 bài báo quốc tế). Có 12 TBKT công nghệ mới trong giai đoạn 2011 - 
2020 được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận. Đã có 5 Sáng chế, giải pháp hữu ích, quyền tác 
giả trong lĩnh vực chế biến gỗ và lâm sản. 

i. Giải thưởng khoa học và công nghệ
Giai đoạn 2011 - 2020 Trường Đại học Lâm nghiệp và Viện Khoa học Lâm nghiệp đã vinh dự 

nhận 02 Giải thưởng KHCN Việt Nam Vifotec về tạo vật liệu mới dăm gỗ- xi măng, công nghệ 
uốn gỗ tự nhiên, 01 Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam cho kết quả nghiên cứu thuốc bảo quản 
gỗ XM5; 01 Bằng lao động sáng tạo năm 2016 cho kết quả nghiên cứu công nghệ và hệ thống nhà 
ươm cải tiến, 01 Giải thưởng nhà khoa học nhà Nông năm 2019. 

2.3. Khó khăn tồn tại chung 
Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, song nhìn chung công tác nghiên cứu và 

chuyển giao công nghệ của lĩnh vực CNR vẫn còn những khó khăn, hạn chế nhất định, cụ thể 
như sau: 

- Công tác phối hợp nghiên cứu, đặc biệt với các doanh nghiệp vẫn còn hạn chế, chưa thu 
hút được các doanh nghiệp lớn tham gia nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KHCN. 

- Các nghiên cứu khoa học công nghệ lâm nghiệp trong giai đoạn gần đây đang tập trung chủ 
yếu cho nghiên cứu ứng dụng và triển khai, các nghiên cứu về cơ bản còn ít được quan tâm nên 
chưa tạo được nền tảng cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu chế biến, bảo quản và tạo các dạng 
vật liệu mới có nguồn gốc từ nguyên liệu nông lâm nghiệp. 

- Do đối tượng nghiên cứu khoa học có tính chất đặc thù cần có các nghiên cứu mang tính 
kế thừa, có thời gian dài để tiếp tục theo dõi đánh giá mới có thể tạo ra các sản phẩm đáp ứng 
được yêu cầu của sản xuất. Do đó trong giai đoạn ngắn, một số nhiệm vụ nghiên cứu chưa thể 
cho ngay các sản phẩm cuối cùng. 

- Mặc dù đã có định hướng cho các lĩnh vực nghiên cứu, song một số nhiệm vụ được triển 
khai hiện nay còn chưa theo các chương trình nghiên cứu nên còn tản mạn và chưa tạo thành 
chuỗi. Chưa có các nhiệm vụ lớn để giải quyết đồng bộ các vấn đề về biến đổi khí hậu, bảo vệ 
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môi trường đang diễn ra mạnh mẽ ở Việt Nam như hiện nay. Ngoài ra, số nhiệm vụ KHCN lại 
không đều ở các lĩnh vực, đặc biệt là các nhiệm vụ nghiên cứu về Cơ khí và Công trình lâm 
nghiệp, về khoa học gỗ,... 

- Hợp tác quốc tế cho các hoạt động KHCN trong thời gian qua cũng còn tương đối ít, chưa 
khai thác hết tiềm năng của lĩnh vực. 

- Nhiều kết quả nghiên cứu đã được công bố nhưng chuyển giao vào sản xuất còn chậm vì 
còn thiếu các hoạt động chuyển giao và chưa được triển khai rộng rãi trên các vùng, các khu vực 
sản xuất chế biến gỗ lớn trong nước và một phần bởi chưa có cơ chế đảm bảo quyền lợi cho các 
sản phẩm công nghệ.  

- Đa số các nhiệm vụ KHCN chỉ được thực hiện trong một thời gian từ 2-3 năm, sau khi kết 
thúc nhiệm vụ thì việc đầu tư cho nghiên cứu sản xuất thử nghiệm và chuyển giao sản xuất, bảo vệ 
các mô hình nghiên cứu thực nghiệm để tiếp tục theo dõi, đánh giá và tạo ra sản phẩm cuối cùng là 
rất khó khăn do kinh phí ít. 

- Cơ sở vật chất kỹ thuật về trụ sở làm việc, phòng thí nghiệm, hiện trường nghiên cứu thực 
nghiệm của các đơn vị nghiên cứu và chuyển giao công nghệ nhìn chung chưa đáp ứng được hết 
các yêu cầu nghiên cứu mới hiện nay.  

- Hệ thống dịch vụ KH&CN, bao gồm thông tin KH&CN, tư vấn chuyển giao công nghệ, sở 
hữu trí tuệ, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng của ngành còn hạn chế cả về cơ sở vật chất và 
năng lực cung cấp dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của sản xuất và hội nhập quốc tế. Ứng dụng công 
nghệ thông tin trong sản xuất và quản lý sản xuất chế biến gỗ, lâm sản xuất khẩu còn hạn chế.  

- Hoạt động nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật của các đơn vị hiệu quả chưa cao, 
trong khi sự tham gia của doanh nghiệp, sự liên kết giữa nhà nước và doanh nghiệp còn hạn chế, 
chưa thu hút được các doanh nghiệp lớn tham gia nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao KHCN. 

III. ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP RỪNG ĐẾN NĂM 2030 
3.1. Bối cảnh chung 

- Các Doanh nghiệp xuất khẩu gỗ sang thị trường châu Âu cần thực hiện nghiêm túc Hiệp 
định FLEGT về kiểm soát nguồn gốc gỗ. Nếu thực thi thành công FLEGT, cơ hội lớn sẽ mở ra 
cho ngành chế biến gỗ, không chỉ thị trường EU mà cả các thị trường lớn khác như Mỹ và Nhật 
Bản. Hiệp định cũng sẽ giúp Việt Nam xây dựng một nền tảng gỗ sạch, minh bạch, hợp pháp đi 
vào các thị trường khác; giúp Việt Nam cải thiện thể chế về quản lý rừng, giải quyết tình trạng 
khai thác và trao đổi thương mại gỗ trái phép, góp phần phát triển bền vững ngành chế biến gỗ 
xuất khẩu. 

- Công nghệ 4.0 trong chế biến gỗ và lâm sản yêu cầu các nghiên cứu đỉnh cao, có tính khoa học 
và thực tiễn và khả năng ứng dụng các kết quả khoa học công nghệ tiên tiến trong sản xuất.  

- Tốc độ đổi mới công nghệ và thiết bị hiện đại, vật liệu mới, quản trị sản xuất tiên tiến  
ở các doanh nghiệp diễn ra nhanh chóng, tốc độ nhanh. 

- Thành công của Việt Nam về xuất khẩu đạt tốc độ nhanh, nhưng doanh nghiệp Việt Nam 
xuất khẩu chỉ đạt khoảng 30% trong tổng số 9,3 tỷ USD, còn lại 70% chủ yếu vẫn là các doanh 
nghiệp FDI chủ lực quyết định doanh số xuất khẩu đồ gỗ. 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị nghiên cứu của các cơ sở còn rất nhiều hạn chế và có thể nói 
là tụt hậu so với nhiều nước có nền công nghiệp chế biến gỗ phát triển. 
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3.2. Định hướng phát triển nghiên cứu và chuyển giao công nghệ lĩnh vực công nghiệp rừng 
đến năm 2030 

- Xây dựng các quy trình công nghệ, thiết kế chế tạo thiết bị, nguyên liệu phụ trợ tiên 
tiến trong khai thác, bảo quản, chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ đáp ứng yêu cầu trong nước và 
xuất khẩu. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vật liệu mới, gia công gỗ tiên tiến, biến tính gỗ, lâm sản để 
nâng cao giá trị sử dụng gỗ cho các loài cây trồng rừng chủ lực; nghiên cứu công nghệ tạo vật liệu 
mới, vật liệu phụ trợ: Keo dán, chất phủ, chất bảo quản gỗ thân thiện môi trường.  

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0 vào trong khai thác, quản trị số, chế biến gỗ, lâm sản, 
truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm gỗ và Lâm sản. Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ 
tự động hóa nhằm tiết kiệm nguyên liệu, thời gian và nâng cao hiệu quả sử dụng trong chế biến và 
bảo quản lâm sản. 

- Ứng dụng các phần mềm trong truy xuất nguồn gốc xuất xứ gỗ, kiểm soát chất lượng sản 
phẩm gỗ. Ứng dụng rôbốt thông minh, công nghệ in 3D, gia công gỗ công nghệ cao. 

- Nghiên cứu phát triển nội thất thông minh, tích hợp các tiện ích trên nền tảng kết nối vạn 
vật, nâng cao chất lượng và mở rộng công năng cho sản phẩm đồ gỗ nội thất, ứng dụng các giải 
pháp thông minh trong thiết kế sản phẩm nội thất cho các không gian ở, không gian làm việc. 

- Xây dựng quy trình công nghệ sản xuất các ngành hàng đồ gỗ, mây tre đan xuất khẩu theo 
chuỗi sản xuất. 

- Xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn về xuất, nhập khẩu các sản phẩm lâm sản và vật tư hóa 
chất phụ trợ... 

- Triển khai, xây dựng các nhiệm vụ nghiên cứu KHCN theo các chương trình lớn, mang 
tính tổng hợp, liên hoàn theo chuỗi giá trị sản xuất chế biến gỗ và lâm sản. 

3.3. Giải pháp phát triển nghiên cứu và chuyển giao công nghệ lĩnh vực công nghiệp 
3.3.1. Tăng cường đầu tư, nâng cao năng lực cho tổ chức nghiên cứu Viện/Trường  

- Tăng cường năng lực, tính năng động trong công tác nghiên cứu và chuyển giao; rà soát, 
nâng cấp các cơ sở nghiên cứu chuyển giao, tăng cường năng lực của hệ thống nghiên cứu; nhập 
khẩu thiết bị, bí quyết công nghệ phù hợp từ nước ngoài. 

- Tập trung đầu tư xây dựng các trung tâm nghiên cứu trọng điểm và chuyển giao chế biến 
gỗ công nghệ cao; Phòng thí nghiệm Trọng điểm Quốc gia/Trung tâm quốc gia kiểm định chất 
lượng sản phẩm gỗ Quốc gia. Những trung tâm này thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đào tạo sau 
đại học, trao đổi học thuật với các chuyên gia quốc tế trong phát triển khoa học và công nghệ.  

- Đẩy mạnh việc thành lập các doanh nghiệp KH&CN trong lĩnh vực chế biến gỗ và lâm sản 
tăng cường đầu tư cho các đơn vị có chức năng chuyển giao công nghệ để nâng cao việc ứng dụng 
và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 

- Tập trung đào tạo và bồi dưỡng năng lực nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cho cán bộ. 
Tập huấn các kỹ năng về ngoại ngữ, cập nhật các thông tin mới về khoa học công nghệ trong 
ngành từ các nước phát triển. Bồi dưỡng các chuyên gia đầu ngành cho từng mảng chuyên môn. 

- Tạo điều kiện cho các cán bộ trẻ tham gia thực hiện các đề tài/dự án KHCN ở các cấp, các 
chương trình. Liên kết với các tổ chức KHCN cao trong và ngoài nước trong hợp tác và triển 
khai công việc. Trao đổi học thuật chuyên môn định kỳ và theo các chương trình dự án nhằm bồi 
dưỡng và nâng cao năng lực nghiên cứu. 
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3.3.2. Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực 
- Đào tạo, nâng cao ý thức xây dựng hệ thống trách nhiệm giải trình nguồn gốc gỗ trong 

chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp, đưa ngành chế biến gỗ trở thành ngành sản xuất bền vững 
bằng nguyên liệu gỗ hợp pháp.  

- Đẩy mạnh hơn nữa thông tin quảng bá các kết quả trong nghiên cứu và chuyển giao các kết 
quả vào thực tế sản xuất. 

- Đào tạo các quy trình kỹ thuật, cách quản lý, cách tiếp cận, quảng bá, marketing... để nâng 
cao trình độ quản trị doanh nghiệp.  

- Đề án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học cho Trường/Viện nghiên 
cứu/Doanh nghiệp phục vụ chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu”. 

- Phối hợp tổ chức các khóa tập huấn, đào tạo và hội thảo khoa học với các doanh nghiệp chế 
biến gỗ và chủ rừng; Đào tạo, tư vấn cấp quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng, nâng cao ý 
thức xây dựng hệ thống trách nhiệm giải trình nguồn gốc gỗ trong chuỗi cung ứng cho các doanh 
nghiệp, đưa ngành chế biến gỗ trở thành ngành sản xuất bền vững bằng nguyên liệu gỗ hợp pháp. 

3.3.3. Đẩy mạnh ứng dụng nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo và chuyển giao công 
nghệ mới 

- Tổ chức chương trình đào tạo và chuyển giao công nghệ mới trong Lâm nghiệp: phát triển 
trồng rừng, chế biến gỗ, thiết kế nội thất, thương mại lâm sản. 

- Hỗ trợ cho các dự án đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp có sự tham gia của Nhà 
trường/Viện nghiên cứu- Doanh nghiệp. 

- Khởi nghiệp, sáng tạo trong doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu với phát triển 
ngành chế biến gỗ, lâm sản xuất khẩu.  

- Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu trong bối cảnh 
công nghệ cao, công nghệ 4.0, tổ chức thực hiện chương trình đào tạo; xây dựng các mô hình 
thành công cho các đối tượng tiềm năng là sinh viên, doanh nghiệp. 

- Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại doanh nghiệp, kỹ sư tại các trường đại 
học về lâm nghiệp theo hướng quản trị sản xuất hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ 
4.0 trong sản xuất chế biến gỗ và lâm sản xuất khẩu. 

3.3.4. Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào NCKH và chuyển giao công nghệ 
- Xây dựng các nhiệm vụ KHCN có sự tham gia nghiên cứu của chuyên gia quốc tế từ các tổ 

chức KHCN tiên tiến trên thế giới để nâng cao hàm lượng khoa học cho các đề tài dự án; đào tạo 
nguồn nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao: công nghệ chế biến gỗ, thiết kế nội 
thất và điều khiển số. 

- Thúc đẩy hợp tác xây dựng một số dự án hợp tác công tư trên một số đối tượng chủ lực, 
công nghệ mới mà Việt Nam chưa tạo ra hoặc chưa làm chủ được công nghệ. 

- Nghiên cứu đề xuất chính sách khuyến khích nhập khẩu, chuyển nhượng bản quyền công 
nghệ, thiết bị tiên tiến sản xuất lâm nghiệp mà trong nước chưa sản xuất được. 

IV. KIẾN NGHỊ 
- Công nghiệp rừng là lĩnh vực nghiên cứu mang tính đặc thù của ngành Lâm nghiệp. Các 

nghiên cứu trong lĩnh vực phổ rộng và trải dài từ lập địa trồng rừng cho đến khâu sản phẩm hàng 
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hóa cuối cùng trong chuỗi sản xuất lâm nghiệp (từ khâu chuẩn bị đất trồng rừng, vườn ươm cây 
giống, chăm sóc, bảo vệ, khai thác, vận xuất, chế biến, bảo quản, thiết kế sản phẩm, phát triển 
sản phẩm, vật liệu. Thế nhưng hiện nay vai trò và vị thế của ngành lại chưa được quan tâm đầu 
tư phát triển đúng với tiềm năng của ngành và đây đang là một trăn trở lớn của những nhà khoa 
học công tác trong lĩnh vực Công nghiệp rừng. Do đó, rất cần có được các cơ chế chính sách phù 
hợp với đặc thù ngành nghề, trình độ và ưu tiên về kinh phí triển khai thực hiện. 

- Phát triển nghiên cứu và chuyển giao Công nghiệp rừng gặp nhiều khó khăn, thách thức. 
Sản phẩm nghiên cứu lĩnh vực Công nghiệp rừng luôn đòi hỏi tính công nghệ, thẩm mỹ, chất 
lượng, giá thành, thị trường và môi trường. Do đó, đòi hỏi phải được quan tâm đầu tư đồng bộ, 
mới cập nhật được những tiến bộ công nghệ mới và đáp ứng được yêu cầu của sản xuất. Với khả 
năng về các nguồn lực và điều kiện đầu tư còn nhiều hạn chế, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
của KHCN cho phát triển sản xuất, rất cần có một định hướng ưu tiên cho công tác nghiên cứu 
và chuyển giao công nghệ lĩnh vực Công nghiệp rừng giai đoạn tới.  

Với vị thế và vai trò hết sức quan trọng của mình, trong giai đoạn tới đây tập thể các nhà 
khoa học công tác trong lĩnh vực Công nghiệp rừng rất mong muốn nhận được sự quan tâm 
hơn nữa của lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ KHCN và các cơ quan ban ngành liên 
quan có những hành động cụ thể và quyết liệt hơn để đẩy mạnh hơn, khai thác hiệu quả hơn 
tiềm năng và thế mạnh của Công nghiệp rừng trong sự phát triển chung của ngành lâm nghiệp. 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KINH TẾ CHÍNH SÁCH LÂM NGHIỆP 
SAU 35 NĂM ĐỔI MỚI (1986 - 2020) 

VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

Hoàng Liên Sơn, Nguyễn Gia Kiêm, Phạm Thị Luyện, Vũ Duy Hưng,  
Nguyễn Hoàng Tiệp, Bùi Thị Minh Nguyệt 

TÓM TẮT 

Áp dụng phương pháp nghiên cứu tổng quan hệ thống, bài viết đã phân tích và đánh giá kết quả nghiên 
cứu kinh tế - chính sách lâm nghiệp có tác động đến những thành tựu to lớn đã đạt được của ngành Lâm 
nghiệp trong 35 năm của thời kỳ đổi mới. Tại mỗi giai đoạn phát triển của thời kỳ đổi mới, các kết quả 
nghiên cứu đã cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn làm cơ sở đề xuất các giải pháp chính sách: Phục hồi và 
phát triển vốn rừng; xã hội hóa nghề lâm nghiệp thông qua cách tiếp cận của lâm nghiệp xã hội/lâm nghiệp 
cộng đồng; Giao đất lâm nghiệp; Sắp xếp, đổi mới tổ chức sản xuất lâm nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 
lâm nghiệp nhà nước; Chi trả dịch vụ môi trường rừng; Tái cơ cấu ngành lâm nghiệp theo chuỗi giá trị; Quản 
lý rừng bền vững; và Biến đổi khí hậu... Nội dung nghiên cứu chỉ rõ, nghiên cứu kinh tế - chính sách lâm 
nghiệp có tính kế thừa, liên tục theo các mục tiêu có tính bao trùm và phù hợp trong từng giai đoạn của bối 
cảnh phát triển kinh tế - xã hội trong nước và thế giới. Do đó, nghiên cứu kinh tế - chính sách lâm nghiệp có 
tính dài hạn, ảnh hưởng và tác động lâu dài nên rất cần có sự quan tâm đầu tư vượt trước thời gian. Từ đó, đề 
xuất được 8 hướng nghiên cứu cơ bản về kinh tế - chính sách lâm nghiệp, nhằm góp phần thực hiện thành 
công chiến lược phát triển lâm nghiệp trong giai đoạn tới. 

Research results of forestry economic policy after 35 years  
of the reform period (1986-2020) and orientations to 2030 

SUMMARY 

Based on the research method of the systematic review, the article analyzed and evaluated the results of 
forestry economic policies which have got significant impacts on the great achievements gained by the 
forestry sector in 35 years of the Reform Period. At each stage of this period, the research results provide 
scientific evidence as a basis for proposing forestry policy solutions: Restoring and developing forest 
resources; socialization of forestry sector through an approach of social forestry/community forestry; Forest 
land allocation; Reorganize and renovate forestry production organizations, especially state-owned forest 
enterprises; Payment for forest environmental services; Restructuring the forestry sector along the value 
chain; Sustainable forest management; and Climate change... The content of the study indicates that Forestry 
Economic Policies are inherited and continuously based on inclusive and appropriate objectives in each stage 
of the socio-economic development context in Vietnam and the world. Therefore, forestry economic - policy 
research has long-term effects and impacts, so it is necessary to pay attention to investment ahead of time. 
Since then, eight basic research directions on forestry economics and policies have been proposed to 
contribute to the successful implementation of the forestry development strategy in the coming period. 

 
I. ĐẶT VẤN ĐỀ12 
Việt Nam có khát vọng mạnh mẽ trở thành một nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa hướng 
tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ mà sự đóng góp của ngành lâm nghiệp là vô 
cùng quan trọng nhằm góp phần đảm bảo môi trường - sinh thái cho sự phát triển bền vững 
của đất nước.  
                                                 
1 Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. 
2 Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Lâm nghiệp. 
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Trong những năm vừa qua, ngành lâm nghiệp Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt. Theo 
Quyết định 1423/QĐ-BNN-TCLN ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 
về Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019, tổng diện tích đất có rừng cả nước là 
14.609.220 ha, trong đó rừng tự nhiên là 10.292.434 ha, rừng trồng là 4.316.786 ha. Tỷ lệ che 
phủ rừng là 41,89%. 

Năm 2018, sản lượng gỗ khai thác nội địa 28,45 triệu m, tăng 6% so với năm 2017, trong đó 
khai thác từ rừng trồng tập trung đạt 20,6 triệu m; khai thác từ cây trồng phân tán, vườn nhà 3,55 
triệu m và gỗ cao su đạt khoảng 4,3 triệu m, gỗ nguyên liệu nhập khẩu quy tròn khoảng 10 triệu 
m. Như vậy, tỷ trọng nguyên liệu chế biến gỗ trong nước đã đạt 74%; nhập khẩu đã giảm xuống
ở tỷ lệ 26%. Bên cạnh đó, chất lượng nguyên liệu rừng trồng đã từng bước được nâng lên từ 
khâu chọn tạo giống, trồng, chăm sóc đến khai thác, chế biến và thương mại gỗ sản phẩm gỗ 
rừng trồng. Các mô hình đạt tiêu chuẩn cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững và chuyển hóa 
rừng trồng gỗ lớn được thực hiện, với diện tích tương ứng khoảng 220.000 ha và 290.000 ha.  

Báo cáo kết quả ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2019 cho biết kim 
ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản Việt Nam đạt 10,3 tỷ USD. Việt Nam đã trở thành quốc gia đứng 
thứ 5 trên thế giới, thứ 2 châu Á, thứ nhất Đông Nam Á về xuất khẩu gỗ và lâm sản. Thị trường 
xuất khẩu gỗ, lâm sản ngày càng được mở rộng, đến hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ... 

Chi trả Dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) là chính sách xã hội hóa nghề rừng, thu hút 
mạnh mẽ nguồn lực cho bảo vệ và phát triển rừng, được toàn xã hội đồng tình ủng hộ và đánh 
giá cao. Chỉ tính riêng năm 2018, DVMTR đã thu được 2.937,9 tỷ đồng (Quỹ Bảo vệ và Phát 
triển rừng (BV&PTR) Việt Nam, 2019), bình quân mỗi năm tiếp theo có thể thu được khoảng 
3.000 tỷ đồng, tái đầu tư bảo vệ và phát triển cho hơn 5 triệu ha rừng và có hàng năm có hàng 
trăm nghìn hộ gia đình và cộng đồng dân cư là chủ rừng và người nhận khoán bảo vệ rừng 
được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng. Đồng thời, xây dựng nhiều chính sách về dịch vụ 
hấp thụ và lưu giữa carbon của rừng để nâng tổng tiền DVMTR hàng năm có thể lên tới 4.000 
tỷ đồng/năm cho bảo vệ và phát triển trên 7 triệu ha rừng, chiếm 50% diện tích rừng của cả 
nước. Đây là nguồn tài chính mới, bền vững, khai thác tiềm năng lớn về giá trị môi trường của 
rừng cho phát triển lâm nghiệp. 

Những thành tựu đạt được nêu trên có sự đóng góp quan trọng của các kết quả nghiên cứu 
kinh tế - chính sách lầm nghiệp. Tuy vậy, trong thời gian tới ngành lâm nghiệp nói chung và hoạt 
động nghiên cứu kinh tế chính sách nói riêng phải có những hướng đi phù hợp với mục tiêu bảo 
vệ và phát triển rừng, góp phần phát triển kinh tế nhanh và bền vững, hướng tới nền kinh tế 
xanh. Bài viết này sẽ khái quát bức tranh chung về những kết quả đạt được trong lĩnh vực nghiên 
cứu kinh tế - chính sách lâm nghiệp, cũng như những tác động, ý nghĩa thực tiễn của thành tựu 
đạt được trong thời kỳ đổi mới (1986 - 2020), làm cơ sở định hướng nghiên cứu kinh tế chính 
sách lâm nghiệp đến năm 2030. 

II. CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN CỦA NGÀNH LÂM NGHIỆP SAU ĐỔI MỚI
Các giai đoạn phát triển lâm nghiệp Việt Nam sau thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay có 

tính kế thừa, liên tục với các mục tiêu có tính bao trùm, phù hợp đối với từng giai đoạn, phù hợp 
với bối cảnh và phát triển của đất nước và thế giới. Các nội dung và định hướng phát triển lâm 
nghiệp Việt Nam trong thời kỳ này có thể được phân thành 4 giai đoạn: Phát triển nghề rừng 
(1986 - 1990) → Phát triển kinh tế lâm nghiệp (1991 - 2000) → Phát triển lâm nghiệp toàn diện 
(2001 - 2010) → Phát triển lâm nghiệp bền vững (2011 - 2020), được tổng hợp tại Sơ đồ 1.  
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2.1. Giai đoạn 1986 - 1990: Phát triển nghề rừng 

Đây là những năm đầu tiên bắt đầu công cuộc đổi mới, thực hiện chính sách chuyển đổi nền 
kinh tế kế hoạch tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần, xây dựng và phát triển nền kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong đó, kinh tế hộ gia đình đóng vai trò quan trọng, là 
tế bào của nền kinh tế. Theo chức năng điều tiết của thị trường, các nguồn lực phát triển kinh tế 
dần dần được phân bổ cho các “tế bào” này.  

Tuy nhiên, đối với sản xuất lâm nghiệp, một câu hỏi lớn được đặt ra là các hộ gia đình sẽ 
sử dụng các nguồn lực đất đai để phát triển nghề rừng như thế nào? trong bối cảnh tỷ lệ che 
phủ rừng thấp, tài nguyên rừng đang ngày càng nghèo kiệt, vốn rừng suy thoái không đủ đáp 
ứng nhu cầu phát triển kinh tế và diện tích đất trống đồi trọc nhiều với khoảng gần 6 triệu ha. 
Đặc biệt, an ninh lương thực là vấn đề rất nghiêm trọng trên phạm vi toàn quốc.  

 
Sơ đồ 1. Các giai đoạn và chính sách phát triển lâm nghiệp thời kỳ 1986 - 2020 

Các giai đoạn và định hướng phát triển của chính sách lâm nghiệp Việt Nam 

(1986 - 1990) 
Phát triển  

nghề rừng  
- Kinh tế đồi rừng, 

NLKH và an ninh 
lương thực 

- Quản lý rừng theo 
chức năng 

(1991 - 2000) 
Phát triển  

kinh tế lâm nghiệp  
- Giao đất LN 
- LNXH/LNCĐ 
- Phục hồi và phát 

triển vốn rừng 
- Kinh tế trang trại 

(2001 - 2010) 
Phát triển  

lâm nghiệp toàn diện  
- QSD đất LN 
- Hưởng lợi từ rừng  
- Sắp xếp, đổi mới, cổ 

phần hoá DNLNNN  
- Định giá rừng 
- Dịch vụ MTR 

(2011 - 2020) 
Phát triển  

lâm nghiệp bền vững  
- Tái cơ cấu Ngành  
- SX, KD LN liên kết theo 

chuỗi giá trị 
- QLRBV&CCR 
- Hội nhập quốc tế và nâng 

cao năng lực cạnh tranh 
- BĐKH 

1991 

Quá 
trình xây 
dựng và 

phát 
triển 
chính 

sách lâm 
nghiệp 

1998 2011 2016 

N
 

Hệ thống pháp luật vận hành thực hiện các mục tiêu phát triển ngành Lâm nghiệp 
- Chính sách giao đất, giao rừng 
- Chính sách bảo vệ và phát triển rừng 
- Chính sách hưởng lợi rừng 
- Chính sách Thị trường - Chế biến - Tiêu thụ sản phẩm 

DA 
661  

KH 
BV& 
PTR 

CT 
8

86 

CT 
327 

2006 

CL 
PT 
LN  

2004 2017 

Luật 
BV& 
PTR  

Luật 
Lâm 

nghiệp  

Luật 
BV& 
PTR  

1992 
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Vì vậy, trong giai đoạn này các đề tài nghiên cứu đã được thực hiện để trả lời câu hỏi nêu 
trên, làm cơ sở cung cấp luận cứ khoa học phục vụ xây dựng chính sách phát triển kinh tế đồi 
rừng mà hộ gia đình là chủ thể chính thực thi chính sách này. Điển hình là các công trình nghiên 
cứu về cơ chế chính sách phát triển nông lâm kết hợp vùng miền núi phía Bắc của tập thể các 
nhà khoa học kinh tế lâm nghiệp của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Địa điểm thực hiện 
các thử nghiệm chính sách tại Đoan Hùng, Phú Thọ. Kết quả nghiên cứu đã có hiệu ứng tác động 
quan trọng, góp phần thực hiện thành công phong trào “tiến công” lên đất trống đồi trọc xây 
dựng kinh tế đồi rừng bằng phương thức canh tác nông lâm kết hợp được mở rộng cho toàn bộ 
vùng miền núi phía Bắc. Kết quả nghiên cứu góp phần giải quyết cơ bản bài toán an ninh lương 
thực của đồng bào dân tộc miền núi, cũng như các hộ gia đình di dân xây dựng vùng kinh tế mới. 
Nghề rừng với cơ chế lấy ngắn nuôi dài, kinh doanh tổng hợp trên đất lâm nghiệp chính thức 
được hình thành với sự tham gia chủ lực là các hộ gia đình.  

Quản lý rừng theo chức năng cũng bắt bắt đầu được thực hiện theo Quyết định số 1171-QĐ 
ngày 30/12/1986 về Ban hành các loại quy chế Rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng 
có cơ cấu hợp lý nhằm đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và bảo vệ đa 
dạng sinh học; nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm và DVMTR; tăng giá trị sản xuất bình quân 
hàng năm; đáp ứng nhu cầu gỗ, lâm sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; góp phần tạo 
việc làm, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái. 

2.2. Giai đoạn 1991 - 2000: Phát triển kinh tế lâm nghiệp 
Phục hồi rừng và phát triển vốn rừng trong giai đoạn này là nhiệm vụ trọng tâm chính trị của 

toàn ngành lâm nghiệp, khi độ che phủ của rừng giảm xuống thấp nhất (28%), diện tích đất trống 
đồi trọc lớn. Mục tiêu cụ thể là bảo vệ và phục hồi rừng tự nhiên hiện có, đẩy mạnh trồng rừng 
phát triển vốn rừng. Khung pháp lý quan trọng nhất của giai đoạn này là Luật Bảo vệ và Phát 
triển rừng (1991). Theo đó, (1) “Nhà nước giao rừng, đất trồng rừng cho tổ chức, cá nhân - dưới 
đây gọi là chủ rừng”; (2) “Rừng được gây trồng trên đất được Nhà nước giao không phải bằng 
vốn của Nhà nước, thì sản phẩm thực vật rừng thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân bỏ vốn”; và (3) 
“Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư lao động, vật tư, tiền vốn, áp dụng tiến bộ khoa 
học, công nghệ vào việc gây trồng rừng, bảo vệ rừng, khai thác và chế biến lâm sản theo hướng 
phát triển nông - lâm - ngư nghiệp gắn với công nghiệp chế biến”. Để thể chế hóa khung pháp lý 
này, các đề tài nghiên cứu đã được hình thành, với rất nhiều nỗ lực của các nhà nghiên cứu về 
kinh tế lâm nghiệp nhằm cung cấp luận cứ khoa học xây dựng các chính sách cụ thể. Một số kết 
quả nghiên cứu nổi bật về giao đất lâm nghiệp, như: Tổng quan các vấn đề chính sách trong giao 
đất lâm nghiệp, đánh giá hiệu quả sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao và đặc biệt là nội dung 
giao đất lâm nghiệp trong quá trình thực hiện Dự án 327. Giao đất lâm nghiệp được xem là điều 
kiện tiên quyết để thu hút sự tham gia và thay đổi vị thế “làm chủ” theo nguyên tắc dân biết, dân 
bàn, dân thực hiện và dân hưởng lợi thành quả phục hồi rừng của Chương trình 327, tiếp theo là 
Dự án 5 triệu ha rừng (661).  

Lần đầu tiên, một Chương trình nghiên cứu cấp Nhà nước về lâm nghiệp xã hội mã số 
KN03 được triển khai trên các vùng kinh tế - sinh thái lâm nghiệp khó khăn và trọng điểm, 
như: Tây Bắc; Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Kết quả của chương trình nghiên cứu là cơ sở để 
huy động lực lượng lớn đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vào hoạt động lâm nghiệp theo 
phương thức Nông lâm kết hợp (NLKH) nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp bền 
vững miền núi, vùng cao. Đặc biệt, kết quả của chương trình có sự hợp tác nghiên cứu của 
các nhà khoa học lâm nghiệp tiêu biểu. Từ đây, khi nói đến Lâm nghiệp xã hội (LNXH) thì 
không thể bỏ qua các hoạt động phát triển sinh kế của người dân sống gắn bó với rừng và 
NLKH trở thành một phương thức kỹ thuật để thực hiện các dự án LNXH và LNCĐ sau này. 
Ngoài ra, các vấn đề về xã hội trong lâm nghiệp cũng được quan tâm nghiên cứu như: 
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Nghiên cứu mối quan hệ giữa di dân với vấn đề bảo vệ và phát triển rừng: tập trung đánh giá 
thực trạng tình hình di dân tự phát, di dân xây dựng kinh tế mới, phân tích mối quan hệ giữa 
di dân với vấn đề bảo vệ rừng; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thúc đẩy quá trình định 
canh định cư; ổn định cuộc sống dân di cư gắn với bảo vệ rừng và chiến lược phát triển kinh 
tế xã hội nông thôn, miền núi. Bên cạnh đó, cũng đã có xu hướng mới là nghiên cứu tổng hợp 
vai trò kinh tế, xã hội, môi trường của rừng trong phát triển kinh tế xã hội, hướng tới xây 
dựng các khu kinh tế sinh thái thích hợp với từng địa phương như nghiên cứu về vai trò của 
rừng trong cơ cấu nông lâm-công nghiệp với sự phát triển kinh tế xã hội miền núi; Nghiên 
cứu xây dựng và đề xuất mô hình kinh tế - môi trường vùng núi cao Lâm Đồng; và Công 
trình “Làng sinh thái” trên vùng đất cát ven biển,... 

Một lĩnh vực khác cũng được quan tâm trong giai đoạn này là nghiên cứu về kinh tế trang 
trại. Kết quả của các nghiên cứu này tập trung chủ yếu vào những vấn đề như: làm rõ cơ sở 
khoa học và thực tiễn về phát triển kinh tế trang trại lâm nghiệp; đánh giá thực trạng hoạt động 
sản xuất kinh doanh và đi sâu phân tích, đánh giá hiệu quả mô hình này tại một số địa phương; 
trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm, tiềm năng và những vấn đề đặt ra; đề xuất định hướng 
chính sách và giải pháp chủ yếu khuyến khích phát triển và nâng cao hiệu quả của các trang 
trại lâm nghiệp ở nước ta.  

2.3. Giai đoạn 2001 - 2010: Phát triển lâm nghiệp toàn diện 
Sau 15 năm đổi mới, từ 1986, mô hình quản lý rừng trong giai đoạn này đã được định hình rõ 

nét, đồng thời 3 phương thức tiếp cận: (1) Quản lý rừng theo nguồn gốc; (2) Quản lý rừng theo 
chức năng; (3) Quản lý rừng có sự tham gia, bao gồm 10 chủ thể là những “chủ rừng”. Do đó, 
mục tiêu phát triển lâm nghiệp toàn diện, bao gồm về Kinh tế - Xã hội - Môi trường bước đầu đã 
đạt được.  

Diện tích đất lâm nghiệp được giao lũy kế đến hết giai đoạn này cho các chủ rừng đại 
diện sở hữu Nhà nước 7,48 triệu ha; chủ rừng là các hộ gia đình, cộng đồng và doanh nghiệp 
ngoài quốc doanh 3,8 triệu ha; và đất chưa giao 2,11 triệu ha, tương ứng chiếm tỷ lệ 56%; 
38% và 16% so với tổng diện tích đất lâm nghiệp, 13,39 triệu ha. Độ che phủ của rừng tăng 
từ 28% lên 39,5%. 

Các nghiên cứu trong giai đoạn này tập trung luận giải cơ sở lý luận cho các vấn đề về 
quyền sử dụng đất lâm nghiệp; hưởng lợi từ rừng; sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp lâm nghiệp 
nhà nước; định giá rừng; đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến lâm 
sản vừa và nhỏ; và nghiên cứu phát huy nội lực của chủ rừng trong sản xuất, kinh doanh lâm 
nghiệp. Kết quả nổi bật nhất trong giai đoạn này là cung cấp cơ sở khoa học để sửa đổi bổ 
sung Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004; góp phần cung cấp lý luận và nghiên cứu 
điểm để xây dựng Chiến lược phát triển Lâm nghiệp năm 2007. Theo đó, quyền sử dụng đất 
lâm nghiệp của cộng đồng chính thức được ghi trong Luật, cộng đồng được coi là chủ rừng 
và diện tích rừng và đất lâm nghiệp thuộc quyền sử dụng của cộng đồng ngày càng tăng, 
khoảng 0,28 triệu ha. Một số cộng đồng đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 
Mặc dù, các quyền cơ bản về sử dụng rừng và đất lâm nghiệp, các cơ chế hưởng lợi từ rừng 
của cộng đồng đã được thừa nhận nhưng chưa đầy đủ so với các loại hình chủ rừng khác theo 
quy định của pháp luật. 

Sắp xếp, đổi mới và cổ phần hóa doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước (DNLNNN) là một 
chủ đề nghiên cứu rất được quan tâm trong giai đoạn này. Một số nghiên cứu về giải pháp 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho các công ty lâm nghiệp, đánh giá về cổ phần hóa 
công ty lâm nghiệp, xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước trong sản xuất nông lâm nghiệp 
của đội ngũ giảng viên Trường Đại học Lâm nghiệp đã cung cấp cơ sở khoa học cho việc 
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tổng kết đánh giá thực trạng sản xuất kinh doanh và phát triển của các DNLNNN; đề xuất các 
loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh lâm nghiệp phù hợp với xu hướng quản lý rừng bền 
vững và hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả tổng kết Nghị quyết 28 đã đề xuất giải pháp chính 
sách quan trọng để tổ chức lại các nông, lâm trường, có cơ chế, chính sách để sử dụng hơn 2 
triệu ha đất lâm nghiệp được giao cho các doanh nghiệp này có hiệu quả kinh tế, xã hội gắn 
với bảo vệ môi trường sinh thái. Đồng thời, kết quả của một số nghiên cứu cũng chỉ rõ, cổ 
phần hóa là một sự lựa chọn tất yếu có tính khách quan, là một nội dung quan trọng trong 
công cuộc sắp xếp đổi mới DNLNNN và ngày càng trở lên cấp bách khi đất nước chuyển 
sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập vào nền kinh 
tế khu vực và thế giới.  

Những nghiên cứu nổi bật về định giá rừng đã cung cấp cơ sở khoa học quan trọng để 
xây dựng chính sách định giá rừng ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả này đã 
đặt nền móng khoa học và thực tiễn về nguyên tắc và phương pháp xác định giá các loại 
rừng. Các kết quả đã làm thay đổi quan niệm giá trị của rừng. Các giá trị này được tôn trọng 
và làm cơ sở xây dựng các chính sách liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đặc 
biệt, giá trị nhiều mặt của tài nguyên rừng được tiền tệ hóa, góp phần quản lý bền vững rừng 
ở Việt Nam. Quyết định số 380/QĐ-TTg về chính sách thí điểm chi trả dịch vụ môi trường 
rừng (CTDVMTR) được ban hành, thí điểm tại tỉnh Sơn La và tỉnh Lâm Đồng, được sự hỗ 
trợ của Dự án Hợp tác Lâm nghiệp Việt Đức và Tổ chức Winrock International. Việc thực 
hiện thí điểm CTDVMTR có sử dụng Quỹ BV&PTR là một công cụ quan trọng để thực hiện 
các nhiệm vụ chi trả ủy thác tiền DVMTR. Sau 2 năm thí điểm, chính sách đã thu được kết 
quả tốt, đóng góp thiết thực cho công tác bảo vệ rừng và xóa đói giảm nghèo cho người dân 
miền núi. Đến 29/4/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định 99/2010/NĐ-CP về 
Chính sách CTDVMTR trên cả nước. Trong giai đoạn 2011-2015, việc thực hiện CTDVMTR 
hầu như qua hình thức chi trả gián tiếp qua VNFF và các Quỹ tỉnh. Ngày 02/11/2016, Chính 
phủ đã ban hành Nghị định 147/NĐ-CP về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định 
99/2010/NĐ-CP, ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Trong 07 
năm (2012-2018) diện tích rừng được hưởng tiền DVMTR tăng từ 1.286.233 ha trong năm 
lên 5.229.112 ha vào năm 2015 và tiếp tục tăng lên 5.986.000 ha vào năm 2017. Chỉ tính 
riêng năm 2019, diện tích rừng được hưởng DVMTR là 6,4 triệu ha, chiếm 43% tổng diện 
tích rừng của cả nước (Quỹ BV&PTR Việt Nam, 2019). 

2.4. Giai đoạn 2011 - 2020: Phát triển lâm nghiệp bền vững 
2.4.1. Định hướng nghiên cứu cho giai đoạn này tập trung vào các lĩnh vực: 

- Xây dựng và cập nhật hệ thống chính sách pháp luật và thể chế chính sách, pháp luật theo 
hướng phân cấp nhiều hơn cho địa phương và phát triển lâm nghiệp bền vững theo hướng sản 
xuất hàng hóa và xã hội hóa nghề rừng; 

- Xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực thúc đẩy các thành phần kinh tế tham gia bảo vệ 
và phát triển rừng, khuyến khích các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, cộng đồng dân cư 
thôn và hộ gia đình tham gia phát triển kinh tế lâm nghiệp; 

- Tổ chức lại và nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý nhà nước về lâm nghiệp theo hướng 
thống nhất chức năng quản lý, bảo vệ, sử dụng và phát triển rừng; làm rõ chức năng, nhiệm vụ 
của tổ chức lâm nghiệp các cấp và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ lâm nghiệp; 

 - Xây dựng cơ chế chính sách cho các lâm trường quốc doanh đã tổ chức, sắp xếp đổi mới 
thành công ty và hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, từng bước thực hiện cổ phần hóa 
các công ty kinh doanh lâm nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh 
theo cơ chế thị trường;  



 

91 

 - Xây dựng, thực hiện và mở rộng hình thức quản lý bảo vệ rừng cộng đồng;  
- Thiết lập hệ thống khuyến lâm nhà nước các cấp và có cơ chế hỗ trợ tổ chức khuyến lâm tự 

nguyện cho thôn, xã có nhiều rừng;  
- Xây dựng các đơn vị chuyên trách về giám sát, đánh giá gắn với việc kiện toàn hệ thống 

lập kế hoạch lâm nghiệp các cấp. 

2.4.2. Các kết quả nghiên cứu 
Các kết quả nghiên cứu của giai đoạn trước được tích lũy và kết tinh trong rất nhiều chính 

sách được ban hành và thực hiện trong giai đoạn này.  
Những nghiên cứu phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp và liên kết theo chuỗi giá trị là các 

đề tài về ngành hàng gỗ rừng trồng và mô hình liên kết (MHLK) theo chuỗi giá trị. Kết quả 
nghiên cứu chỉ rõ MHLK theo chuỗi giá trị gỗ rừng trồng cần được tổ chức vận hành thông qua 4 
nhóm nhân tố chủ yếu: (1) Dòng luân chuyển vật chất; (2) Dòng tiền; (3) Dòng thông tin trao 
đổi; và (4) Liên kết ngang, liên kết dọc trong từng khâu. Nếu một MHLK quản trị tốt mối liên hệ 
theo cấu trúc tổ chức 4 nhóm nhân tố này sẽ đủ điều kiện để duy trì và tạo ra giá trị gia tăng cao. 
Kết quả nghiên cứu đã tổng kết được 15 loại hình MHLK, trong đó những MHLK theo chuỗi giá 
trị đồ mộc nội, ngoại thất được đánh giá là tạo thêm nhiều cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho 
người lao động ở khâu chế biến, khoảng 4 lần trên mỗi mét khối gỗ nguyên liệu, thay vì chế biến 
dăm mảnh xuất khẩu. Mặt khác, yêu cầu gỗ nguyên liệu được sử dụng phải được khai thác từ 
rừng trồng có chu kỳ kinh doanh từ trên 6 năm. Phân tích hiệu quả kinh tế cho thấy, kinh doanh 
rừng trồng được cải thiện rất nhiều, nếu kéo dài chu kỳ kinh doanh từ 5 năm đến 6 năm thì lợi 
nhuận dòng (NPV) tăng 1,57 lần và 10 năm thì NPV tăng 4,24 lần. Kết quả nghiên cứu này rất 
có ý nghĩa trong việc xây dựng chính sách phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn và thay đổi cơ 
cấu sử dụng gỗ nguyên liệu rừng trồng trong chế biến sản phẩm gỗ để tạo thêm việc làm và giá 
trị gia tăng trong sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp. 

Các nghiên cứu về nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị của rừng trong nghiên cứu về tuổi 
thành thục công nghệ và thành thục kinh tế của các mô hình trồng cây keo lai và Keo tai tượng 
trên một số vùng sinh thái trọng điểm đã cho thấy, độ tuổi thành thục kinh tế của rừng trồng keo 
lai và Keo tai tượng nằm trong khoảng từ 12-13 tuổi, gần gấp đôi chu kỳ trồng rừng phổ biến 
hiện nay. Nghiên cứu đã phân tích được lợi ích của các chủ thể tham gia trong chuỗi cung ứng và 
chỉ ra rằng, nếu trồng rừng gỗ lớn thì lợi ích của các chủ thể tham gia trong chuỗi cung ứng sẽ 
gia tăng cao hơn so với các mô hình trồng rừng gỗ nhỏ hiện nay. Điều này đã khẳng định chủ 
trương đúng đắn của Nhà nước ta trong khuyến khích phát triển rừng trồng gỗ lớn nhằm đảm bảo 
cung cấp gỗ cho chế biến sâu để mang lại lợi ích cho tất cả các chủ thể tham gia vào thị trường 
sản xuất, kinh doanh rừng trồng. 

Các nghiên cứu về thị trường lâm sản và đa dạng hóa các loại hình sản xuất, tăng cường 
ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất kinh doanh lâm nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi 
cho hoạt động sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường. Ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt 
Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng cao về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, đặc biệt trong giai 
đoạn 2015 - 2020, và được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo. Uy tín của 
sản phẩm gỗ Việt đã từng bước được khẳng định trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, trong bối 
cảnh Việt Nam rất chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu và mong muốn 
kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ ngày càng gia tăng thì thách thức sẽ ngày càng nhiều và cơ 
hội có được sẽ là vượt qua thách thức. Tính đến tháng 3 năm 2020, Việt Nam đã ký kết 16 Hiệp 
định thương mại tự do (FTA). Trong đó, Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và EU được ký kết 
đặt ra những thách thức về nguồn gốc gỗ hợp pháp của các mặt hàng gỗ xuất khẩu sang EU. Tuy 
nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã khẳng định rõ ràng rằng, các doanh nghiệp 
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xuất khẩu sản phẩm gỗ sang EU sẽ không lo lắng hay bất ngờ về các điều khoản liên quan đến 
nguồn gốc gỗ hợp pháp. Vì, Hiệp định đối tác tự nguyện thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng 
và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) đã giải quyết được vấn đề này. Sự tự tin này là bởi kết 
quả nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong truy xuất và quản lý nguồn gốc gỗ hợp pháp 
(iTwood) đã được Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện trong những năm vừa qua. 
Kết quả đã chỉ rõ: (1) iTwood là giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng cho quản 
lý chuỗi cung và truy xuất nhanh, chính xác, chứng minh sự minh bạch của nguồn gốc gỗ hợp 
pháp, hỗ trợ đắc lực chủ rừng quản lý tài sản rừng trồng và được cập nhật thường xuyên theo chu 
kỳ kinh doanh rừng trồng; và (2) Đặc biệt, iTwood sẽ góp phần nâng cao thương hiệu uy tín của 
gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam trên thị trường trong nước và thế giới, góp phần chuyển đổi 4,2 
triệu ha rừng trồng gỗ nguyên liệu lên phương thức sản xuất, kinh doanh hiện đại theo kịp cuộc 
cách mạng 4.0 của nhân loại. 

Những nghiên cứu liên quan đến quản lý rừng bền vững (QLRBV) được thực hiện rất nhiều 
trong giai đoạn này. Trong đó, nghiên cứu tiêu biểu nhất được GS-TSKH. Nguyễn Ngọc Lung và 
cộng sự của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thực hiện đã chỉ rõ, QLRBV trong thế giới 
hiện đại đã trở thành một yêu cầu bắt buộc của phát triển bền vững. Trong khi đó, chứng chỉ 
rừng mang tính tự nguyện, nhưng có vai trò là một công cụ mềm quan trọng để chỉ rõ bằng 
chứng về QLRBV, thúc đẩy tiếp cận thị trường, duy trì và mở rộng thị phần xuất khẩu sản phẩm 
gỗ rừng trồng của Việt Nam, hạn chế tối đa chặt phá rừng tự nhiên còn lại. QLRBV còn là cơ hội 
hàng triệu hộ gia đình và công đồng khắp nông thôn, miền núi trong cả nước có cơ hội tham gia. 
Ngoài lợi ích kinh tế cho chủ rừng, cộng đồng dân cư, nó còn đáp ứng nhu cầu đảm bảo môi 
trường sản xuất, đời sống tại chỗ, như: nguồn nước, ô nhiễm, phòng chống bão lụt, hạn hán, bảo 
tồn đa dạng sinh học,..., và các nhu cầu xã hội, an ninh quốc phòng mà các cấp chính quyền địa 
phương đang rất quan tâm trong mục tiêu phát triển bền vững. 

Các nghiên cứu về việc xây dựng cơ chế, chính sách tạo động lực thúc đẩy các thành phần 
kinh tế tham gia bảo vệ và phát triển rừng, xã hội hóa nghề rừng, khuyến khích các thành phần 
kinh tế trong và ngoài nước, cộng đồng dân cư thôn và hộ gia đình tham gia phát triển kinh tế 
lâm nghiệp. Tiêu biểu là một số nghiên cứu như: Nghiên cứu phát triển thể chế trồng rừng sản 
xuất tư nhân 6 tỉnh vùng dự án WB3 (FSDP), Việt Nam; Đánh giá hiệu quả, tác động của 
Chính sách bảo vệ và phát triển rừng đối với đồng bào dân tộc thiểu số... Các chính sách đã 
góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người làm nghề rừng, đặc biệt là đồng bào dân 
tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Các đánh giá về công tác giao đất giao rừng cho các cộng đồng 
dân cư, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số sống dựa vào rừng là một bước chuyển biến 
căn bản trong chính sách quản lý, bảo vệ rừng, góp phần thúc đẩy các mô hình quản lý rừng 
cộng đồng đã và đang được thừa nhận ở nhiều địa phương hiện nay.  

Các nghiên cứu liên quan đến khai thác các giá trị dịch vụ môi trường rừng nhằm tạo 
nguồn tài chính cho phát triển lâm nghiệp, thực hiện xã hội hóa nghề rừng và quản lý bền vững 
tài nguyên rừng nhất là các khu rừng có nhiều giá trị dịch vụ, hạn chế khai thác giá trị sử dụng 
trực tiếp của rừng. Một số đề tài thực hiện như “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng các mô hình 
làm cơ sở đề xuất chính sách cho thuê môi trường rừng ở Việt Nam” của Trường Đại học Lâm 
nghiệp, đã giải quyết các vấn đề vướng mắc trong thực tế như loại rừng cho thuê, dịch vụ cho 
thuê, đối tượng thuê, đối tượng cho thuê, thời gian thuê,... Đề tài góp phần giải quyết các 
khoảng trống nổi cộm nhất về khoa học quản lý rừng hiện nay, nâng cao hiệu quả quản lý rừng 
thông qua những giá trị dịch vụ môi trường rừng, đồng thời có tác động mạnh mẽ đổi mới công 
tác quản lý có liên quan đến quản lý và sử dụng rừng bền vững, hiệu quả đặc biệt là trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu. Khung chính sách về thuê MTR sẽ tạo ra động lực mới khuyến khích 
các đối tượng khác nhau tham gia quản lý, khai thác các giá trị của rừng. Đồng thời tạo ra cơ 



 

93 

chế để các chủ rừng, các bên liên quan chủ động tích cực quản lý và sử dụng rừng một cách 
bền vững và hiệu quả. Việc đề ra những giải pháp chính sách thuê MTR của đề tài có ý nghĩa 
quan trọng cho cách tiếp cận quản lý rừng theo hướng chung của thế giới đó là quản lý cộng 
tác, đồng quản lý, trong đó đặc biệt chú ý huy động sự tham gia của các doanh nghiệp lớn, các 
hợp tác xã nông lâm nghiệp, người dân, cộng đồng quốc tế và các tổ chức xã hội dân sự cho 
chiến lược quản lý và sử dụng bền vững rừng theo hướng đa mục tiêu.  

Các nghiên cứu về các nguồn tài chính mới cho Lâm nghiệp, phát triển hoạt động kinh doanh 
dịch vụ trong lâm nghiệp, đặc biệt là dịch vụ du lịch sinh thái, cơ chế thu phí các dịch vụ, khai thác 
các dịch vụ môi trường rừng,... là những vấn đề được quan tâm trong bối cảnh nguồn vốn đầu tư 
cho BV&PTR hạn hẹp, nhu cầu BV&PTR càng ngày càng tăng, giá trị của ngành lâm nghiệp đang 
bị đánh giá thấp. Những cơ chế tài chính mới trong Lâm nghiệp được nghiên cứu và khai thác đã 
góp phần tăng nguồn thu cho các chủ rừng, tạo điều kiện thu hút nguồn tài chính cho BV&PTR, 
giảm sự đầu tư từ ngân sách Nhà nước. Với tài chính trong Lâm nghiệp được bổ sung đã tạo ra một 
động lực cho chủ rừng đầu tư BV&PTR và khai thác giá trị nhiều mặt của rừng. 

Những nghiên cứu về biến đổi khí hậu (BĐKH) chỉ rõ khi nồng độ phát thải CO2 quá nhiều 
trong không khí sẽ là nguyên nhân chính gây hiệu ứng nhà kính làm nóng lên nhiệt độ trái đất 
dẫn đến BĐKH. Tuy nhiên, khi phân tích sự kiện một khu rừng có khả năng quang hợp tốt sẽ 
hấp thụ được nhiều hơn khí CO2 có trong thành phần không khí sẽ góp phần chống BĐKH. Sáng 
kiến giữ rừng không bị mất, không bị suy thoái gỗ và duy trì tăng trưởng bể chứa carbon rừng để 
chống BĐKH có tên gọi là REDD+ được Việt Nam rất hưởng ứng. Theo đánh giá của nhiều công 
trình nghiên cứu, Việt Nam có tiềm năng lớn để thực hiện REDD+, đặc biệt là kết quả phục hồi 
rừng trong hơn 3 thập kỷ qua. Việc nghiên cứu xây dựng chính sách chi trả DVMTR đối với hấp 
thụ và lưu giữa carbon của rừng sẽ đưa tổng tiền DVMTR hàng năm có thể lên tới 4.000 tỷ 
đồng/năm để quản lý bảo vệ trên 7 triệu ha rừng, chiếm 50% diện tích rừng của cả nước. Đây là 
nguồn tài chính bền vững là tiềm năng lớn cho phát triển lâm nghiệp. 

2.4.3. Một số vấn đề còn tồn tại và hướng giải quyết 

- Các nghiên cứu liên quan đến các quyền sở hữu sản phẩm trên đất rừng phòng hộ và quyền 
hưởng dụng rừng tự nhiên chưa nhiều. Vì vậy, cần đầu tư nghiên cứu về sửa đổi, bổ sung hoàn 
thiện các chính sách về quyền sở hữu, sử dụng rừng nhằm hỗ trợ và thúc đẩy cộng đồng dân cư 
tham gia quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. 

- Rừng giao cho cộng đồng dân cư phần lớn là các khu rừng nghèo kiệt, giá trị kinh tế thấp. 
Vì vậy cần có các nghiên cứu về cơ chế chính sách nhằm nâng cao giá trị kinh tế của rừng, nhất 
là các khu rừng tự nhiên nghèo kiệt thông qua triển khai các hình thức nông lâm kết hợp, trồng 
lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng, tăng khoán bảo vệ rừng... 

- Năng suất rừng trồng tuy đã cải thiện đáng kể nhưng vẫn đang thấp so với các nước trong 
khu vực, sản phẩm gỗ chủ yếu là gỗ nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu cho phát triển kinh tế - xã 
hội, đặc biệt là nguyên liệu gỗ lớn cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu. Vì vậy, cần thiết có 
những nghiên cứu chứng minh được hiệu quả trồng rừng gỗ lớn, thiết kế quy hoạch trồng rừng 
gỗ lớn phù hợp với từng địa phương. Đặc biệt, chưa có những nghiên cứu về cơ chế chính sách 
hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn.  

- Thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ khá phát triển, tuy nhiên thị trường trong nước 
vẫn còn bỏ ngỏ. Vì vậy, cần tập trung các nghiên cứu cho phát triển thị trường nội địa gỗ và sản 
phẩm gỗ nhằm thúc đẩy thương mại lâm sản của Việt Nam. 

- Nguồn lực cho công tác bảo vệ và phát triển rừng còn hạn chế, cơ chế huy động nguồn tài 
chính cho phát triển lâm nghiệp chưa đầy đủ, chưa khai thác đầy đủ dịch vụ môi trường rừng để 
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tạo nguồn tài chính cho BV&PTR. Vì vậy, cần có những nghiên cứu về cơ chế chính sách nhằm 
chuyển đổi kinh tế rừng từ khai thác sang đầu tư và nâng cao giá trị các sản phẩm, dịch vụ từ 
rừng; Nghiên cứu, lượng hóa các giá trị và chức năng sinh thái của rừng làm cơ sở cho các mục 
tiêu bảo vệ, phát triển rừng và phát triển bền vững nền kinh tế; nghiên cứu cơ chế thu hút vốn 
đầu tư của toàn xã hội, gia tăng giá trị, giảm khai thác tài nguyên, gắn liền với tăng trưởng xanh; 
Cần nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi, thuận tiện cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vay 
vốn đầu tư trồng rừng sản xuất; xây dựng chính sách bảo hiểm đối với rừng trồng kinh doanh gỗ 
lớn để người trồng rừng yên tâm đầu tư kinh doanh. 

- Biến đổi khí hậu có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sản xuất lâm nghiệp, do đó vấn đề này cần có 
những nghiên cứu đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu nhằm đưa ra được các giải pháp 
thích hợp, đảm bảo mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó 
với biến đổi khí hậu. 

III. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐẾN NĂM 2030
- Nghiên cứu các giải pháp kinh tế - kỹ thuật và cơ chế, chính sách để quản lý bền vững rừng tự 

nhiên ở Việt Nam trong điều kiện dừng khai thác rừng tự nhiên. Các giải pháp huy động nguồn tài 
chính và khuyến khích sự tham gia của các thành phần kinh tế để bảo vệ rừng tự nhiên. 

- Cơ chế/chính sách đẩy mạnh hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong lâm nghiệp (từ 
tạo rừng cho tới chế biến, thị trường, xuất khẩu). Nghiên cứu thúc đẩy các hình thức tổ chức mới 
trong sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp.  

- Cơ chế hợp tác công tư (PPP) trong sản xuất lâm nghiệp. 
- Nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế chính sách về lâm nghiệp cộng đồng. 
- Đề xuất các mô hình quản lý và phát triển rừng có hiệu quả, gắn với cơ chế quản lý tài chính 

bền vững (bảo vệ rừng, phát triển rừng gắn với du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí, thuê dịch vụ 
môi trường rừng, thuê đất lâm nghiệp...). 

- Nghiên cứu dự báo xu hướng phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ quốc tế để làm cơ sở 
định hướng sản xuất trong nước. Nghiên cứu nhu cầu sử dụng gỗ có chứng chỉ quản lý rừng bền 
vững, nhu cầu sử dụng gỗ lớn trong chế biến lâm sản và quy hoạch vùng nguyên liệu gắn với chế 
biến. Cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn, có chứng chỉ quản lý 
rừng bền vững và đảm bảo yêu cầu gỗ hợp pháp. 

- Tiếp tục nghiên cứu về cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng: Hấp thụ và lưu giữ carbon 
của rừng; giảm phát thải khí nhà kính từ hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền 
vững, tăng trưởng xanh; Bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học 
hệ sinh thái rừng cho kinh doanh dịch vụ du lịch; Cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn, con giống 
tự nhiên.  

- Hệ thống quản lý nhà nước về lâm nghiệp, hệ thống quản lý rừng và tổ chức sản xuất về 
lâm nghiệp, hệ thống các định mức kinh tế kỹ thuật ngành lâm nghiệp... đặc biệt là thể chế, 
cơ chế tổ chức quản lý ngành lâm nghiệp với vai trò là ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù theo 
định hướng Luật Lâm nghiệp 2017 (làm rõ phần cơ chế quản lý cơ sở chế biến, thương mại 
lâm sản). 

IV. KẾT LUẬN
Lâm nghiệp Việt Nam thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến năm 2020 hướng tới phát triển bền

vững trong giai đoạn phát triển của đất nước. Trong giai đoạn này, phát triển Lâm nghiệp được 
thực hiện theo các bộ luật, các chương trình và chiến lược phát triển lâm nghiệp lớn, bao gồm: 03 
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bộ luật quan trọng, đó là Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) năm 1991, Luật BV&PTR 
năm 2004, Luật Lâm nghiệp năm 2017, đã từng bước điều chỉnh ngành lâm nghiệp theo hướng là 
ngành kinh tế - kỹ thuật bao gồm quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại 
lâm sản (Luật Lâm nghiệp, 2017); Chiến lược phát triển lâm nghiệp giai đoạn 2006-2020; 04 
chương trình, kế hoạch phát triển lâm nghiệp, đó là Chương trình Phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, 
rừng, bãi bồi ven biển và mặt nước (1992-1997), Dự án Trồng mới 5 triệu ha rừng (1998-2010), 
Kế hoạch BV&PTR giai đoạn 2011-2020, Chương trình Mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững 
giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, ngành lâm nghiệp đã tham gia hội nhập quốc tế sâu rộng thực 
hiện các công ước quốc tế và ký kết các văn kiện thương mại tự do có liên quan đến lâm nghiệp; 
trong đó việc tham gia Hiệp định đối tác tự nguyện thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và 
thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) có vai trò chiến lược quan trọng trong phát triển rừng và 
thương mại lâm sản. 

Những thành tựu nổi bật của ngành Lâm nghiệp trong giai đoạn 1986 - 2020 đã đạt được 
trên nhiều lĩnh vực của ngành, ghi những dấu ấn đậm nét trong sự phát triển nền kinh tế đất 
nước; trong đó, lĩnh vực nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp trong thời kỳ đổi mới này có vai trò 
quan trọng và đã đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành. Tại mỗi giai đoạn phát triển 
trong các thời kỳ, các nghiên cứu về kinh tế lâm nghiệp đã cung cấp cơ sở lý luận và thực 
tiễn làm cơ sở đề xuất các chiến lược, chính sách và chương trình phát triển theo các lĩnh vực 
như: Giao đất giao rừng, Lâm nghiệp xã hội, phục hồi và phát triển vốn rừng, chính sách 
hưởng lợi, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp 
lâm nghiệp, cơ chế chính sách về chi trả dịch vụ môi trường rừng, tái cơ cấu ngành lâm 
nghiệp, liên kết theo chuỗi giá trị, thị trường lâm sản, các nghiên cứu về quản lý rừng bền 
vững và biến đổi khí hậu... 

 Mặc dù các nghiên cứu về kinh tế chính sách lâm nghiệp đã góp phần mang lại thành quả to 
lớn cho sự phát triển của ngành; để đạt được mục tiêu và định hướng của ngành trong giai đoạn 
tới, các lĩnh vực nghiên cứu cần bao quát toàn diện và cung cấp luận cứ khoa học phù hợp với 
bối cảnh phát triển đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Các định hướng nghiên cứu về kinh tế 
lâm nghiệp đến năm 2030 cần tập trung vào 08 vấn đề như sau:  

1. Cơ chế, chính sách để quản lý bền vững rừng tự nhiên ở Việt Nam;  
2. Hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị trong lâm nghiệp;  
3. Cơ chế hợp tác công tư (PPP) trong sản xuất lâm nghiệp;  
4. Nghiên cứu hoàn thiện các cơ chế chính sách về lâm nghiệp cộng đồng;  
5. Mô hình quản lý và phát triển rừng có hiệu quả, gắn với cơ chế quản lý tài chính bền vững;  
6. Dự báo xu hướng phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ quốc tế để làm cơ sở định 

hướng sản xuất trong nước;  
7. Cơ chế chi trả dịch vụ môi trường rừng, đặc biệt đối với dịch vụ Carbon rừng; và 
8. Hệ thống quản lý rừng và tổ chức sản xuất về lâm nghiệp, hệ thống các định mức kinh tế 

kỹ thuật ngành lâm nghiệp. 
Đặc biệt, kết quả tổng kết những thành tích đóng góp của nghiên cứu kinh tế lâm nghiệp 

cho thấy, kết quả nghiên cứu của giai đoạn trước làm nền tảng cơ sở lý luận phục vụ xây dựng 
và ban hành chính sách lâm nghiệp của giai đoạn sau. Do đó, nghiên cứu kinh tế lâm nghiệp có 
tính dài hạn, ảnh hưởng và tác động lâu dài nên rất cần có sự quan tâm đầu tư dài hạn và vượt 
trước thời gian.  
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KẾT QUẢ VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU TRONG CÔNG TÁC 
ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

Viện Điều tra, Quy hoạch rừng 

SUMMARY 

Results and orientations on research in forest inventory and planning in the period 2021-2030 

 Forest Inventory and Planning Institute (FIPI) has about 60 years of experiences in scientific and 
technological research and has remarkable achievements with hundreds of research topics in areas such as: 
forest type classification; ecosystem structures and characteristics; monitoring of forest quality change and 
forest dynamics; forest growth and development; biodiversity; non-timber forest products; application of 
remote sensing GIS technologies; biomass and forest carbon stocks; site classification and land use potential 
assessment; classification and and proposal of establishment of three forest categories throughout the 
country, etc. Especially the research results have been recorded 4 new large mammal species to science 
including Sao La, Large-antlered Mujact, Annamite Muntjac and Leaf Muntjac; and more than other 50 new 
plant species to the science and many new record species to Vietnam. 

 Research results on forest inventory and planning have provided significant contributions to the forestry 
sector in developing strategies and plannings of forest resource management for local levels as well as the 
whole country. These contributions have helped the forestry sector to establish and stabilize systems of three 
forest categories of nationwide including: protection forests, special-use forests and production forests. 
However, the research results on forest inventory and planning have not been applied much in forestry 
production and socio-economic development requirements, so these results have not been paid very much 
attention by many forest companies. Therefore, the research orientations in the coming periods will be not 
only continued promoting the FIPI strengths in the research fields that have been affirmed, but should be also 
continued the forest resource scientific studies to contribute to the needs of developing forestry production of 
the societies, contributing to forestry economic development, especially supporting social-economic 
development in mountainous areas in Vietnam. 

 

I. MỞ ĐẦU 
Rừng là hệ sinh thái có kết cấu rất phức tạp. Quá trình hình thành, phát triển của các hệ 

sinh thái rừng, nhất là các hệ sinh thái rừng tự nhiên luôn có nhiều biến động theo thời gian và 
chịu sự tác động của nhiều nhân tố ngoại cảnh. Tuy nhiên, trong mỗi giai đoạn sinh trưởng, 
phát triển, các hệ sinh thái rừng vẫn có sự ổn định tương đối, phù hợp với môi trường và hoàn 
cảnh sống khác nhau về khí hậu, địa hình, đất đai,... Chính vì vậy, để hiểu được chi tiết, đầy đủ 
những thông tin của các hệ sinh thái rừng, làm cơ sở xây dựng các giải pháp quản lý, khai thác, 
sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn lợi từ các hệ sinh thái rừng, công tác nghiên cứu trong lĩnh 
vực điều tra, quy hoạch rừng đã được ngành lâm nghiệp quan tâm triển khai thực hiện ngay từ 
khi mới thành lập ngành. 

Thời gian qua, công tác nghiên cứu trong lĩnh vực điều tra, quy hoạch rừng đã triển khai một 
số lượng khá lớn các đề tài nghiên cứu khoa học. Chủ đề các đề tài đã thực hiện khá phong phú 
với phạm vi đề cập khá rộng. Tuy nhiên, trong điều kiện rừng nhiệt đới như ở nước ta, hệ sinh 
thái rừng tự nhiên rất phức tạp nên đa số đề tài nghiên cứu thường tập trung nghiên cứu theo các 
mẫu nhỏ, đại diện cho các lâm phần rừng thuộc một số đơn vị quản lý rừng như khu rừng phòng 
hộ, khu rừng đặc dụng, lâm trường/công ty lâm nghiệp, hoặc ở một địa phương hẹp như 
thôn/bản, xã, huyện, tỉnh... Các đề tài nghiên cứu hầu như thực hiện độc lập, đơn lẻ, rất ít đề tài 
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nghiên cứu đồng bộ, trọn vẹn một vấn đề ở tất cả các đối tượng rừng cần quan tâm. Hiện tại, các 
đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực điều tra, quy hoạch rừng cũng chưa được tổng hợp, hệ thống để 
có được bức tranh toàn cảnh về những nội dung đã nghiên cứu (theo chủ đề nghiên cứu cho vùng 
sinh thái hoặc toàn quốc). Vì vậy, còn nhiều khoảng trống trong nghiên cứu trong công tác điều 
tra, quy hoạch rừng nhưng chưa được làm rõ hoặc chưa được quan tâm. Điều đó đặt ra yêu cầu 
cần xem xét, đánh giá các vấn đề nghiên cứu về điều tra, quy hoạch rừng. Những chủ đề nghiên 
cứu phải được thực hiện đồng bộ, trọn vẹn, đảm bảo đáp ứng khả năng gắn với phục vụ sản xuất, 
quản lý của ngành. 

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG
2.1. Những kết quả chính đạt được 

Trong thời gian năm qua, đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực điều tra, quy hoạch 
rừng không chỉ của Viện Điều tra, Quy hoạch rừng mà còn của các cơ quan nghiên cứu trong 
ngành lâm nghiệp và sinh học khác. Riêng với Viện Điều tra, Quy hoạch rừng, trong 60 năm 
hình thành và phát triển đã có hàng trăm nghiên cứu về tài nguyên rừng với một số kết quả nổi 
bật đáng chú ý sau: 

- Nghiên cứu về phân chia các hệ sinh thái, các kiểu rừng, trạng thái rừng ở phạm vi hẹp 
từng địa phương cũng như phạm vi toàn quốc. Nhiều đề tài/chuyên đề nghiên cứu về phân loại 
rừng trên cả nước làm cơ sở cho việc phân chia các trạng thái rừng đã được pháp lý hóa và 
đang được sử dụng trong điều tra, thống kê diện tích rừng, trữ lượng rừng trên phạm vi toàn 
quốc, cụ thể như Thông tư 34/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Quy định tiêu chí xác định và phân loại rừng, được thay thế bằng Thông tư 
33/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định 
điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng. 

- Nghiên cứu về đặc điểm các hệ sinh thái rừng tự nhiên: Nhiều đề tài/chuyên đề nghiên cứu 
đặc điểm lâm học các kiểu rừng, trong đó tập trung nghiên cứu, mô tả các đặc điểm cấu trúc về 
không gian và thời gian của rừng, tái sinh rừng, tăng trưởng và sinh trưởng rừng,... đặc biệt đối 
với một số kiểu rừng chủ yếu như rừng cây lá rộng thường xanh với các trạng thái rừng giàu, 
rừng trung bình, rừng nghèo và rừng phục hồi, rừng trên núi đá; rừng Khộp; rừng ngập mặn; 
rừng tre nứa. Những nghiên cứu này đã cung cấp thông tin cơ bản để các cơ quan quản lý và 
những người làm nghề rừng hiểu hơn về cấu trúc phức tạp của rừng. Trên cơ sở đó có thể đánh 
giá được thế nào là cấu trúc rừng ổn định và khi nào thì cần có sự can thiệp của con người trong 
bảo tồn, phát triển và lợi dụng vốn rừng, làm cơ sở cho các phương án điều chế rừng trước đây 
và các phương án quản lý rừng bền vững hiện nay.  

- Nghiên cứu diễn biến chất lượng rừng, động thái rừng, sinh khối và carbon: Viện Điều tra, 
Quy hoạch rừng đã thiết lập được một hệ thống theo dõi diễn biến chất lượng rừng và động 
thái rừng, bao gồm: 205 ô định vị sinh thái rừng quốc gia với diện tích mỗi ô là 100 ha được 
thiết kế rải đều trên các hệ sinh thái rừng theo các vùng sinh thái trong toàn quốc; gần 2.500 
chùm ô (mỗi chùm ô có 5 ô đo đếm) được thiết kế trên lưới ô vuông hệ thống (8 × 8km) trên 
diện tích rừng và diện tích cho phát triển rừng. Hệ thống ô định vị là hiện trường lâu dài cho 
nghiên cứu sinh thái rừng, động thái rừng, bao gồm các biến động như: Cấu trúc tầng cây gỗ, cấu 
trúc tái sinh, cấu trúc cây bụi thảm tươi, thông tin lâm sản ngoài gỗ, các đặc điểm lập địa, tăng 
trưởng và sinh trưởng rừng, đồng thời là hiện trường mở cho nghiên cứu động vật rừng, côn 
trùng rừng... Hệ thống chùm ô là hiện trường lâu dài cho nghiên cứu trữ lượng rừng và biến động 
trữ lượng rừng, cũng như các động thái về tái sinh, tăng trưởng và sinh trưởng rừng. Hệ thống ô 
định vị và chùm ô phục vụ cho công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, xây dựng các chiến 
lược, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia; hợp phần quy hoạch lâm nghiệp, kế hoạch phát triển lâm 
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nghiệp ở các tỉnh, vùng sinh thái. Hệ thống ô định vị và chùm ô còn là nơi để nghiên cứu lâu dài 
về sinh khối, carbon rừng phục vụ cho các báo cáo theo các Công ước và Nghị định thư mà Việt 
Nam đã ký cam kết tham gia. 

- Nghiên cứu sinh trưởng, tăng trưởng cá thể cây rừng, rừng trồng: Nhiều đề tài/chuyên đề 
nghiên cứu về tăng trưởng và sinh trưởng cá thể rừng trồng đã lập được Biểu điều tra kinh doanh 
rừng trồng 14 loài cây chủ yếu, phục vụ công tác trồng rừng trong cả nước. Những đề tài/chuyên 
đề nghiên cứu tăng trưởng và sinh trưởng rừng tự nhiên đã lập ra được danh mục một số các loài 
chia thành nhóm tăng trưởng nhanh, tăng trưởng trung bình và tăng trưởng chậm đã trở thành 
cẩm nang của ngành lâm nghiệp và là cơ sở cho thiết kế kinh doanh rừng và quản lý bền vững 
rừng tự nhiên. 

- Nghiên cứu điều tra phân loại lập địa, đánh giá tiềm năng sử dụng đất,... cũng là một trong 
những thế mạnh của Viện Điều tra, Quy hoạch rừng. Trên cơ sở các đề tài nghiên cứu lập địa đã 
hình thành nên hệ thống phân loại lập địa cấp I, cấp II và cấp III và các loại bản đồ tương ứng. 
Hệ thống phân loại lập địa cấp I chi tiết về các dạng lập địa ở cấp vi mô phục vụ cho công tác 
trồng rừng và các hoạt động lâm sinh khác ở địa phương. Hệ thống phân loại lập địa cấp II dùng 
để phân chia các dạng lập địa phục vụ quy hoạch lâm nghiệp ở các đơn vị chủ rừng và địa 
phương. Hệ thống phân loại lập địa cấp III được sử dụng cho quy hoạch lâm nghiệp vĩ mô ở cấp 
vùng sinh thái hoặc toàn quốc. Những nghiên cứu về lập địa đã phục vụ kịp thời và hiệu quả việc 
quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và các chương trình trồng rừng như PAM, 327, 661, kế hoạch 
bảo vệ và phát triển rừng, Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. Những kết quả 
nghiên cứu về lập địa còn được sử dụng làm tài liệu giảng dạy tại các trường đại học chuyên 
ngành. Trên cơ sở những nghiên cứu, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã xây dựng thành các tiêu 
chuẩn quốc gia về bản đồ lập địa cấp I, cấp II và cấp III được ứng dụng trong toàn quốc. 

- Nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên: Viện Điều tra, Quy hoạch rừng là một 
trong những cơ quan khoa học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về đa dạng sinh học và bảo tồn 
thiên nhiên nói chung và về rừng nói riêng ở Việt Nam. Những nghiên cứu về động vật, thực vật 
rừng đã được thực hiện từ những năm 1960, song song với đó là việc đề xuất bảo tồn các loài 
động thực vật tại Khu rừng cấm Cúc Phương, đã trở thành tiền đề cho hệ thống rừng đặc dụng 
ngày nay. Trải qua 60 năm nghiên cứu về đa dạng sinh học, các nhà khoa học của Viện Điều tra, 
Quy hoạch rừng đã để lại các công trình nghiên cứu quan trọng như Cây rừng Việt Nam 
(Vietnam Forest Trees), Danh lục thực vật rừng Việt Nam, Song mây và Cau dừa Việt Nam,... 
Các nhà khoa học của Viện cũng đã trực tiếp hoặc tham gia công bố nhiều loài mới cho khoa 
học, trong đó 4 loài thú lớn, 50 loài thực vật. Đặc biệt là những phát hiện khoa học nổi tiếng cuối 
thế kỷ XX về các loài thú lớn mới cho thế giới như: Sao la Pseusoryx nghetinhensis, Mang lớn 
Muntiacus vuquangensis, Mang trường sơn Muntiacus truongsonensis và Mang pù hoạt 
Muntiacus puhoatensis. Song song với đó, có tới hơn 20 loài song mây được mô tả mới cho khoa 
học, trong đó có loài có giá trị kinh tế cao như: Mây chỉ Calamus parvulus Henderson and 
N.Q.Dung, Mây nước Deamonorops applanata Henderson and N.Q.Dung, Mây đỏ sông thanh 
Plectocomiopsis songthanhensis Henderson and N.Q.Dung... Các nghiên cứu này cũng chỉ ra sự 
suy thoái của đa dạng sinh học, đồng thời còn đánh giá được tình trạng nguy cấp và quý, hiếm 
của các loài động, thực vật rừng để có các giải pháp khẩn cấp bảo tồn. Những nghiên cứu về đa 
dạng sinh học làm cơ sở để Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đề xuất với Bộ Lâm nghiệp (trước 
đây) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hiện nay) thành lập được một hệ thống rừng 
đặc dụng trong toàn quốc với diện tích trên 2,2 triệu ha, đóng vai trò quan trọng đối với bảo tồn 
hệ sinh thái trên cạn, bảo tồn loài, bảo tồn nguồn gen, góp phần không nhỏ ứng phó với biến đổi 
khí hậu, phát triển bền vững. Hơn nữa, những nghiên cứu đã đánh giá được các giá trị đa dạng 
sinh học là cơ sở lập hồ sơ đề xuất thành công một số rừng là Di sản thiên nhiên thế giới, vườn di 
sản Asean hay các khu ngập nước quan trọng Ramsar... 
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Mây đỏ sông thanh 
Plectocomiopsis songthanhensis 

(Ảnh: Nguyễn Quốc Dựng) 

Sao la Pseudoryx hatinhensis 
(Ảnh: Viện Điều tra, Quy hoạch rừng) 

- Nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ: Nhiều đề tài/chuyên đề điều tra, đánh giá và đề xuất phát 
triển lâm sản ngoài gỗ của rừng tự nhiên và rừng trồng theo vùng sinh thái trong toàn quốc. 
Những nghiên cứu này làm cơ sở bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ phù hợp với từng điều 
kiện của các vùng sinh thái. Một số đề tài nghiên cứu sâu khác về các đối tượng lâm sản ngoài 
gỗ đã được ứng dụng như các nghiên cứu về phát triển thông lấy nhựa, quế, hồi, song mây, tre 
nứa. Đặc biệt, đã có một số nghiên cứu được các doanh nghiệp quan tâm phát triển như phân loại 
và phát triển một số loài song mây, tre nứa. 

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS (Geographic Information System): Nhiều 
đề tài nghiên cứu ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS được thực hiện trong điều tra tài nguyên 
rừng, lập các loại bản đồ lâm nghiệp. Các kết quả nghiên cứu này đã hình thành nên các tiêu chuẩn 
quốc gia về bản đồ hiện trạng rừng và bản đồ quy hoạch rừng đang được sử dụng trong toàn quốc. 
Hơn nữa, những nghiên cứu ứng dụng này đã tạo ra một bước ngoặt thay đổi về công nghệ trong 
điều tra, quy hoạch rừng. Công nghệ này đã rút ngắn được các công đoạn khảo sát thủ công ngoài 
thực địa, cũng như các công đoạn thủ công vẽ bản đồ, xử lý, tính toán số liệu, vừa giảm chi phí 
đáng kể vừa đảm bảo độ chính xác trong công tác điều tra, quy hoạch rừng. Nhờ có công nghệ viễn 
thám và GIS, các hoạt động điều tra rừng đã đáp ứng việc cung cấp nhanh chóng, kịp thời dữ liệu, 
bản đồ cho công tác quản lý ngành lâm nghiệp, cũng như các hoạt động phối hợp với các ngành 
quản lý tài nguyên liên quan ở địa phương cũng như trong toàn quốc.  

- Nghiên cứu sinh khối và trữ lượng carbon rừng, cập nhật đường phát thải cơ sở (REL). 
Trong những năm gần đây, Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã triển khai một số đề tài nghiên cứu 
về sinh khối và hấp thụ carbon của rừng. Những nghiên cứu này kết hợp với Dự án điều tra, đánh 
giá và giám sát tài nguyên rừng quốc gia đã cung cấp những dữ liệu cơ bản cho các báo cáo quốc 
gia về Đánh giá về giảm phát thải khí nhà kính do thực hiện các giải pháp hạn chế mất rừng và 
suy thoái rừng, kiểm kê khí nhà kính, cập nhật đường phát thải cơ sở. Kết quả nghiên cứu đã 
giúp Việt Nam thực hiện các cam kết quốc tế về bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Nghiên cứu phân chia ba loại rừng, bao gồm rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất. 
Những nghiên cứu giúp cho việc phân hạng rừng đặc dụng để quản lý như vườn quốc gia, khu 
dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài và sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan... tiếp cận với những 
phân hạng về hệ thống các khu bảo tồn trên thế giới của Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên Thế giới 
(IUCN). Đối với hệ thống rừng phòng hộ thì những nghiên cứu đã tập trung phân cấp phòng hộ 
xung yếu và rất xung yếu cho các hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng phòng hộ chắn gió 
chắn cát bay, rừng phòng hộ chắn sóng lấn biển. Đối với rừng sản xuất thì các nghiên cứu tập 
trung ứng dụng điều chế/quản lý bền vững rừng tự nhiên, phát triển rừng trồng phục vụ công 
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nghiệp chế biến lâm sản và xuất khẩu. Kết quả của các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực này 
làm cơ sở cho việc xây dựng Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (trước đây) và Luật Lâm nghiệp 
(hiện nay), cũng như xây dựng các văn bản pháp lý, chính sách phù hợp trong công các quản lý 
ba loại rừng trên phạm vi cả nước cũng như ở các địa phương.  

- Nghiên cứu các chỉ tiêu thống kê ngành lâm nghiệp, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu điều 
tra, quy hoạch rừng, đa dạng sinh học và hệ thống cơ sở dữ liệu ngành, phục vụ công tác quản lý 
ngành lâm nghiệp. 

Từ các kết quả nghiên cứu đã có nhiều công trình được áp dụng vào sản xuất và ban hành 
các văn bản về tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm kỹ thuật phục vụ sản xuất, quản lý và hội nhập. 

2.2. Tồn tại, hạn chế 
Kết quả nghiên cứu về điều tra, quy hoạch rừng đã đạt được những thành tựu to lớn trong 

giai đoạn. Tuy nhiên, quá trình nghiên cứu vừa qua còn những tồn tại, hạn chế, đó là: 
a) Số lượng đề tài nghiên cứu có kết quả được áp dụng hoặc chuyển giao cho sản xuất chưa 

nhiều. Một số nghiên cứu chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu của quản lý tài nguyên rừng, sản xuất 
lâm nghiệp. 

Nguyên nhân chủ yếu có thể xác định là:  
- Nghiên cứu lâm nghiệp nói chung và nghiên cứu về điều tra, quy hoạch rừng nói riêng đa 

phần là các nghiên cứu sinh học đòi hỏi thời gian dài, liên tục trong khi vì nhiều lý do khác nhau 
mà nghiên cứu về điều tra, quy hoạch rừng thường thực hiện trong thời gian ngắn, chưa đủ thời 
gian giải quyết được những vấn đề mà thực tiễn đặt ra.  

- Thiếu liên kết giữa các viện, trung tâm nghiên cứu với chủ rừng.  
- Trình độ, kỹ năng của đội ngũ nhân lực nghiên cứu còn hạn chế; các nguồn lực khác như 

trang thiết bị nghiên cứu thiếu và còn lạc hậu, hạn chế kinh phí ưu tiên cho nghiên cứu lĩnh vực 
điều tra, quy hoạch rừng cũng làm cho kết quả nghiên cứu chưa đạt được mong muốn. 

- Một số đề tài nghiên cứu về điều tra, quy hoạch rừng mang nhiều tính chất học thuật, kỹ 
thuật mà chưa gắn với yêu cầu của của thực tiễn quản lý tài nguyên rừng, sản xuất lâm nghiệp, 
chưa gắn với các doanh nghiệp kinh doanh rừng, chưa gắn với các nhóm đối tượng xã hội, với 
những cộng đồng người dân sống phụ thuộc vào rừng... nên việc đáp ứng được yêu cầu của thực 
tiễn vẫn còn các hạn chế chưa được nhiều doanh nghiệp quan tâm.  

- Các đề tài nghiên cứu thường thực hiện độc lập một vấn đề trên một địa bàn, chưa trọn vẹn 
cho một vấn đề ở tất cả các đối tượng rừng cần quan tâm (chưa thực hiện nghiên cứu cùng một 
chủ đề, một nội dung trên toàn vùng sinh thái hoặc toàn quốc) nên việc đáp ứng được yêu cầu 
của thực tiễn sản xuất (nhất là đối với công tác quản lý) bị hạn chế. 

b) Còn thiếu nhiều vấn đề cần nghiên cứu về điều tra, quy hoạch rừng (trong đó có những 
vấn đề đã được nghiên cứu nhưng chưa đầy đủ) như: Nghiên cứu cơ bản để tạo ra giải pháp kỹ 
thuật mới, công nghệ mới; nghiên cứu sử dụng viễn thám trong điều tra rừng; nghiên cứu cấu 
trúc và sinh trưởng rừng; nghiên cứu về đa dạng sinh học; nghiên cứu về lâm sản ngoài gỗ; 
nghiên cứu về sinh khối, trữ lượng carbon rừng; nghiên cứu về định giá rừng và dịch vụ môi 
trường; nghiên cứu các mô hình sản xuất nông lâm kết hợp;... Nguyên nhân chủ yếu có thể xác 
định là: 

+ Việc xác định phương hướng, mục tiêu nghiên cứu và lựa chọn các đề tài nghiên cứu chưa 
bám sát theo chiến lược nghiên cứu khoa học của ngành lâm nghiệp nên nhiều vấn đề của ngành 
chưa được đề cập để nghiên cứu.  
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+ Chính sách hiện tại chưa có sức hấp dẫn cán bộ giỏi làm nghiên cứu Lâm nghiệp nói chung 
và nghiên cứu về điều tra, quy hoạch rừng nói riêng, không khuyến khích được khả năng tìm tòi, tư 
duy sáng tạo; cán bộ nghiên cứu thiếu động lực cho nghiên cứu, hạn chế tính năng động, tự chủ;...  

c) Chưa có kết quả tổng hợp và hệ thống các đề tài nghiên cứu về điều tra, quy hoạch rừng
để có được bức tranh toàn cảnh về những vấn đề, nội dung đã nghiên cứu. 

III. ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ ĐIỀU TRA, QUY HOẠCH RỪNG GIAI ĐOẠN
2021 - 2030 

3.1. Một số vấn đề nghiên cứu cần quan tâm 
Trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá hoạt động nghiên cứu về điều tra, quy hoạch rừng 

giai đoạn trước đây, những vấn đề quan trọng cần nghiên cứu trong giai đoạn 2021-2030 sẽ 
tiếp tục phát huy các thế mạnh của Viện Điều tra, Quy hoạch rừng đã được khẳng định và 
được xã hội sử dụng trong các lĩnh vực như: Nghiên cứu về điều tra, đánh giá tài nguyên 
rừng; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; lâm sản ngoài gỗ; ứng dụng công nghệ viễn 
thám và GIS... Đồng thời tiếp tục định hướng các nghiên cứu trong giai đoạn tới như sau: 

- Phát triển các ý tưởng nghiên cứu mới trên cơ sở thực hiện Luật Lâm nghiệp và Luật Quy 
hoạch (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019) cũng như các định hướng phát triển khoa học và công 
nghệ của đất nước, các hoạt động nghiên cứu trong điều tra, quy hoạch rừng trong giai đoạn tới 
phải được phối hợp một cách tổng hoà với các nghiên cứu chung trong lĩnh vực lâm nghiệp, sử 
dụng tài nguyên thiên nhiên, phải đáp ứng được các nhu cầu của xã hội. Vì vậy, hoạt động 
nghiên cứu về điều tra, quy hoạch rừng trong thời gian tới, ngoài những nghiên cứu cơ bản, cần 
tập trung các nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác bảo tồn, phát triển tài nguyên rừng, tích hợp 
được trong phát triển ngành lâm nghiệp và phát triển kính tế - xã hội ở các địa phương, các vùng 
sinh thái và nhu cầu của đất nước. 

- Tăng cường nghiên cứu cơ sở lý luận phục vụ quản lý ngành lâm nghiệp, bao gồm những 
quy luật về kết cấu của lâm phần, các quy luật sinh trưởng, tăng trưởng của cây rừng và lâm 
phần, mô hình lâm phần rừng ổn định, làm cơ sở cho quy hoạch lâm nghiệp quốc gia, xây dựng 
chính sách và chiến lược phát triển lâm nghiệp quốc gia dài hạn. Nghiên cứu sâu hơn nữa các 
đặc điểm cấu trúc, tăng trưởng, sản lượng, tái sinh rừng, quá trình suy thoái rừng của từng trạng 
thái rừng ở các quy mô khác nhau từ cấp vi mô ở địa phương, cấp vùng, cấp quốc gia để xác định 
các yếu tố kỹ thuật cho các hoạt động can thiệp của con người trong bảo tồn các hệ sinh thái 
rừng, bảo vệ rừng, phục hồi và phát triển rừng, kinh doanh lợi dụng rừng, theo dõi diễn biến diện 
tích và trữ lượng rừng. 

- Tăng cường các nghiên cứu phục vụ nhu cầu của xã hội, nhu cầu kinh doanh rừng, nhu 
cầu sử dụng rừng phát triển kinh tế của cộng đồng dân cư sinh sống phụ thuộc vào tài nguyên 
rừng, cụ thể như: Nghiên cứu cơ sở lý luận, kết hợp với các nguyên lý cơ bản của toán học, 
vật lý... để xây dựng phương pháp đánh giá tài nguyên gỗ rừng tự nhiên cũng như rừng trồng. 

- Tăng cường hơn nữa nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học hiện đại vào điều tra rừng 
như công nghệ viễn thám, công nghệ GIS, thiết bị Drone/Flycam,... đồng thời nghiên cứu ứng 
dụng kỹ thuật tính toán hiện đại trong điều tra rừng. 

- Nghiên cứu về định giá rừng và dịch vụ môi trường, dịch vụ hệ sinh thái. Tăng cường 
nghiên cứu vai trò rừng (theo các trạng thái rừng ở các kiểu lập địa, các địa phương, vùng, 
toàn quốc) với chế độ thuỷ văn làm cơ sở xây dựng các phương án phòng chống lũ lụt, chống 
xói lở đất rừng, xói lở bờ biển.... Đồng thời tiến hành song song với các nghiên cứu về năng 
lực phòng hộ ở các trạng thái rừng tự nhiên, các trạng thái rừng trồng đầu nguồn và rừng ven 
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biển trong bối cảnh ứng phó với tình hình càng ngày càng khó lường của biến đổi khí hậu, 
các hiện tượng thời tiết cực đoan và nước biển dâng. Từ những kết quả đó sẽ làm cơ sở xác 
định đúng các giá trị của rừng để xây dựng các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, 
chi trả dịch vụ hệ sinh thái. 

- Nghiên cứu về sinh khối, trữ lượng carbon rừng (theo các trạng thái rừng ở các kiểu lập địa, 
các địa phương, vùng, toàn quốc) tiếp tục đáp ứng các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. 

- Nghiên cứu sâu về đặc điểm lập địa ở cấp vĩ mô và vi mô xác định các vùng thích nghi cho 
từng loài cây trồng có năng suất và sản lượng cao phục vụ kinh doanh rừng trồng một cách hiệu 
quả. Bổ sung nghiên cứu tăng trưởng và sinh trưởng các loài cây gỗ mới đưa vào trồng rừng kinh 
tế, các giống mới được trồng rừng kinh tế, góp phần nâng cao năng suất và sản lượng rừng trồng 
phục vụ công nghiệp chế biến và xuất khẩu lâm sản.  

- Nghiên cứu sâu xác định tập đoàn cây trồng rừng bản địa phục vụ cho công tác trồng 
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng có kết cấu bền vững, cũng như gây trồng và phát triển các loài 
cây cho lâm sản ngoài gỗ trong và dưới tán rừng để kết hợp bảo tồn rừng với hưởng lợi từ phát 
triển vốn rừng.  

- Tăng cường nghiên cứu các mô hình quản lý rừng bền vững, các mô hình nông lâm kết 
hợp, các mô hình lâm ngư kết hợp để ứng dụng một cách hiệu quả và tối ưu nhất trong quản lý 
tài nguyên rừng và kinh doanh rừng. 

- Nghiên cứu xác định tiêu chuẩn nền môi trường lâm nghiệp, các nghiên cứu phục vụ xây 
dựng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia trong lĩnh vực điều tra, quy hoạch rừng.  

- Tăng cường hơn nữa các nghiên cứu về đa dạng sinh học, bào gồm: Đặc điểm của các hệ 
sinh thái có giá trị bảo tồn cao; phân loại động vật, thực vật; phát hiện các loài mới cho khoa học 
hoặc ghi nhận bổ sung cho hệ thực vật Việt Nam; đánh giá phân bố, đặc điểm cư trú của các loài; 
nghiên cứu đánh giá mức độ đe dọa của các loài nguy cấp, quý, hiếm và đặc điểm cấu trúc quần 
thể của chúng làm. Trên cơ sở đó tiếp tục nghiên cứu ứng dụng trong việc xây dựng các chương 
trình bảo tồn hệ sinh thái, bảo tồn loài (nôi vi và ngoại vi), bảo tồn nguồn gen cây rừng... 

- Tiếp tục nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu về điều tra, quy hoạch rừng làm tư liệu đầu vào 
cho công tác quản lý ngành lâm nghiệp cũng như các hoạt động quản lý tài nguyên của các 
ngành liên quan. 

3.2. Một số khuyến nghị trong công tác nghiên cứu  

3.2.1. Về cơ chế chính sách 
Hoạt động nghiên cứu lâm nghiệp nói chung và nghiên cứu về điều tra, quy hoạch rừng nói 

riêng đã và đang phục vụ đắc lực cho các hoạt động quản lý ngành, nhưng chủ yếu được thực 
hiện ở những nơi vùng sâu vùng xa, điều kiện làm việc rất khó khăn. Vì vậy, cần có các cơ chế 
đặc thù như: 

- Nghiên cứu trong điều tra, quy hoạch rừng phải được xác định là một trong những lĩnh vực 
ưu tiên trong định hướng xây dựng các đề tài nghiên cứu/dự án khoa học và công nghệ của 
ngành lâm nghiệp. 

- Nghiên cứu về điều tra, quy hoạch rừng phải được xem là một trong những lĩnh vực ưu tiên 
khi xây dựng Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam và Chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp 
Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. 

- Xây dựng cơ chế khoán kinh phí rõ ràng, tính đúng tính đủ cho các hoạt động nghiên cứu 
về điều tra, quy hoạch rừng. 
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- Có cơ chế khuyến khích, đãi ngộ thích hợp đối với các tổ chức, cá nhân tham gia triển khai, 
thực hiện các đề tài nghiên cứu/dự án khoa học và công nghệ lâm nghiệp nói chung và nghiên 
cứu trong điều tra, quy hoạch rừng nói riêng. 

- Có cơ chế phù hợp với những đề tài có vấn đề nghiên cứu cần thời gian dài, liên tục đảm 
bảo giải quyết được những vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Tổ chức nghiên cứu theo nhóm đề tài, 
hướng liên kết theo chuỗi với nhau hoặc chia thành các pha để có thể hoàn thành sản phẩm cuối 
cùng hữu ích cho quản lý ngành hoặc cho nhu cầu của xã hội.  

3.2.2. Về phát triển nguồn lực 
- Tăng cường công tác tuyển dụng, đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ nghiên cứu chuyên 

sâu về các lĩnh vực điều tra diện tích rừng, đặc điểm lâm học, đa dạng sinh học, đặc điểm lập địa, 
sinh khối, trữ lượng carbon và chuyên môn quy hoạch rừng khác. Từ đó hình thành một đội ngũ 
cán bộ chuyên môn cao trong khoa học, công nghệ, có tính sáng tạo và chủ động đề xuất các ý 
tưởng nghiên cứu cũng như thực hiện các đề tài nghiên cứu/dự án khoa học và công nghệ. 

- Xây dựng quy chế nghiên cứu khoa học trong điều tra, quy hoạch rừng, xác định trách 
nhiệm đào tạo nguồn nhân lực, trách nhiệm tham gia với yêu cầu phải đảm bảo tính trung thực 
và phải đạt được hiệu quả cao trong nghiên cứu. 

- Đổi mới, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là trang thiết bị công 
nghệ cao, công nghệ số phục vụ nghiên cứu về điều tra, quy hoạch rừng. 

- Chủ động các nguồn kinh phí cho các hoạt động nghiên cứu khoa học, công nghệ từ cấp cơ 
sở, cũng như tiếp cận các nguồn kinh phí từ các bộ, ngành và địa phương. 

- Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học về điều tra, quy hoạch 
rừng để học hỏi, trao đổi phương pháp nghiên cứu hiện đại, kinh nghiệm nghiên cứu để hoàn 
thiện các phương pháp nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu, đặc biệt là đào tạo đội 
ngũ nhân lực trẻ có đủ năng lực trong nghiên cứu vừa tăng cường ngoại ngữ.  

Hợp tác nghiên cứu thực vật rừng giữa Viện Điều tra, Quy hoạch rừng với 
Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật và Vườn thực vật New York 

(Ảnh: Nguyễn Quốc Dựng) 
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3.2.3. Các giải pháp khác 
- Việc lựa chọn, xác định vấn đề nghiên cứu cần bám sát chiến lược nghiên cứu lâm nghiệp 

Việt Nam, và Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam ở giai đoạn tương ứng. 
- Thiết lập mối liên kết và tạo sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan nghiên cứu với các 

chủ rừng. 
- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát nhằm đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, thiếu trung 

thực trong nghiên cứu.  
- Thành lập các nhóm nghiên cứu theo các chủ đề/chuyên đề nhằm trao đổi kinh nghiệm, đào 

tạo nguồn nhân lực trẻ tham gia nghiên cứu. 

IV. KẾT LUẬN 
Trong 60 năm tham gia công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ, Viện Điều tra, Quy 

hoạch rừng đã có những thành tựu đáng trân trọng với hàng trăm các đề tài nghiên cứu trong 
các lĩnh vực như: phân chia rừng; đặc điểm cấu trúc các hệ sinh thái; đánh giá diễn biến chất 
lượng rừng, động thái rừng; sinh trưởng, tăng trưởng rừng; đa dạng sinh học; lâm sản ngoài gỗ; 
ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS; sinh khối và trữ lượng carbon rừng; phân loại lập địa 
và đánh giá tiềm năng sử dụng đất; phân chia, phân cấp ba loại rừng trong toàn quốc... Đặc biệt 
là từ những kết quả nghiên cứu đã có những đóng góp mới cho khoa học với những công bố về 
4 loài thú mới và trên 50 loài thực vật mới cho khoa học thế giới.  

Kết quả nghiên cứu về điều tra, quy hoạch rừng đã có những đóng góp đáng kể cho ngành 
lâm nghiệp trong việc điều tra, đánh giá và quy hoạch hệ thống quản lý tài nguyên rừng ở địa 
phương cũng như trong cả nước. Những đóng góp này đã giúp cho ngành lâm nghiệp hình thành 
và quản lý ổn định hệ thống 3 loại rừng trong toàn quốc là: rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và 
rừng sản xuất. Tuy nhiên, những kết quả nghiên cứu về điều tra, quy hoạch rừng chưa ứng dụng 
nhiều trong sản xuất lâm nghiệp nên chưa được nhiều doanh nghiệp quan tâm chú ý. Chính vì 
vậy, định hướng nghiên cứu trong giai đoạn tới là tiếp tục phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực 
nghiên cứu đã được khẳng định, đồng thời tiếp tục các nghiên cứu phục vụ nhu cầu phát triển sản 
xuất lâm nghiệp của xã hội, góp phần phát triển kinh tế ngành lâm nghiệp. Để thực hiện được 
điều đó, các nhà quản lý cần có những chính sách phù hợp nhằm khuyến khích và tạo động lực 
cho cán bộ nghiên cứu lâm nghiệp nói chung và nghiên cứu về điều tra, quy hoạch rừng nói riêng 
phấn đấu vươn lên, gắn bó, tâm huyết với công tác nghiên cứu để có được những sản phẩm giải 
đáp tốt những yêu cầu bức thiết của ngành Lâm nghiệp, góp phần quan trọng vào quản lý, sử 
dụng và phát triển bền vững tài nguyên rừng Việt Nam./. 
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CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ KỸ THUẬT LÂM NGHIỆP 
TRONG CÔNG TÁC KHUYẾN LÂM 

Trung tâm Khuyến nông Quốc gia 

TÓM TẮT 

Khuyến lâm là một trong các hoạt động quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển lâm nghiệp ở nước ta và đã 
được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2020. 
Thông qua khuyến lâm, các kết quả nghiên cứu khoa học đã được chuyển giao nhanh vào thực tiễn sản xuất. 
Trong giai đoạn 2011 đến nay, các dự án khuyến lâm đã được triển khai cho nhiều đối tượng loài cây (Keo, 
bạch đàn, thông, Quế, Bời lời, Tràm, Song, Mây...) ở nhiều vùng sinh thái khác nhau (Đông Bắc, Bắc Trung 
Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ,...) với nhiều nội dung phong phú từ đào tạo 
tập huấn, thông tin tuyên truyền đến người sản xuất đến xây dựng các mô hình. Các dự án đã tập trung thực 
hiện về trồng rừng thâm canh cây nguyên liệu, trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng gỗ nhỏ thành 
rừng gỗ lớn, trồng cây lâm sản ngoài gỗ làm dược liệu, thực phẩm... với diện tích đạt 17.160 ha cho hơn 
17.600 người tham gia trên địa bàn cả nước. Công tác đào tạo tập huấn, thông tin tuyên truyền đã nâng cao 
nhận thức cho 1.080 lượt cán bộ khuyến nông cấp xã, huyện và 3.500 lượt nông dân. Các kết quả này đã thực 
hiện việc chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật lâm nghiệp mới đến người dân một cách hiệu quả, qua đó đã góp 
phần thúc đẩy phát triển rừng trồng ở nước ta. 

Transfer of technical advances in forestry extension 

National Agriculture Extension Center 

Forestry extension is one of the important activities to promote forestry development in our country and 
also to be the central task in the Vietnam Forestry Development Strategy 2006-2020. Through forestry 
extension, scientific research results have been quickly transferred into production practice. From 2011 up to 
now, forestry extension projects have been implemented for many tree species (Acacia, Eucalyptus, Pine, 
Cinnamon, Boi Loi, Melaleuca, rattan, etc.) in different ecological regions (The North East, North Central 
Vietnam, South Central Vietnam, Central Highlands, Southeast, Southwest,...) with a variety of content from 
training, information dissemination to building models. The projects have focused on intensive afforestation 
of material trees, large timber and conversion of small timber forests into large timber forests, planting of 
non-timber forest products for medicinal materials, food... with an area of 17,160 ha participated by more 
than 17,600 relevant people in the country. Training and information dissemination has raised awareness for 
1,080 times of commune and district extension workers and 3,500 turns of farmers. These results have 
effectively transferred new forestry technologies to local people, thereby contributing to the development of 
plantation forests in our country. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Phát triển khuyến lâm là một trong những nhiệm vụ chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt 

Nam giai đoạn 2006-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 05/02/2007. Từ những 
nhiệm vụ trong chiến lược phát triển lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã phê duyệt đề án 
phát triển khuyến lâm đến năm 2020 với các mục tiêu cụ thể: 

- Tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước trên các phương tiện 
thôn tin đại chúng, tài liệu Bản tin khuyến nông, khuyến lâm... về nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn cho cán bộ cơ sở và nông dân để phát triển sản xuất; 
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- Phổ cập kiến thức, kinh nghiệm, chuyển giao khoa học, kỹ thuật mới trong sản xuất lâm 
nghiệp cho nông dân để nắm bắt và áp dụng vào thực tiễn sản xuất, nâng cao năng suất, chất 
lượng, giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích sản xuất; 

- Xây dựng các mô hình trình diễn về kỹ thuật sản xuất mới, trình diễn về giống cây mới có 
năng suất, chất lượng cao, các mô hình sản xuất bền vững để nông dân học tập và áp dụng; 

- Tư vấn kỹ thuật cho nông dân (trả lời câu hỏi qua điện thoại, trang Web, truyền hình... giúp 
nông dân giải quyết, xử lý những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn sản xuất; 

- Giới thiệu các điển hình tiên tiến, gương nông dân sản xuất giỏi, các chủ trang trại có hiệu 
quả... để nông dân học tập và áp dụng; giới thiệu các địa chỉ xanh cung cấp giống, vật tư và thu 
mua tiêu thụ sản phẩm có uy tín cho nông dân liên hệ phục vụ sản xuất. 

II. NỘI DUNG 

2.1. Vai trò của khuyến lâm trong chuyển giao TBKT về lâm nghiệp. 

Ngành lâm nghiệp Việt Nam nói chung cũng như khuyến lâm nói riêng đã góp phần xứng 
đáng vào sự phát triển kinh tế của đất nước, tạo tiền đề cho quá trình đổi mới và hội nhập của đất 
nước. Tuy nhiên, để giúp kinh tế hộ phát triển đặc biệt là các hộ ở những vùng khó khăn, vùng 
miền núi có trình độ dân trí thấp còn phải giải quyết những vấn đề khác như vốn, áp dụng khoa 
học kỹ thuật... vì vậy việc hướng dẫn cách làm, chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật mới trong 
sản xuất lâm nghiệp là việc làm hết sức quan trọng. 

Do tập quán canh tác lâu đời của người dân vùng miền núi là chưa tin ngay vào kỹ thuật 
mới, ngoài ra còn ảnh hưởng về phong tục tập quán, ngôn ngữ... vì thế mô hình trình diễn 
khuyến lâm sẽ là nơi chứng minh những cái tốt, cái mới để tạo niềm tin cho người nông dân làm 
theo. Như vậy vai trò của khuyến lâm là hết sức quan trọng trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ 
thuật mới về sản xuất lâm nghiệp nhằm góp phần trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo của 
người dân miền núi cũng như sự phát triển chung của đất nước. 

2.2. Kết quả đạt được về lĩnh vực khuyến lâm 

Các chương trình dự án khuyến lâm được triển khai với nhiều nội dung phong phú, thiết thực 
với trọng tâm là ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật về giống, kỹ thuật lâm sinh để 
phát triển trồng rừng nguyên liệu thâm canh, trồng cây gỗ lớn, cây lâm sản ngoài gỗ làm dược 
liệu, thực phẩm... Ngoài ra các lớp đào tạo, thông tin tuyên truyền nhằm góp phần nâng cao đời 
sống và giả i quyết công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo cũng như nhận thức của người dân về 
phát triển và quản lý rừng bền vững, một số kết quả về chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chương trình 
khuyến lâm chính từ năm 2011 đến nay. 

2.2.1. Đào tạo tập huấn và thông tin tuyên truyền 

Trong những năm qua Trung tâm Khuyến nông Quốc gia tiếp tục phối hợp với hệ thống 
khuyến nông các cấp và cơ quan nghiên cứu, đào tạo tổ chức các lớp đào tạo tập huấn cho 1.080 
lượt cán bộ khuyến nông cấp xã, huyện và 3.500 lượt nông dân làm nghề rừng. Tổ chức một số 
diễn đàn Khuyến nông @ về chuyên đề trồng rừng thâm canh, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ thành 
rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ... đồng thời phát hành 2.000 bộ đĩa hình hướng dẫn kỹ thuật trồng, 
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chăm sóc, khai thác, chế biến một số loài cây lâm nghiệp chính như keo, bạch đàn, Hồi, Thảo 
quả... Có thể nói, trong những năm qua công tác khuyến lâm đã tổ chức được nhiều hoạt động 
tuyên truyền, tập huấn để chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đến người dân có hiệu quả với các nội 
dung và hình thức phong phú, đa dạng, tạo điều kiện cung cấp thông tin tiến bộ kỹ thuật kịp thời 
cho nông dân. 

2.2.2. Xây dựng mô hình 

a) Trồng rừng thâm canh cây nguyên liệu

Các dự án trồng rừng nguyên liệu thâm canh đến nay đã xây dựng được trên 6.300 ha mô 
hình trình diễn với số hộ tham gia đạt 5.275 trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung 
và Tây Nguyên. Các loài cây được triển khai chủ yếu như: Keo tai tượng (có xuất xứ Pongaki, 
Carwell...) keo lai (BV10, BV16, BV32, BV71, BV75..., bạch đàn lai (UP35, UP54, UP99...). 
Các loài cây này trước đây thời gian thu hoạch từ 7 - 8 năm thì nay chỉ còn 5 - 6 năm cho một 
chu kỳ trồng rừng nguyên liệu thâm canh, năng suất rừng tăng từ 15 - 20%.  

b) Trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn.

Các dự án của chương trình trồng rừng gỗ lớn đã xây dựng trên 6.200 ha mô hình trình diễn, 
với trên 3.850 hộ tham gia để trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Các loài 
được chuyển giao như Keo tai tượng, keo lai, Thông mã vĩ, Keo lá tràm, Xoan ta, Giổi xanh... tại 
các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và Tây Nguyên nhằm góp phần cung cấp nguyên liệu gỗ 
lớn cho chế biến, xuất khẩu. Các dự án đã nâng cao nhận thức cho 5,780 hộ dân về giá trị của 
cây gỗ lớn trên một đơn vị diện tích và phù hợp với đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. 

c) Trồng cây Lâm sản ngoài gỗ

Dự án trồng cây lâm sản ngoài gỗ làm nguyên liệu, thực phẩm, dược liệu đã xây dựng được 
trên 4.660 ha, với các loài cây chủ yếu như Mắc ca, Ba kích, Kim tiền thảo, Quế, Mây nếp, Hà 
Thủ ô đỏ, Bời lời đỏ, Đinh lăng...) được triển khai tại các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung và 
Tây Nguyên. Dự án đã góp phần nâng cao nhân thức cho trên 8.500 hộ tham gia hiểu được giá trị 
của cây lâm sản ngoài gỗ. Chính vì vậy phát triển lâm sản ngoài gỗ đã góp phần tăng cường đa 
dạng sinh học, bảo vệ nguồn gen, tăng thu nhập cho người trồng rừng và giải quyết việc làm cho 
nông dân vùng miền núi nhằm hiện thực hóa Đề án bảo tồn và phát triển lâm sản ngoài gỗ giai 
đoạn 2006 - 2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt. 

Nhận xét chung: 

Các chương trình khuyến lâm, nhất là các mô hình trình diễn tổ chức trồng rừng đã thực sự 
góp phần quan trọng trong chiến lược xây dựng lại vốn rừng, phát triển nghề rừng, cải thiện môi 
trường và tăng thu nhập hàng năm cho nông dân. Chính vì vậy, nhiều mô hình đã được đón tiếp 
các địa phương khác đến tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm, học tập cách tổ chức thực hiện. 

Mô hình khuyến lâm cũng đã góp phần trong việc xóa đói giảm nghèo, thu hút và tạo công ăn 
việc làm cho hàng ngàn lao động ở nông thôn trong những năm qua góp phần trong công cuộc xây 
dựng nông thôn mới. Với phương thức nông lâm kết hợp, trồng cây ngắn ngày kết hợp cây dài 
ngày, nên nhiều mô hình đã cho thu hoạch bình quân hàng năm từ 20 - 25 triệu đồng/năm như Kim 
tiền thảo, Hà thủ ô,...  
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Các mô hình khuyến lâm đã thực sự chuyển đổi được nhận thức của người dân miền núi từ 
chỗ chỉ biết khai thác lợi dụng từ rừng sang biết kinh doanh tổng hợp, tạo thu nhập từ đất rừng, 
đồng thời tái tạo lại rừng đảm bảo lợi ích cho toàn xã hội. 

III. HẠN CHẾ 
Tuy đã đạt được một số kết quả bước đầu như trên, công tác khuyến lâm vẫn còn một số khó 

khăn và tồn tại: 
- Nhận thức về vai trò, tác dụng và hiểu biết về hoạt động khuyến lâm tuy đã có nhiều 

chuyển biến nhưng chưa sâu sắc. Một số đơn vị địa phương chỉ quan tâm đến việc được Nhà 
nước cấp kinh phí, nhưng còn cách thức tổ chức hoạt động chưa thật sự mang lại hiệu quả. 

- Công tác khuyến lâm ở những vùng đồng bào dân tộc ít người, đặc biệt là vùng sâu vùng xa 
còn nhiều khó khăn do tập quán canh tác lâu đời và trình độ dân trí còn thấp, hơn nữa đời sống 
kinh tế của đồng bào còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. 

- Diện tích đất lâm nghiệp ở nước ta chiếm gần 2/3 tổng diện tích tự nhiên, số tỉnh có rừng và 
đất rừng chiếm hơn 80% tổng số tỉnh trên cả nước. Do vậy nhu cầu về khuyến lâm rất lớn, nhưng 
các mô hình, dự án khuyến lâm hàng năm chiếm tỷ lệ nhỏ so với ngành nông nghiệp nói chung. 

- Công tác giống cũng như các tiến bộ mới trong lâm nghiệp thật sự còn nhiều khó khăn, các 
kết quả nghiên cứu của các cơ quan khoa học về các loài cây lâm nghiệp có tính hấp dẫn với các 
hộ gia đình nông dân còn rất ít, có những giống đã được nghiên cứu ra nhưng khi có nhu cầu 
trồng rừng thì lại không có giống. Hiện nay các giống đã được công nhận để chuyển giao trong 
chương trình khuyến lâm chiếm tỷ lệ nhỏ. Với các loài lâm sản ngoài gỗ thì người dân chưa chủ 
động được đầu ra của sản phẩm, quy mô hàng hóa còn nhỏ lẻ, manh mún chưa tạo thành vùng 
nguyên liệu thực sự. Đây cũng là điều gây khó khăn cho công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
trong phát triển lâm sản ngoài gỗ nói riêng cũng như ngành lâm nghiệp nói chung. 

IV. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 
4.1. Tổ chức  

- Các hoạt động khuyến lâm cần có sự tham gia của người nông dân, các nhà quản lý, cán bộ 
khuyến lâm, các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp. Thiết lập mạng lưới hợp tác giữa các cơ quan, 
đơn vị để huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tránh chồng chéo, trùng lặp, 
lãng phí. Trong đó người dân phải là người chủ động tham gia. 

4.2. Về phát triển nguồn lực 
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ khuyến lâm các cấp, 

đặc biệt là ở cấp xã và vùng sâu, vùng xa để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất lâm nghiệp. 
- Chú trọng phương pháp và hoạt động đào tạo khuyến lâm cho người nghèo, đặc biệt đồng 

bào dân tộc ít người và phụ nữ... 

4.3. Về cơ chế, chính sách 
- Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách về pháp triển lâm nghiệp nói chung và 

khuyến lâm nói riêng cho cho các cấp lãnh đạo và cộng đồng, để người dân từng bước thay đổi 
cách thức quản lý sử dụng rừng. 

- Xây dựng cơ chế chính sách khuyến lâm phù hợp để khuyến khích cán bộ khuyến lâm 
làm việc lâu dài và hoạt động ở các vùng sâu, vùng xa.  
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4.4. Về kỹ thuật 
- Thực hiện phương pháp “Nghiên cứu có sự tham gia của người dân” để gắn kết nghiên cứu 

với sản xuất, chuyển giao và nhân rộng tiến bộ kỹ thuật. 
- Tăng cường nghiên cứu về lĩnh vực có tính chất đốt phá như giống, bảo quản và chế biến 

lâm sản. 
 - Cần ưu tiên xây dựng các mô hình khuyên lâm ở những xã nghèo, nơi người dân còn nhiều 

khó khăn, do bất lợi của điều kiện tự nhiên thay cho việc lựa chọn xây dựng mô hình ở những 
vùng có điều kiện kinh tế, xã hội khá, giao thông đi lai thuận tiện như hiện nay. 

- Cần nghiên cứu lựa chọn những tiến bộ khoa học, kỹ thuật phù hợp cho từng vùng sinh thái 
khác nhau, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng người dân, hiệu quả kinh tế cao. Có như vậy mới kỳ 
vọng, đáp ứng mục tiêu nhân rộng của mô hình. 

- Phải quản lý cho được công tác giống, tránh sử dụng giống xô bồ, chất lượng kém, ảnh 
hưởng đến lòng tin cho người trồng rừng. 

- Tăng cường công tác khuyến lâm thị trường, khuyến lâm không chỉ là cầu chuyển giao tiến 
bộ kỹ thuật mà còn là “mắt xích” trong chuỗi tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, khi đó hoạt động 
khuyến lâm sẽ được hưởng lợi từ việc cung cấp thông tin mang tính định hướng, tiêu thụ sản 
phẩm cho người sản xuất. 
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KẾT QUẢ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP  
TRONG PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CAO 

TẠI TỈNH TUYÊN QUANG 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang 

TÓM TẮT 

Phát triển lâm nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bền vững là ưu tiên quan trọng của tỉnh 
Tuyên Quang. Trong những năm qua, tỉnh đã ban hành các chính sách và hỗ trợ đầu tư trong phát triển lâm 
nghiệp, đặc biệt là ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và phát triển rừng trồng sản xuất. Các giống 
cây trồng mới, công nghệ sản xuất cây giống chất lượng cao và các tiến bộ kỹ thuật trong kinh doanh rừng 
trồng đã từng bước được ứng dụng, tạo ra các tác động tích cực đến năng suất và chất lượng rừng trồng, góp 
phần nâng cao thu nhập cho cộng đồng địa phương và xóa đói giảm nghèo. Tiềm năng phát triển Lâm nghiệp 
và cung cấp gỗ rừng trồng là rất lớn. Đến năm 2019, tỷ lệ che phủ rừng đạt 65,2%, trong đó diện tích rừng 
trồng là 191.496 ha (125.784 ha rừng trồng nguyên liệu giấy và 65.712 ha rừng trồng gỗ lớn); diện tích rừng 
trồng có chứng chỉ quản lý rừng bền vững là 25.366 ha. Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất lâm 
nghiệp đã đạt những kết quả nhất định, bao gồm cơ sở hạ tầng nhân giống nuôi cấy mô với công suất hàng 
năm là 1,5 triệu cây; ứng dụng thành công kỹ thuật nhân giống keo lai BV10 bằng phương pháp mô-hom; 
diện tích trồng rừng sản xuất bằng giống chất lượng cao đạt 2.000 ha. Mặc dù vậy, nguồn đầu tư của tỉnh cho 
nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ trong lâm nghiệp còn hạn chế (đạt 8% so với các lĩnh vực 
khác). Phát triển rừng trồng sản xuất theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và bền vững là chiến lược 
ưu tiên của tỉnh, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong chọn và nhân giống chất lượng 
cao, áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp, huy động các nguồn lực đầu tư từ ngân sách, doanh nghiệp và 
chủ rừng. 

Application of Forestry Science and Technology to Development of High Yield  
and Quality Planation Forests in Tuyen Quang province 

Department of Agriculture and Rural Development Tuyen Quang province 

Developing forestry towards increasing value-added and sustainability is an important priority of Tuyen 
Quang province. In recent years, the province has issued and implemented policies as well as provided 
investment support in forestry development, especially the application of science and technology in 
management and development of production forests. New plant varieties, high-quality seedling production 
technologies and technical advances in planted forest business have been gradually applied, creating positive 
impacts on productivity and quality of planted forests, contributing to income generation for local 
communities and poverty reduction. The potential for forestry development and the supply of plantation 
timber remain high. As of 2019, the forest coverage rate reached 65.2%, of which planted forest area is 
191,496 ha (125,784 ha for paper-material supply and 65,712 ha for large timber production); the area of 
planted forest having sustainable forest management certification is 25,366 ha. Scientific and technological 
applications in forestry production have achieved certain results, including tissue culture propagation 
facilities with an annual capacity of 1.5 million seedlings; successful application of cutting and tissue culture 
technology for BV10 Acacia hybrid; area of plantation forest established using high-quality seedlings is 
2,000 ha. Despite this, the province's investment in scientific and technological research and development in 
forestry is limited (about 8% of investment compared to other fields). Developing production forests towards 
improving productivity, quality and sustainability is the province's priority strategy, especially promoting the 
application of science and technology in selecting and propagating high quality germplasms and seeds, 
applying advanced technical measures, mobilizing investment resources from the state budget, enterprises 
and forest owners. 
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I. GIỚI THIỆU 
Tuyên Quang là một tỉnh có điều kiện tự nhiên thuận lợi, phù hợp cho ngành lâm nghiệp 

phát triển. Những năm qua, công tác bảo vệ và phát triển rừng luôn là thế mạnh của tỉnh và 
đã có những đóng đáng kể trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững trật tự an ninh quốc 
phòng. Với lợi thế tiềm năng về phát triển kinh tế lâm nghiệp của địa phương, tỉnh đã ban 
hành và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế lâm nghiệp; đầu tư nâng 
cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng; tích cực chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật ứng dụng vào sản xuất 
lâm nghiệp; quy hoạch vùng nguyên liệu, phát triển hợp tác, liên kết trồng rừng sản xuất 
nguyên liệu. 

Với các chính sách phù hợp và sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý và các chủ 
rừng, doanh nghiệp, v.v... phát triển lâm nghiệp ở tỉnh Tuyên Quang đã đạt những kết quả 
quan trọng. Tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh luôn duy trì ổn định và đạt trên trên 60% 
(năm 2019 đạt 65,2%); thực hiện cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn FSC được 25.366 ha; 
diện tích rừng trồng mới hàng năm đạt trên 10.000 ha; sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng 
luôn tăng và là tỉnh có sản lượng khai thác đứng thứ nhất vùng Trung du miền núi phía Bắc (năm 
2019 đạt 845.000 m). Công tác bảo vệ rừng được quan tâm, diện tích rừng tự nhiên, những khu 
rừng còn nhiều gỗ quý, hiếm được bảo vệ nghiêm ngặt, không có điểm nóng về khai thác 
rừng trái phép. Ngoài các chính sách hỗ trợ, đầu tư của Nhà nước, nguồn kinh phí Trung 
ương, tỉnh đang thực hiện chính sách hỗ trợ cây giống lâm nghiệp chất lượng cao giai đoạn 
2018 - 2021 bằng nguồn vốn của địa phương. Qua hai năm thực hiện đã có trên 2.000 ha 
rừng sản xuất được trồng bằng cây giống chất lượng cao.  

Đến năm 2019, tỉnh Tuyên Quang có 191.496 ha rừng trồng, trong đó 125.784 ha là rừng 
trồng nguyên liệu giấy và 65.712 ha rừng trồng gỗ lớn. Diện tích rừng được trồng bằng cây 
giống nuôi cấy mô trên 2.800 ha chủ yếu là cây keo lai và một số ít cây bạch đàn. Tỉnh có 
một đơn vị được đầu tư cơ sở hạ tầng phù hợp để nhân giống cây trồng bằng phương pháp 
nuôi cấy mô với công suất sản xuất hàng năm trên 1,5 triệu cây giống lâm nghiệp phục vụ 
nhu cầu sử dụng trồng rừng hàng năm của tỉnh. 

Đóng góp của kinh tế lâm nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là tương đối 
khá. Giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp năm 2019 (theo giá so sánh năm 2010) đạt trên 1.308 tỷ 
đồng, tăng 23% so với năm 2018, bình quân giai đoạn 2015-2020 tăng 12,6%/năm. Đời sống 
của người dân làm nghề rừng được cải thiện và nâng lên rõ rệt, tỷ trọng giá trị sản xuất lâm 
nghiệp trong cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp tăng (năm 2015 là 12,7%, năm 2019 là 15%). 

Khoa học công nghệ có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Trong lĩnh 
vực Lâm nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ là yếu tố quyết định đến tăng giá trị gia tăng 
trong kinh doanh rừng trồng thông qua sử dụng cây giống chất lượng cao, áp dụng các biện 
pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp, tổ chức sản xuất và kết nối với các doanh nghiệp tạo chuỗi 
cung ứng, tiếp cận thị trường, chế biến gỗ, v.v...  

Trong những năm gần đây, bằng nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ, tỉnh Tuyên 
Quang đã đầu tư kinh phí, thực hiện một số đề tài, dự án khoa học lâm nghiệp phục vụ công 
tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất giống chất lượng cao, bổ sung biện 
pháp kỹ thuật trồng chăm sóc rừng, chuyển hóa rừng gỗ nhỏ sang rừng kinh doanh gỗ lớn, lai 
tạo tuyển chọn giống, v.v..., hỗ trợ tích cực cho lâm nghiệp của tỉnh phát triển theo hướng bền 
vững đồng thời nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng với mục tiêu đến năm 
2020 năng suất rừng trồng đạt bình quân trên 100 m/ha/chu kỳ 7 năm và đạt trên 120 
m/ha/chu kỳ 10 năm. Mặc dù nguồn kinh phí đầu tư cho các đề tài, dự án khoa học công 
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nghệ còn hạn chế, tỷ lệ đề tài dự án khoa học về lâm nghiệp chỉ chiếm khoảng 8% so với các 
lĩnh vực nghiên cứu khác của tỉnh, song những kết quả nghiên cứu đã đem lại hiệu quả nhất 
định, giúp cho các nhà quản lý có định hướng phù hợp, các doanh nghiệp và người dân có cơ 
sở vận dụng, sử dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất một cách khoa học và hiệu quả. 

Bài viết này khái quát các kết quả ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển lâm 
nghiệp, bao gồm phát triển rừng trồng theo xu hướng nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, 
đánh giá bước đầu về kết quả ứng dụng khoa học công nghệ trong lâm nghiệp và các khuyến 
nghị trong nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển rừng bền vững. 

II. NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG PHÁT TRIỂN 
LÂM NGHIỆP 
2.1. Nghiên cứu và phát triển các giống cây lâm nghiệp 

Nghiên cứu khoa học tập trung vào nghiên cứu giống cây trồng lâm nghiệp. Từ năm 2010, 
tỉnh đã hỗ trợ kinh phí thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu về giống cây lâm nghiệp. Các đề tài 
đã và đang triển khai đã có các kết quả khả quan, bao gồm: 

- Đề tài Nghiên cứu chọn giống và bổ sung biện pháp kỹ thuật trồng rừng keo (Acacia) đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao về gỗ nguyên liệu do Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang chủ 
trì thực hiện từ năm 2011 đến năm 2014. Đề tài đã điều tra sinh trưởng của 8 dòng, xuất xứ keo 
gồm: keo lai (BV10, BV16, BV32), trồng mật độ 1.330 cây/ha; Keo tai tượng 4 xuất xứ (nhập 
ngoại từ Australia, Tuyên Quang, Phú Thọ, Đồng Nai) và giống đại trà (không rõ xuất xứ), 
trồng mật độ 1.660 cây/ha. Xác định được 02 giống keo có sinh trưởng nhanh, làm cơ sở cho 
chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, xây dựng kế hoạch phát triển rừng nguyên liệu đáp ứng yêu 
cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ. Kết quả điều tra tăng trưởng rừng trồng là 
cơ sở để xây dựng kế hoạch cung ứng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ, kế thừa cho 
nghiên cứu xây dựng rừng trồng bằng loài cây keo để kinh doanh gỗ lớn.  

- Phối hợp thực hiện Đề tài Nghiên cứu ứng dụng lai tạo, tuyển chọn và nhân giống cây 
keo có chu kỳ ngắn, sinh khối lớn, chống chịu bệnh đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu phục vụ 
nhà máy giấy trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang do Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học 
Lâm nghiệp thuộc Viện Khoa học và lâm nghiệp Việt Nam chủ trì thực hiện từ năm 2016 đến 
năm 2018. Kết quả là đã chọn được 80 cây trội giống Keo tai tượng, nhân giống và trồng 2 ha 
khảo nghiệm hậu thế giống Keo tai tượng kết hợp làm vườn giống cây hạt tại Công ty TNHH 
MTV Lâm nghiệp Tuyên Bình và chọn được 10 cây trội làm cây bố mẹ gồm giống Keo tai 
tượng (tại Sơn Dương, Tuyên Quang) và Keo lá tràm (tại Ba Vì, Hà Nội); Tiến hành cho lai 
giống và thu được 32 tổ hợp lai. Từ kết quả lai giống, đề tài đã xây dựng được 2 ha khảo 
nghiệm giống lai giữa Keo tai tượng và Keo lá tràm tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Yên 
Sơn. Trồng 6 ha khảo nghiệm các giống keo lai mới chọn lọc được, qua nghiên cứu đề tài đã 
chọn ra được 2 dòng keo lai mới có triển vọng là dòng keo lai 102 và BV342, đây sẽ là các 
giống có năng suất, chất lượng cao phục vụ trồng rừng tại địa phương. 

- Dự án Ứng dụng kỹ thuật nhân giống keo lai bằng phương pháp mô-hom, do Trường Đại 
học Tân Trào chủ trì thực hiện từ tháng 01/2018 đến tháng 12/2019. Kết quả gồm xây dựng được 
01 nhà điều chỉnh ra rễ chủ động điều tiết được nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng và lưu thông không 
khí, diện tích 40 m, công suất cho ra rễ được 14.000 cây/đợt; ứng dụng thành công kỹ thuật nhân 
giống Keo lai BV10 bằng phương pháp mô-hom (rút ngắn thời gian ươm, hạ giá thành cây 
giống); xây dựng 01 hướng dẫn kỹ thuật nhân giống keo lai bằng phương pháp mô-hom tại tỉnh 
Tuyên Quang. 
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- Dự án đầu tư xây dựng nhà nuôi cấy mô bằng nguồn kinh phí của tỉnh với tổng mức đầu tư 
6 tỷ đồng và đưa vào vận hành từ năm 2017. Dự án tập trung sản xuất cây giống phục vụ công 
tác trồng rừng nhằm thực hiện đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp và đề án nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả của rừng trồng giai đoạn 2016-2020 của tỉnh và chính sách hỗ trợ cây giống 
chất lượng cao của Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2018-2021  

- Ngoài các dự án, đề tài nêu ở trên, tỉnh còn nghiên cứu các dự án, đề tài khác như Dự án 
chọn lọc các loài cây lâm nghiệp thích hợp làm cây bóng mát ở thành phố, các khu công nghiệp, 
khu đô thị, khu du lịch trên địa bàn tỉnh; Đề tài trồng thử nghiệm cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật lâm sinh trong sản xuất lâm nghiệp 
Tỉnh đã chủ động phối hợp với các tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp trong ứng dụng 

khoa học công nghệ và các tiến bộ kỹ thuật trong kinh doanh rừng trồng sản xuất nhằm tăng 
năng suất và chất lượng. Các đề tài, dự án đã triển khai gồm: 

- Dự án Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây keo lai sản xuất bằng phương 
pháp nuôi cấy mô, do Viện nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chủ trì 
thực hiện từ tháng 1/2018 đến tháng 12/2020. Đến nay đã trồng 10 ha mô hình bằng các dòng 
keo lai nuôi cấy mô, bước đầu đánh giá sinh trưởng tốt, tỷ lệ cây sống trên 90%. 

- Dự án Nghiên cứu chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ bằng loài keo (Acacia) sang 
kinh doanh gỗ lớn kết hợp với kinh doanh nguyên liệu giấy có năng suất và giá trị kinh tế cao tại 
tỉnh Tuyên Quang do Trung tâm Kinh tế Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam chủ 
trì thực hiện từ tháng 6/2016 đến tháng 02/2019. Kết quả, đã chuyển hóa 20 ha rừng trồng 
nguyên liệu giấy tuổi 3, tuổi 4 thành rừng gỗ lớn tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Chiêm Hóa và 
10 ha rừng trồng nguyên liệu giấy tuổi 6 thành rừng gỗ lớn tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Sơn 
Dương. Sau 2 năm, giá trị kinh tế tăng thêm của rừng tuổi 3, tuổi 4 là 46%, rừng tuổi 6 là 30%. 

- Đề tài Nghiên cứu lựa chọn một số loài cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế cao làm cơ sở đề 
xuất mô hình phát triển sinh kế hộ gia đình nông thôn tại huyện Na Hang và huyện Lâm Bình, 
tỉnh Tuyên Quang, do Viện Sinh thái Rừng và Môi trường, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt 
Nam chủ trì thực hiện. Kết quả, đã nghiên cứu, đề xuất danh lục 30 loài cây đặc sản rừng chủ 
yếu phát triển sinh kế hộ gia đình tại Na Hang và Lâm Bình lựa chọn và trồng 3 ha mô hình bằng 
cây Trám trắng, trong đó 50% cây giống ghép và 50% cây giống bằng hạt. Qua đánh giá khi cây 
trồng 23 tháng cho thấy cây sinh trưởng khá tốt. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ
Ứng dụng khoa học công nghệ trong phát triển lâm nghiệp, đặc biệt là rừng trồng sản

xuất tại tỉnh Tuyên Quang đã tạo ra những thay đổi tích cực về năng suất và chất lượng, 
trong đó nhấn mạnh vai trò của sử dụng các loại giống có chất lượng cao và áp dụng các tiến 
bộ kỹ thuật, nguồn lực đầu tư hợp lý. Mục tiêu của tỉnh là hỗ trợ tích cực cho phát triển lâm 
nghiệp theo hướng bền vững và nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng với mục 
tiêu đến năm 2020 là năng suất rừng trồng đạt bình quân trên 100 m/ha/chu kỳ 7 năm và đạt 
trên 120 m/ha/chu kỳ 10 năm.  

Triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học có sự tham gia của các nhà khoa học, cơ 
quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, người dân, v.v... Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà 
nước, các đề tài, dự án khoa học còn được thực hiện bởi nguồn lực huy động từ đơn vị chủ trì 
thực hiện, đơn vị phối hợp, bằng sức lao động của người dân tham gia mô hình chính vì vậy tạo 
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được sự gắn kết giữa lý luận và thực tiễn, nâng cao giá trị khoa học và ứng dụng trong sản xuất. 
Kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án khoa học là cơ sở đề xuất giải pháp quản lý có hiệu quả 
nhất tài nguyên rừng cũng như định hướng phát triển lâm nghiệp từ khâu lai tạo, tuyển chọn, sử 
dụng những giống cây chất lượng tốt, ưu thế vượt trội đáp ứng mục đích kinh doanh của mọi 
thành phần kinh tế, đồng thời từ những kết quả điều tra, nghiên cứu, thử nghiệm của các đề tài 
dự án khoa học để đưa ra những khuyến nghị cần thiết nhằm hạn chế rủi ro trong sản xuất.  

Cũng như nhiều địa phương khác, quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp luôn 
được tỉnh Tuyên Quang quan tâm, chú trọng. Việc thực hiện đề tài nghiên cứu nhằm chọn 
được giống cây có chất lượng di truyền tốt thông qua các khảo nghiệm thực sự rất cần thiết 
và có ý nghĩa quan trọng. Hiện nay, 2 ha vườn giống thế hệ hai được tạo ra từ kết quả nghiên 
cứu đề tài do Viện nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp thực hiện đang 
được chăm sóc để đề nghị công nhận vườn giống. Đây là nguồn giống có chất lượng cải thiện 
di truyền cao, sẽ giúp chủ động một phần hạt giống chất lượng cho tỉnh những năm tiếp theo. 
Đồng thời, những kết quả nghiên cứu rút ngắn thời gian gieo ươm, hạ giá thành cây giống 
cùng với công nghệ sinh học ngày càng được cải tiến sẽ tạo ra nguồn cây giống chất lượng 
cao hàng năm cho tỉnh, phục vụ nhu cầu trồng rừng hàng năm trên 10.000 ha, trong đó có 
trên 70% cây giống chất lượng cao. 

Để nâng cao giá trị gia tăng của rừng trồng, một trong các giải pháp dễ thực hiện và đạt hiệu 
quả cao đó là trồng rừng gỗ lớn hoặc chuyển hóa rừng trồng nguyên liệu giấy sang rừng gỗ lớn. 
Kết quả thực hiện dự án chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ bằng loài keo (Acacia) sang 
kinh doanh gỗ lớn kết hợp với kinh doanh nguyên liệu giấy có năng suất và giá trị kinh tế cao tại 
tỉnh Tuyên Quang, do Trung tâm Kinh tế Lâm nghiệp thực hiện đã giúp các đơn vị chủ rừng, hộ 
gia đình cá nhân trồng rừng nhìn thấy hiệu quả kinh tế khác biệt giữa rừng gỗ lớn với rừng 
nguyên liệu giấy. Trong giai đoạn 2020 - 2025, việc ứng dụng kết quả nghiên cứu này sẽ là giải 
pháp tích cực để tỉnh Tuyên Quang thực hiện được mục tiêu đưa năng suất rừng trồng lên 120 
m/ha/chu kỳ 10 năm như Đề án Phát triển Kinh tế Lâm nghiệp đề ra. 

Có thể nói, mặc dù mức độ đầu tư cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lâm 
nghiệp của tỉnh còn hạn chế (chiếm 8% vốn đầu tư so với các lĩnh vực khác), kết quả ứng dụng 
các nghiên cứu vào sản xuất lâm nghiệp hết sức khiêm tốn nhưng phần nào cũng đã có ảnh 
hưởng tích cực đến thành tựu phát triển kinh tế lâm nghiệp tỉnh Tuyên Quang. Trong giai đoạn 
tới, cần tiếp tục có sự đầu tư từ nguồn kinh phí của Nhà nước và huy động từ các nguồn vốn 
khác thông qua thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ cho lâm nghiệp, chúng tôi thấy rằng 
nên đầu tư có trọng điểm, tránh dàn trải để đạt hiệu quả cao. Đối với cây lâm nghiệp hoặc cây 
lâm sản ngoài gỗ có đặc điểm chu kỳ kinh doanh dài, muốn đánh giá hiệu quả phải có thời gian 
trên 5 năm trong khi như hiện nay thời gian thực hiện đề tài, dự án cấp tỉnh không quá 36 tháng, 
nhiều đề tài dự án chưa đủ thời gian nên mức độ đánh giá hiệu quả thiếu chính xác.  

Phát triển lâm nghiệp theo hướng tăng giá trị gia tăng và bền vững là hướng đi mang tính 
chiến lược đối với tỉnh Tuyên Quang và ngành Lâm nghiệp. Do đó, cần sự quan tâm, hỗ trợ của 
Tổng cục Lâm nghiệp, tổ chức nghiên cứu và các doanh nghiệp. Tỉnh mong muốn được tham gia 
và phối hợp thực hiện đề tài, dự án nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong lâm 
nghiệp của Bộ và tổ chức nghiên cứu, đặc biệt là ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học về 
lâm nghiệp như công nghệ sản xuất giống, các giống cây lâm nghiệp chất lượng cao và tiến bộ 
kỹ thuật. 
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
TRONG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP Ở TỈNH PHÚ THỌ 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Thọ 

TÓM TẮT 

Phú Thọ là một tỉnh Trung du miền núi phía Bắc, có tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 187.957,6 
ha, chiếm 53% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Trong những năm vừa qua, tỉnh đã rất quan tâm tới việc ứng 
dụng khoa học công nghệ vào phát triển lâm nghiệp trên địa bàn với việc rất nhiều các đề tài, dự án được 
triển khai, đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. Rất nhiều các giống mới có năng suất, chất lượng cao đã 
được nghiên cứu, thử nghiệm và chuyển giao vào sản xuất. Các tiến bộ kỹ thuật về quản lý, gây trồng, chăm 
sóc, bảo vệ, khai thác, chế biến lâm sản cũng được đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng vào sản xuất. Hàng năm, 
tỉnh trồng mới 10 nghìn ha rừng với năng suất bình quân đạt 12 m/ha/năm; sản lượng gỗ khai thác từ rừng 
trồng gần 700 nghìn m gỗ/năm. Tuy nhiên, các hoạt động KHCN của tỉnh vẫn còn thiếu và yếu, chưa đáp 
ứng được nhu cầu phát triển lâm nghiệp của tỉnh và khu vực. Trong giai đoạn tới, tỉnh cần đẩy mạnh các hoạt 
động KHCN hơn nữa, đặc biệt chú trọng tới các lĩnh vực giống, kỹ thuật lâm sinh, chế biến lâm sản và quản 
lý rừng bền vững, đi đôi với việc xây dựng đội ngũ cán bộ KHCN đủ mạnh, đáp ứng được các yêu cầu ngày 
càng tăng của phát triển lâm nghiệp.  

Application of Science and Technology to Forestry Development in Phu Tho province 

Department of Agriculture and Rural Development, Phu Tho province 

Phu Tho is a northern mountainous midland province. It has a total area of forests and forestry land of 
187,957.6 ha, accounting for 53% of the total natural area of the province. In recent years, the province has 
paid much attention to the application of science and technology to forestry development as many programs 
and projects have been implemented to achieve great results. Many new and high-quality new varieties have 
been researched, tested and transferred to production. Technical advances in management, planting, tending, 
protection, exploitation and processing of forest products have also been promoted and applied in production. 
Every year, the province plants 10,000 ha of new plantation forest with an average yield of 12 m/ha/year; the 
timber amount exploited from planted forests is nearly 700,000 m/year. However, the scientific and 
technological activities of the province are still insufficient and weak, being difficult to meet the forestry 
development needs of the province and the region. In the coming period, the province needs to step up 
scientific and technological activities, paying special attention to the fields of seed, silvicultural techniques, 
forest product processing and sustainable forest management, along with capacity building of science and 
technolgy to meet the increasing requirements of forestry development. 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Tỉnh Phú Thọ nằm ở vùng Trung du miền núi phía Bắc, cửa ngõ phía Tây Bắc của thủ đô 

Hà Nội. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 353.456 ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm 
nghiệp là 187.957,6 ha, chiếm 53% tổng diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Diện tích các loại rừng của 
tỉnh bao gồm: rừng đặc dụng 17.304,1 ha, rừng phòng hộ 33.474,3 ha, rừng sản xuất 137.179,2 
ha. Diện tích đất có rừng của tỉnh là 171.607,4 ha, trong đó rừng tự nhiên 47.435,6 ha, rừng 
trồng 93.008,5 ha, và diện tích chưa thành rừng 31.163,3 ha. 

Trong những năm gần đây, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) đang được 
các cấp bộ ngành từ Trung ương tới địa phương rất quan tâm chỉ đạo, thực hiện. Một số văn bản 
chính như: Nghị quyết 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 
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20-NQ/TW ngày 01/12/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); 
Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát 
triển KH&CN giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 1318/QĐ-KHCN ngày 05/6/2015 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020. Về phía tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ-
UBND ngày 28/02/2012 phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Phú Thọ 
đến năm 2020; Kế hoạch số 1728/KH-UBND ngày 11/5/2016 về phát triển khoa học và công 
nghệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020. Các chủ trương, chính sách trên là cơ sở 
và kim chỉ nam cho việc triển khai các hoạt động phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ 
trong lĩnh vực lâm nghiệp của tỉnh.  

II. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG KHCN TRONG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP 
2.1. Về lĩnh vực giống cây lâm nghiệp 

Giống là một khâu hết sức quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm 
trong sản xuất nông lâm nghiệp. Đối với rừng trồng, giống có vai trò quyết định tới năng suất, 
chất lượng rừng. Việc chủ động xây dựng nguồn giống đảm bảo chất lượng để sản xuất đủ số 
lượng cây giống phục vụ kế hoạch trồng rừng hàng năm cho địa phương là việc làm rất cần thiết. 
Từ thực tế đó, Chi cục Kiểm lâm Phú Thọ đã xây dựng và được phê duyệt, triển khai thực hiện 
Dự án Đầu tư phát triển giống cây lâm nghiệp chất lượng cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2011-2015. 
Đồng thời các cơ quan nghiên cứu trên địa bàn tỉnh thông qua các đề tài, dự án đã đẩy mạnh 
nghiên cứu về cây mọc nhanh phục vụ trồng rừng nguyên liệu. Đặc biệt, Viện nghiên cứu Cây 
nguyên liệu giấy (FRC) đã nghiên cứu kỹ thuật giâm hom và xây dựng mô hình rừng trồng năng 
suất cao cho 3 dòng bạch đàn đã được chọn lọc PNCTIV; PNCT3. Đã xác định kỹ thuật giâm 
hom tối ưu cho các dòng bạch PNCTIV; PNCT3 phục vụ sản xuất đại trà. Nghiên cứu chọn lọc, 
lai tạo giống bạch đàn có năng suất gỗ cao. Đã tạo được 04 giống lai bạch đàn mới bổ sung cho 
trồng rừng khảo nghiệm. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật chính đến sinh 
trưởng rừng trồng 3 dòng bạch đàn (PNCT3, PN10, PNCTIV) và 2 dòng keo lai (KL20, 
KLTA3). Đã xác định được một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh như mật độ trồng, liều lượng, 
chủng loại phân bón ảnh hưởng tốt nhất đến sinh trưởng rừng trồng nguyên liệu các giống 
(PNCT3, PN10, PNCTIV). Nghiên cứu nuôi cấy mô in vitro 3 dòng keo lai KL2, KL20 và 
KLTA3. Đã xác định được kỹ thuật nhân giống nuôi cấy mô cho các dòng keo lai để đưa vào sản 
xuất cây giống đại trà. 

Nghiên cứu chọn giống bạch đàn và keo phục vụ ngành công nghiệp giấy, đã nghiên cứu và 
chọn tạo được 02 giống bạch đàn, 01 giống Keo tai tượng có năng suất chất lượng tốt để công 
nhận tiến bộ kỹ thuật. Bảo tồn và mở rộng quỹ gen quý hiếm của nhóm cây nguyên liệu giấy. Đã 
lưu giữ và bảo tồn an toàn được 238 nguồn gen cây nguyên liệu giấy phục vụ nghiên cứu và 
chọn tạo giống.  

Đã ứng dụng công nghệ sản xuất cây giống trồng rừng bạch đàn và keo lai bằng bầu giá thể 
hữu cơ với vỏ bầu tự huỷ mỗi năm 0,5- 0,8 triệu cây giống trồng rừng nguyên liệu phục vụ người 
dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Phát triển nguồn gen Bạch đàn H1 và TTKT7 phục vụ trồng rừng cây nguyên liệu giấy. Hoàn 
thiện quy trình công nghệ nuôi cấy mô và sản xuất thử cây giống bạch đàn PNCT3 và PNCTI V. Đã hoàn 
thiện 02 quy trình nhân giống nuôi cấy mô cho 02 dòng bạch đàn PNCT3, PNCTIV đưa vào sản 
xuất đại trà cây giống phục vụ nhu cầu trồng rừng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh. Đã ứng dụng 
rộng rãi công nghệ nuôi cấy mô, công nghệ giâm hom, trong sản xuất giống cây lâm nghiệp đối 
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với các giống mới Bạch đàn U6, PNCT3, PNCTIV, DH32-29, PN108, UP54, UP99; keo lai 
KL2, KLTA3, BV10, BV33, BV75, BV16, BV33, AH1.  

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có 2 đơn vị có phòng nuôi cấy mô là: Viện nghiên cứu 
Cây nguyên liệu giấy với năng lực sản xuất 4-5 triệu cây mô giống/năm; Công ty Cổ phần Giống 
cây trồng Phong Châu năng lực sản xuất 2 - 3 triệu cây mô giống/năm. Hàng năm trên địa bàn 
tỉnh Phú Thọ sản xuất trên 40 triệu cây giống bằng phương pháp nhân giống vô tính.  

Từ các kết quả nghiên cứu, tỉnh đã chỉ đạo ứng dụng vào trong phát triển lâm nghiệp thông 
qua các chương trình trồng rừng 327, 661, chương trình bảo vệ và phát triển rừng, chương trình 
trồng rừng theo Nghị quyết 01, 05 của tỉnh về hỗ trợ trồng rừng sản xuất, trong đó tập trung vào 
giống keo hạt ngoại có xuất xứ từ Úc, và các dòng keo lai. 

2.2. Về trồng rừng đặc dụng, phòng hộ, với bảo tồn nguồn gen các loài cây quý hiếm, gắn với 
phát triển kinh tế và du lịch sinh thái 

Với định hướng quản lý, bảo vệ nghiêm ngặt rừng đặc dụng; khai thác có hiệu quả du lịch 
sinh thái, nghỉ dưỡng tại các khu rừng đặc dụng; bảo vệ rừng phòng hộ là rừng tự nhiên hiện 
có; trồng rừng phòng hộ bằng các loài cây bản địa, cây đa mục đích, phát huy tốt khả năng 
phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ môi trường sinh thái, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh đã triển 
khai nhiều đề tài, dự án đề nghiên cứu, giải quyết các vấn đề liên quan. Đề tài: Đánh giá khả 
năng phục hồi rừng cây bản địa trên đất thoái hóa sau khai thác rừng Bạch đàn tại Rừng Quốc 
gia Đền Hùng - tỉnh Phú Thọ. Nghiên cứu di thực giống Chè Shan - suối Giàng phục vụ trồng 
rừng phòng hộ ở Vườn quốc gia Xuân Sơn, bước đầu đã xác định được khả năng đáp ứng mục 
đích trồng rừng phòng hộ của giống Chè Shan suối Giàng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn. Đề tài: 
Di thực cây Chè đắng Cao Bằng về trồng tại Vườn quốc gia Xuân Sơn và vùng đệm. Kết quả 
đã trồng được 3,0 ha mô hình thực nghiệm cây Chè đắng phát triển tốt, xác định được khả năng 
thích ứng của cây Chè đắng, với điều kiện đất đai khí hậu của Vườn quốc gia Xuân Sơn và 
vùng đệm. Đề tài: Trồng thử nghiệm cây Chè Long Vân, di thực từ Vân Nam - Trung Quốc về 
trồng trong Vườn quốc gia Xuân Sơn. Kết quả là trồng được 3,0 ha chè sinh trưởng, phát triển 
và cho chất lượng tốt. 

Các đề tài, dự án bảo tồn, lưu trữ và phát triển các loài gen quý, hiếm và có giá trị trên địa 
bàn tỉnh tập trung vào các loài cây lâm nghiệp: Gù hương, Trám đen, Trám trắng, Chò chỉ, Chò 
nâu, Đinh vàng quả khía, Dẻ gai, Nghiến... đề tài Điều tra thu thập mẫu vật một số loài cây có 
giá trị kinh tế và có nguy cơ bị tuyệt chủng để làm cơ sở giáo dục môi trường, tài nguyên thiên 
nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học Vườn quốc gia Xuân Sơn; Dự án: Xây dựng vườn các loài cây 
rừng tỉnh Phú Thọ có trong Sách Đỏ Việt Nam; đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học 
và phương pháp bảo tồn Dẻ gai Phú Thọ (Castanopsis phuthoensis luong); đề tài: Nghiên cứu 
bảo tồn và phát triển cây Vù hương (Cinnamomum balansae H.Lec) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 
Đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm tập đoàn cây bản địa đặc trưng của các vùng miền trong cả 
nước tại Rừng Quốc gia Đền Hùng... Thông qua việc ứng dụng KHCN vào phát triển rừng đã 
góp phần bảo tồn nguồn gen các loài cây quý hiếm, gắn với phát triển kinh tế và du lịch sinh thái 
tại các khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh. 

2.3. Về lĩnh vực phát triển rừng và lâm sản ngoài gỗ 
Việc ứng dụng KHCN vào phát triển rừng và lâm sản ngoài gỗ được nhiều đơn vị, tổ chức 

quan tâm thực hiện. Đề tài: Nghiên cứu thử nghiệm trồng cây Hông trên địa bàn tỉnh, bước đầu 
đã xác định được khả năng thích nghi trên vùng đồi của tỉnh. Đề tài: Xác định khả năng phát triển 
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giống Trúc quân tử tại Vườn quốc gia Xuân Sơn. Kết quả đã trồng được 1,0 ha Trúc sinh trưởng và 
phát triển tốt, xác định được khả năng thích ứng của cây Trúc tại Vườn quốc gia Xuân Sơn, đề xuất 
được các biện pháp kỹ thuật trồng và phát triển giống Trúc. Đề tài: Nghiên cứu trồng thử nghiệm 
cây Bương mốc (Dendrocalamus aff. sinicus) lấy măng kết hợp lấy thân làm nguyên liệu giấy tại 
Phú Thọ do Chi cục Kiểm lâm thực hiện. Đề tài: Nhân giống vô tính cây Giổi xanh bằng phương 
pháp ghép tại Vườn quốc gia Xuân Sơn. Đã xây dựng được 0,5 ha cây Giổi xanh ghép sinh trưởng 
và phát triển tốt. Đề tài: “Nghiên cứu chọn giống, nhân giống và biện pháp kỹ thuật thâm canh cây 
Sơn (Toxicodendron succedanea) tại Phú Thọ”. 

Các đề tài nghiên cứu phục hồi và phát triển các cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ: Sa nhân, 
Kim tiền thảo, Hương bài, Mạch môn, Đẳng sâm, Ba kích, Tam thất, Mây nếp, Song mật, Xạ 
đen, củ Dòm, Bảy lá một hoa, Lông culi, Ba gạc vòng, Thổ tế tân, Củ Dó, Ngải dợm, Ngũ gia bì 
gai, Trọng lâu nhiều lá, Kim tuyến lông, Nang trứng... từ đó làm cở sở nhân rộng trên toàn tỉnh. 

2.4. Lĩnh vực quản lý rừng bền vững và chế biến gỗ 
Tỉnh Phú Thọ thường xuyên quan tâm đến quản lý rừng bền vững và chế biến gỗ, hiện tại 

diện tích rừng sản xuất được quản lý bền vững có xác nhận đạt gần 20.000 ha (tương ứng 20% 
đạt 100% so với bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020). 
Đồng thời việc duy trì trồng rừng đảm bảo ổn định vùng nguyên liệu giấy, tỉnh đã ban hành 
nhiều cơ chế chính sách trồng và chuyển hóa gỗ lớn để có nguyên liệu chế biến tạo ra sản phẩm 
đồ gỗ mỹ nghệ, gỗ nội thất, sản phẩm ván nhân tạo, ván ép MDF, HDF có giá trị cao. Triển khai 
thực hiện đề tài khoa học và công nghệ: Xây dựng mô hình chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ 
thành rừng gỗ lớn các loài keo lai và Keo tai tượng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đồng thời xây 
dựng nhiều mô hình trồng rừng thâm canh gỗ lớn, mô hình chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ nhỏ 
sang kinh doanh gỗ lớn đối với loài Keo tai tượng. Mở nhiều lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật 
chuyển hóa kinh doanh gỗ nhỏ sang kinh doanh lớn, tổ chức tuyên truyền, vận động người dân 
thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật nhằm đem lại năng suất, chất lượng và hiệu quả cao trong 
trồng rừng sản xuất. 

2.5. Lĩnh vực bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng 
Trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) cũng có nhiều các đề tài, 

dự án ứng dụng KHCN được triển khai và đã đạt được những kết quả khả quan, góp phần quan 
trọng vào công tác bảo vệ rừng, PCCCR. Đề tài: Nghiên cứu chọn loại cây trồng xây dựng mô 
hình đường băng cây xanh cản lửa phục vụ phòng chống cháy rừng. Thông qua đề tài, đã đưa ra 
được tập đoàn cây trồng với 11 loài cây rừng có khả năng chống chịu lửa cao; đã xây dựng được 
03 mô hình đường băng xanh cản lửa đạt kết quả tốt; đề xuất 11 giải pháp nhằm tăng cường công 
tác phòng chống cháy rừng. Từ kết quả của đề tài đã chuyển giao và thực hiện xây dựng các 
đường băng cây xanh cản lửa trên địa bàn các huyện, thành thị, góp phần không nhỏ vào giảm 
thiểu cháy rừng trên địa bàn tỉnh. 

 Đề tài: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy 
rừng và phát triển rừng cộng đồng. Kết quả đã xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý bảo vệ rừng, 
phòng cháy chữa cháy rừng và phát triển rừng cộng đồng, từ đó đề xuất các giải pháp về quản lý 
bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng và phát triển rừng cộng đồng một cách hiệu quả trên địa 
bàn huyện Đoan Hùng và nhân rộng ra toàn tỉnh. Đề tài: Xây dựng thí điểm mô hình cộng đồng 
quản lý bảo vệ rừng tại huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ, làm cơ sở cho việc nhân rộng mô hình 
cộng đồng tham gia quản lý bảo vệ và phát triển rừng trên toàn tỉnh. 
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Dự án Theo dõi diễn biến rừng và đất lâm nghiệp do Chi cục Kiểm lâm thực hiện; Dự án: 
Tăng cường năng lực phòng chống cháy rừng của cộng đồng góp phần bảo vệ rừng Khu Di tích 
Lịch sử Văn hóa Đền Hùng (VN/05/001) do Tổ chức GEF SGP tài trợ. Dự án nâng cao năng lực 
PCCCR và bảo vệ rừng cấp bách giai đoạn 2015-2020; triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ: 
Nghiên cứu xây dựng trang Web thông tin Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp tỉnh Phú Thọ. 

Đồng thời với việc triển khai các đề tài, dự án ứng dụng KHCN, trong thời gian qua lực 
lượng Kiểm lâm đã mở hơn 100 lớp tập huấn kỹ thuật PCCCR, trong đó chú trọng công tác dự 
báo cảnh báo cháy rừng, tổ chức xây dựng lực lượng PCCCR, kỹ thuật xây dựng công trình 
phòng cháy, mua sắm trang thiết bị dụng cụ PCCCR... Ký hợp đồng với nhà mạng viễn thông để 
nhắn tin cảnh báo nguy cơ cháy rừng đối với các đối tượng có liên quan, qua đó giúp các cấp 
quản lý, chủ rừng chủ động hơn trong công tác PCCCR, đồng thời giảm thiểu được mức độ thiệt 
hại do cháy rừng gây ra. 

* Đánh giá tổng quát
Nhìn chung, việc ứng dụng KHCN trong phát triển lâm nghiệp đều bám sát vào tình hình sản 

xuất thực tế, góp phần giải quyết, tháo gỡ những vấn đề thực tế đặt ra và mở ra những hướng đi 
mới trong chuyển đổi sản xuất lâm nghiệp thời gian tới. Từ những kết quả triển khai ở trên, đến 
nay trên địa bàn tỉnh phú Thọ đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, đó là: Trồng rừng tập 
trung 10 nghìn ha/năm, trồng cây dược liệu dưới tán rừng 113,2 ha, trồng và chuyển hóa gỗ lớn 
hơn 6 nghìn ha. Năng suất rừng trồng bình quân đạt 12 m/ha/năm; sản lượng gỗ khai thác rừng 
trồng gần 700 nghìn m gỗ/năm, tạo ra các vùng nguyên liệu tập trung cho công nghiệp chế biến 
gỗ, sản xuất giấy, ván nhân tạo. Việc trồng rừng phòng hộ, đặc dụng với các loài cây bản địa: 
Lát, Lim, Re, Giổi... đã góp phần cải tạo môi trường sinh thái, bảo tồn các nguồn gen quý, hiếm, 
tạo đà cho du lịch sinh thái trong các khu rừng đặc dụng. Ứng dụng khoa học công nghệ trong 
phát triển lâm nghiệp góp phần tăng năng suất rừng trồng, từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế 
đồi rừng, cải thiện được đời sống của người làm rừng. 

III. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ
Công tác kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất giống của các đơn vị sản xuất, kinh doanh

giống cây trồng lâm nghiệp chưa thường xuyên, liên tục. Còn nhiều hộ gia đình, cá nhân sản xuất 
kinh doanh giống nhỏ lẻ, không đăng ký kinh doanh, chưa tuân thủ quy định về quản lý giống, 
nên vẫn còn tình trạng trồng rừng với giống không rõ nguồn gốc. 

Việc nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng mới, có năng suất cao và ứng dụng kết quả 
nghiên cứu của các đề tài, dự án vào thực tế sản xuất chưa được nhiều. Việc ứng dụng KHCN để 
xây dựng, phát triển mô hình các loại lâm sản ngoài gỗ chưa tạo được hiệu quả rõ rệt, chưa được 
duy trì nhân rộng và phát triển một cách bền vững.  

Việc chuyển đổi tập quán, kỹ thuật canh tác, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất lâm nghiệp ở một số nơi, nhất là vùng rừng núi, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế; dẫn đến 
hiệu quả của sản xuất lâm nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng. Mặt khác phần lớn nông dân 
sống trong khu vực nông thôn miền núi nơi có nhiều rừng, đất rừng thiếu vốn, kinh nghiệm sản 
xuất, kinh doanh nhất là thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn lao động chủ yếu là giản đơn trong 
khi đó chu kỳ sản xuất kinh doanh lâm nghiệp dài, đòi hỏi phải có vốn, có kỹ thuật tổng hợp 
cũng là tác nhân hạn chế đến kinh tế lâm nghiệp.  

Các cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh nhiều nhưng phần lớn có quy mô nhỏ, với mô hình 
chủ đạo sản xuất kiểu hộ gia đình, tổ hợp tác, chủ yếu là các xưởng xẻ, bóc, dăm; sản phẩm chế 
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biến chủ yếu là: Giấy, bột giấy, dăm mảnh, ván bóc, ván xẻ, đồ mộc gia dụng, ván thanh. Sản 
phẩm sau chế biến được tiêu thụ ở thị trường trong và ngoài tỉnh, một phần được xuất sang thị 
trường Trung Quốc, Đài Loan. Trong chế biến thiếu nguồn nguyên liệu gỗ lớn phục vụ cho sản 
xuất các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ, gỗ nội thất, sản phẩm ván nhân tạo, ván ép MDF, HDF.  

IV. ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆTRONG PHÁT TRIỂN 
LÂM NGHIỆP Ở TỈNH PHÚ THỌ TRONG THỜI GIAN TỚI 

Với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng của ngành lâm nghiệp bình quân giai 
đoạn 2021 - 2025 tăng 8,4%/năm, quản lý và phát triển bền vững vốn rừng, các hoạt động 
KHCN lĩnh vực lâm nghiệp ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn tới cần tập trung vào những nội dung 
cơ bản sau: 

Tập trung tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học 
công nghệ vào sản xuất, ưu tiên một số lĩnh vực: Giống, công nghệ sinh học, chế biến gỗ. Tiếp 
tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về tầm quan trọng của việc ứng dụng KHCN trong 
phát triển lâm nghiệp, đặc biệt là chất lượng giống cây trồng, các biện pháp kỹ thuật thâm canh 
rừng. Đẩy mạnh việc trồng rừng gỗ lớn, cung cấp nguyên liệu gỗ có chứng chỉ quản lý rừng bền 
vững theo yêu cầu của thị trường quốc tế.  

 Tiếp tục nghiên cứu đề xuất, triển khai các đề tài, dự án, xây dựng các mô hình phục vụ cho 
phát triển lâm nghiệp, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng KHCN, áp dụng các kết quả nghiên cứu 
KHCN vào phát triển sản xuất lâm nghiệp, trong đó chú trọng công nghệ sinh học, chọn tạo nhân 
giống cây trồng lâm nghiệp phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng. Nhân rộng các mô hình 
ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lâm nghiệp, có hiệu quả đã được khẳng định. Phát triển 
nhân rộng các mô hình chuỗi liên kết giữa các doanh nghiệp chế biến gỗ, lâm sản ngoài gỗ và 
các chủ rừng, hỗ trợ nông dân tiếp cận các thành tựu khoa học, công nghệ, quản lý sản xuất và 
thông tin thị trường. 

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên 
rừng, quản lý rừng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và công tác quản lý bảo vệ rừng, 
PCCCR. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công nghệ đủ về số lượng, có 
trình độ kỹ thuật cao trong lĩnh vực lâm nghiệp, phục vụ các chương trình, đề án nghiên cứu, ứng 
dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục 
tăng cường và đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan nghiên cứu, doanh nghiệp trong và ngoài nước 
để tranh thủ đưa những tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. 
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
TRONG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TẠI TỈNH THANH HÓA 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa 

TÓM TẮT 
Diện tích đất quy hoạch cho sản xuất lâm nghiệp của tỉnh Thanh hóa là 647.677,1 ha (chiếm 58,2%). 

Đến năm 2019, tổng diện rừng hiện có là 641.893,7 ha (tỷ lệ che phủ là 53,4%), trong đó diện tích có rừng tự 
nhiên 393.364,6 ha, diện tích có rừng trồng 248.529,1 ha. Khoa học công nghệ đang được ứng dụng trong 
quản lý và phát triển lâm nghiệp, bao gồm tuyển chọn và nhân giống cây lâm nghiệp chất lượng cao, phát 
triển rừng trồng gỗ lớn, theo dõi và cảnh báo cháy rừng, công nghệ viễn thám trong theo dõi diễn biến rừng, 
chế biến gỗ và lâm sản, v.v... Ứng dụng khoa học công nghệ trong lâm nghiệp đã mang lại những kết quả 
đáng kể trong nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng và quản lý rừng. Đến nay, diện tích rừng gỗ lớn là 
50.500 ha; xây dựng được 15 nguồn giống và tuyển chọn được 5.000 cây trội của 12 loài cây lâm nghiệp; sản 
lượng khai thác gỗ giai đoạn 2011-2019 là 3.358 nghìn m (trên 99% là gỗ rừng trồng và cây phân tán); có 
350 cơ sở kinh doanh chế biến gỗ và 650 cơ sở sản xuất là hợp tác xã, hộ gia đình đầu tư sản xuất chế biến 
gỗ, tre luồng. Tuy nhiên, ứng dụng khoa học công nghệ trong lâm nghiệp còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa tạo 
đột phá để nâng cao giá trị gia tăng, chưa tạo cơ sở vững chắc cho chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng 
hiệu quả và bền vững; đầu tư cho nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, đào tạo và năng lực của 
đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn và của doanh nghiệp. Trong giai đoạn tới, cần tiếp tục 
đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý và phát triển rừng, đặc biệt là rừng sản 
xuất. Các ưu tiên cho phát triển rừng trồng gồm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mô - hom trong tuyển 
chọn và nhân giống cây trồng có năng suất và chất lượng cao; ứng dụng cơ giới hóa trong trồng và khai thác 
rừng; phát triển các giống cây lâm sản ngoài gỗ và dược liệu; ứng dụng công nghệ chế biến gỗ và lâm sản 
tiên tiến và các công nghệ trong giám sát và quản lý rừng. 

Application of Science and Technology to Forestry Development in Thanh Hoa province 

Department of Agriculture and Rural Development, Thanh Hoa province 

Total land area planned for forestry in Thanh Hoa province is 647,677.1 ha (accounting for 58.2% of its 
total land area). As of 2019, total existing forest area is 641,893.7 ha (or forest cover is 53.4%), of which 
natural forests area is 393,364.6 ha and planted forest area is 248,529.1 ha. Science and technology are being 
applied in several areas of forest management and development in Thanh Hoa such as selection and 
propagation of high-quality germplasm and seedlings production, large timber plantations development, 
monitoring and warning of forest fires, remote sensing technology in forest monitoring, wood and forest 
product processing, etc. The application of science and technology in forestry has brought about significant 
results in improving productivity, quality of planted forests and forest management. Up to now, the area of 
large timber plantations is 50,500 ha; developed 15 seed sources and selected 5,000 dominant trees of 12 
forestry tree species; timber production for period of 2011-2019 is 3,358 thousand m (over 99% is from 
plantations and trees outside forests); 350 wood processing businesses and 650 production facilities are 
cooperatives and households investing in wood and bamboo production. However, the application of science 
and technology in forestry is still slow and asynchronous that has yet created a breakthrough to improve 
added value and a solid basis for restructuring production structure towards efficiency and sustainability; 
investments in scientific research and technology transfer, staff training and capacity development are behind 
the demand and business needs. In the coming years, it is necessary to continue researching and applying 
science and technology in forest management and development, especially production forests. Priorities for 
plantation development include research and application of cutting and tissue technology in selection and 
propagation of high-quality and high yield germplasms and seedlings; machinery-based application in forest 
planting and harvesting; developing non-timber forest products and medicinal plants; application of advanced 
wood and forest product processing technologies and technologies in forest monitoring and management. 
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I. HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP 
Thanh Hóa là tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, với tổng diện tích tự nhiên là 1,1 triệu ha, 

trong đó diện tích đất quy hoạch cho sản xuất lâm nghiệp là 647.677,1 ha (chiếm 58,2%). Tổng 
diện rừng hiện có là 641.893,7 ha, trong đó diện tích có rừng tự nhiên 393.364,6 ha, diện tích 
có rừng trồng 248.529,1 ha. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ toàn tỉnh là 
593.527,1 ha, tương ứng với độ che phủ 53,4%, năm 2020 độ che phủ rừng ước đạt 53,5%. 

Với định hướng đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững gắn với chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng; trong những năm qua ngành lâm nghiệp đã có đóng góp quan trọng trong việc phát triển 
kinh tế xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bản an ninh biên giới, bảo vệ môi trường sinh 
thái và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Lâm nghiệp phát triển theo hướng xã 
hội hóa, chuyển từ khai thác, lợi dụng rừng tự nhiên là chính sang trồng rừng kinh tế, khoanh nuôi, 
chăm sóc và bảo vệ rừng. Đến nay tỉnh Thanh Hóa đã cơ bản hoàn thành việc giao đất, giao rừng, 
cấp quyền sử dụng đất rừng cho các chủ rừng và các hộ gia đình. Cùng với việc trồng mới và khoanh 
nuôi tái sinh, công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng cũng được quan tâm chỉ đạo; rừng tự nhiên 
được bảo vệ và quản lý tốt, tuy nhiên tình trạng khai thác nhỏ lẻ vẫn còn xảy ra, nhất là ở những khu 
rừng gần khu dân cư, gần biên giới, v.v... Tóm tắt các kết quả chính trong phát triển lâm nghiệp của 
tỉnh như sau: 

- Phát triển rừng: Hàng năm bình quân trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa trồng mới khoảng 
10.000 ha rừng. Diện tích rừng gỗ lớn 50.500 ha, chiếm 31,2% diện tích rừng gỗ trồng; rừng trồng 
chủ yếu giao cho các hộ gia đình chiếm 50,4 % ; chủ rừng khác chiếm 49,6%.  

- Quản lý và phát triển giống cây lâm nghiệp: Đã cơ bản giải quyết dứt điểm tình trạng sử 
dụng giống không rõ nguồn gốc đưa vào trồng rừng. Xây dựng được 15 nguồn giống và tuyển 
chọn được 5.000 cây trội của 12 loài cây lâm nghiệp, mỗi năm cung cấp khoảng 1.700 kg hạt 
giống chất lượng cao, góp phần cải thiện đáng kể năng suất, chất lượng rừng trồng. 

- Khai thác và chế biến lâm sản: Khai thác lâm sản giai đoạn 2011 - 2019 đạt sản lượng 
3.358 nghìn m, dự kiến năm 2020 đạt 4.158 nghìn m (trong đó gỗ rừng trồng, vườn nhà, cây 
trồng phân tán, chiếm 99,4%); luồng 429 triệu cây và trên 696 nghìn tấn nguyên liệu giấy. Hoạt 
động khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ được quản lý chặt chẽ và nghiêm túc thực hiện việc tạm 
dừng khai thác gỗ rừng tự nhiên theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ. Chế biến lâm sản hiện có 350 cơ sở kinh doanh chế biến gỗ (trong 
đó, có 79 cơ sở nhà máy do các doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần đầu 
tư); 650 cơ sở sản xuất là hợp tác xã, hộ gia đình đầu tư sản xuất chế biến gỗ, tre luồng.  

- Phát triển liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm: Những năm gần đây, sản xuất lâm nghiệp đã 
hình thành liên kết giữa người trồng rừng và các cơ sở chế biến, tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp; 
nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến; khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi về 
đất đai, giải phóng mặt bằng để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư chế biến theo chiều sâu (ván 
ghép thanh, ván MDF, các sản phẩm chế biến luồng,...); xây dựng phương án và thực hiện cấp 
chứng chỉ rừng bền vững FSC đối với các sản phẩm lợi thế, như tại huyện Thạch Thành (1.458 
hộ/1.715 ha rừng trồng gỗ); huyện Quan Sơn (69 hộ/3.045 ha rừng luồng, vầu); huyện Quan Hóa 
(545 hộ/2.369 ha rừng luồng). 

- Dịch vụ môi trường rừng: Diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng là 368.581 ha, 
chiếm 49,1% diện tích rừng toàn tỉnh; trong đó, 45 chủ rừng là tổ chức và UBND cấp xã, diện 
tích 146.326 ha; 446 nhóm cộng đồng thôn/bản, diện tích 174.949 ha; 1.688 chủ rừng là hộ gia 
đình, cá nhân, diện tích 26.618 ha.  
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II. MỘT SỐ KẾT QUẢ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG QUẢN LÝ VÀ
PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP 

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đến phát 
triển khoa học và công nghệ (KH&CN). Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 
lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, đã xác định 4 khâu đột phá quan trọng để sớm trở thành 
tỉnh “kiểu mẫu”; trong đó nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội là một trong bốn khâu đột phá. Ngành 
Nông nghiệp nói chung, lâm nghiệp nói riêng trong những năm qua luôn xác định việc nghiên 
cứu ứng dụng KH&CN là một trong những giải pháp quan trọng để đẩy nhanh quá trình thực 
hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; với quan điểm chủ đạo là: Lấy con người và khoa học 
công nghệ là động lực cho phát triển nông nghiệp. Tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng phát triển 
các ngành sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, có lợi thế, có thị trường. Tập trung, ưu 
tiên hỗ trợ các ngành hàng chủ lực theo chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ, ưu tiên mô hình 
sản xuất áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại, xanh, sạch. Nhờ đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng 
KH&CN nên trong những năm qua sản xuất nông nghiệp nói chung, lâm nghiệp nói riêng của 
tỉnh liên tục có sự tăng trưởng, giá trị sản xuất toàn ngành năm sau cao hơn năm trước, năng 
suất, chất lượng từng bước được nâng lên. Đặc biệt, đã tham gia xây dựng nội dung hỗ trợ 
nghiên cứu, sản xuất cây giống lâm nghiệp bằng phương pháp nuôi cấy mô, đã được Hội đồng 
Nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông qua tại Nghị quyết 81/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 về 
chính sách khuyến khích phát triển khoa học và công nghệ trở thành khâu đột phá trong phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020. 

Thực hiện Kế hoạch 169/KH-UBND ngày 09/11/2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về 
thực hiện khâu đột phá về nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến 
bộ KH-KT phục vụ phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngành NN&PTNT tỉnh Thanh Hóa đã tích cực nghiên cứu, ứng 
dụng sâu rộng các tiến bộ kỹ thuật vào hoạt động phát triển lâm nghiệp và đạt được những kết 
quả khả quan, như ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô thực vật, công nghệ mô - hom trong sản 
xuất giống cây lâm nghiệp, đã xây dựng được 15 nguồn giống, tuyển chọn cây mẹ, làm giống 
được 5.000 cây trội với 12 loài; ứng dụng các tiến bộ khoa học để theo dõi, cập nhật, quản lý dữ 
liệu ngành lâm nghiệp; nhiều mô hình nông lâm kết hợp, mô hình trang trại rừng, mô hình trồng 
rừng gỗ lớn, có năng suất cao đã được tổng kết, đánh giá nhân ra diện rộng, v.v... Một số kết quả 
nổi bật gồm:  

2.1. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nghiên cứu trồng rừng kinh doanh gỗ lớn, trồng thử 
nghiệm một số cây lâm nghiệp mới và nuôi cấy mô 

- Thực hiện Đề án Phát triển rừng trồng kinh doanh gỗ lớn theo Quyết định của Chủ tịch 
UBND tỉnh Thanh Hóa, đến hết năm 2019 đã tập trung chỉ đạo trồng mới, chuyển hóa được 
50.500 ha rừng gỗ lớn (trồng mới 48.765 ha, chuyển hóa 1.735 ha), từng bước hình thành vùng 
nguyên liệu gỗ lớn tập trung, đạt 90,18% kế hoạch và dự kiến hoàn thành kế hoạch 56.000 ha 
vào năm 2020, các loại cây trồng chủ yếu là Keo tai tượng Úc, Sao đen và một số loại cây bản 
địa như Lim xanh, Lát Hoa, Xoan ta, v.v... 

- Thực hiện trồng thử nghiệm cây Thiên ngân trên một số điều kiện lập địa, với diện tích 4,5 
ha tại các huyện Thường Xuân, Như Thanh, Tĩnh Gia. Kết quả bước đầu xác định cây Thiên ngân 
là cây dễ gây trồng, sinh trưởng nhanh, ưa sáng có khả năng thích nghi với điều kiện tự nhiên trên 
địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở kết quả trồng thử nghiệm cho thấy Thiên ngân là cây có tiềm 
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năng phát triển trồng rừng gỗ lớn cung cấp nguồn nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ trong 
và ngoài tỉnh. 

- Thực hiện trồng cây Mắc ca trên diện tích đất Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành 
với tổng diện tích 94,7 ha. Nhìn chung cây Mắc ca tương đối thích hợp với khí hậu, thổ 
nhưỡng khu vực huyện Thạch Thành, cây phát triển tốt, xanh quanh năm, ít sâu bệnh hại, đây 
là cây ăn quả đa tác dụng do vậy ở những nơi đất bằng, tầng đất canh tác dày thì tỷ lệ ra hoa 
nhiều hơn, cây sai quả hơn. Kết quả đánh giá mô hình tại các hộ trồng cây Mắc ca cho thấy 
hiệu quả đem lại cao hơn một số cây lâm nghiệp và cây nông nghiệp khác nếu được chăm sóc 
và đầu tư đúng quy trình. 

- Thực hiện mô hình trồng keo mô tại địa bàn huyện Lang Chánh, trên diện tích của Ban quản 
lý rừng phòng hộ Lang Chánh, với tổng diện tích 15 ha. Qua đánh giá chung cho thấy, cây sinh 
trưởng, phát triển tốt hơn so với các loại keo khác; tán lá rộng, nhiều lá, thân dẻo, bền; cành có thể 
tự tỉa và ít mắt. Mặc dù chưa đánh giá được hiệu quả kinh tế mang lại, nhưng bước đầu cho thấy 
cây có thể sẽ phát triển tốt hơn so với trồng các loại keo thông thường khác. 

- Thông qua việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, trang bị máy móc thiết bị phục vụ 
việc nghiên cứu, nuôi cấy mô để sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp, đến nay đã sản xuất thành 
công một số loài như Ba kích tím, Phong lan, Keo mô,... tại Viện Nông nghiệp Thanh Hóa, Công 
ty Cổ phần Giống cây trồng Nông lâm nghiệp Thanh Hóa. 

2.2. Ứng dụng khoa học công nghệ, các phần mềm chuyên dụng hỗ trợ công tác phòng, 
chống, chữa cháy rừng (PCCCR)  

- Xây dựng phần mềm “Phân vùng trọng điểm cháy”: Phần mềm được xây dựng trên cơ sở 
nền bản đồ Kiểm kê rừng các huyện, số liệu khí tượng của các trạm quan trắc khu vực lân cận tự, 
động đưa ra danh sách các lô rừng trọng điểm cháy theo từng ngày trong tháng, từng tháng của 
mùa cháy.  

- Thực hiện dự án “Ứng dụng camera chuyên dụng trong cảnh báo sớm, phát hiện đám cháy 
trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”: Triển khai lắp đặt 03 trạm camera IP tại địa bàn các huyện Hoằng 
Hóa, Hà Trung và Tĩnh Gia (mỗi trạm 02 Camera, camera IP thứ nhất có độ phân giải cao (8 
MP) dùng để chụp ảnh các khu rừng với định kỳ khoảng 5 giây đáp ứng yêu cầu tự động phát 
hiện các đám cháy rừng; camera IP thứ hai có độ phân giải thấp hơn (2.5 MP) nên có thể thu 
nhận hình ảnh liên tục phục vụ quan sát bằng mắt phát hiện các đám cháy rừng); kết hợp với bộ 
công cụ hỗ trợ chuyển đổi từ tín hiệu từ camera đến các thiết bị di động và máy tính nhằm quan 
sát phát hiện sớm lửa rừng. Các camera IP thu nhận hình ảnh về các khu rừng và truyền về máy 
chủ qua mạng internet, lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. 

2.3. Ứng dụng công nghệ trong giám sát, theo dõi diễn biến rừng 
- Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong điều tra và quản lý tài nguyên rừng: Ứng 

dụng đang được Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa sử dụng trong việc theo dõi phát hiện sớm mất 
rừng, suy thoái rừng thông qua ứng dụng Google Earth Engine, ảnh vệ tinh Lansatd 8. Google 
Earth Engine làm việc thông qua giao diện trực tuyến, bao gồm các công việc khai báo lệnh để 
đưa dữ liệu ảnh vào nền tảng, xử lý ảnh, phân tích, phân loại ảnh, hiển thị kết quả và xuất kết quả. 
Kết quả sau khi được xử lý bằng các chương trình lập bản đồ như: ArcGIS, Mapnifo, 
Global.Mapper, kết hợp bản đồ hiện trạng rừng năm gần nhất, giúp xác định vị trí có thảm thực 
bì (rừng biến động).  
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- Sử dụng Dữ liệu vệ tinh Planet giám sát mất rừng: Đây là vệ tinh khai thác miễn phí 
(sau khi đăng ký tài khoản tại https://www.planet.com có thể xem, tải ảnh). Độ phân giải ảnh 
Planet 3-5m, tần suất ảnh chụp 2-3 ngày/ảnh, truy cập dữ liệu có sẵn, dữ liệu được xử lý 
trong vòng 24 giờ sau khi chụp do đó có thể thường xuyên giám sát, theo dõi, biến động và 
cảnh báo phá rừng. 

- Sử dụng phần mềm diễn biến rừng FRMS có tích hợp sẵn phần mềm QGIS (xử lý bản đồ) 
và công cụ quản lý cơ sở dữ liệu. Là phần mềm cơ sở trong hệ thống thông tin quản lý ngành 
lâm nghiệp tại Việt Nam. Phần mềm cho phép cập nhật bất cứ một diễn biến mới nào của rừng, 
một diện tích, một lô rừng nào thay đổi trạng thái do cháy rừng, phá rừng, chuyển mục đích sử 
dụng,... đều có thể cập nhật trực tuyến lên hệ thống máy chủ. Thông qua khai thác phần mềm, 
có thể cung cấp thông tin kịp thời, chính xác đến các cấp quản lý cũng như các tổ chức, cá 
nhân có nhu cầu. 

2.4. Triển khai thực hiện một số đề tài ứng dụng Khoa học công nghệ 
Những năm qua, tại Thanh Hóa đã triển khai nhiều đề tài, dự án, chương trình trong lĩnh vực 

lâm nghiệp với quy mô toàn tỉnh, trong đó có một số đề tài ứng dụng KHCN, tiến bộ kỹ thuật 
trong triển khai thực hiện, như:  

- Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và phần mềm phục vụ công tác quản 
lý Kiểm lâm địa bàn tỉnh Thanh Hóa”. Kết quả xây dựng 01 phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu 
(CSDL) phục vụ công tác quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của kiểm lâm địa bàn (KLĐB) tỉnh 
Thanh Hóa; phần mềm đã cập nhật hệ thống CSDL về hoạt động bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng 
từ năm 2013 đến nay trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, để có bộ cơ sở dữ liệu tốt nhất phục vụ nhiệm 
vụ của kiểm lâm địa bàn trong quá trình tổng hợp, xử lý, đã cập nhật những số liệu, thông tin mới 
nhất theo thống kê, báo cáo, công bố do các cơ quan quản lý, chuyên môn cung cấp hoặc cấp có 
thẩm quyền ban hành, trong đó tập trung chủ yếu vào các nhóm thông tin về hiện trạng rừng và đất 
lâm nghiệp, gỗ làm nhà, đối tượng vi phạm, các cơ sở kinh doanh chế biến lâm sản, các vùng trọng 
điểm cháy, cưa xăng, v.v... Hiện đề tài đang được triển khai, ứng dụng và đạt hiệu quả cao. 

- Đề tài “Ứng dụng kỹ thuật lâm sinh tác động, phát triển rừng tự nhiên là rừng sản xuất có 
đa cây mục đích, sinh khối nghèo thành rừng có sinh khối giàu đáp ứng nhu cầu kinh doanh gỗ 
lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; đến nay đã xây dựng được 06 mô hình thử nghiệm các biện pháp 
lâm sinh tại 06 huyện, qua kiểm tra, cây trồng trong mô hình sinh trưởng, phát triển tốt, tổ chức tập 
huấn cho cán bộ xã, huyện, hộ tham gia mô hình; trồng bổ sung cây bản địa (03 ha/mô hình) đảm 
bảo chất lượng, tiến độ; lập 12 ô tiêu chuẩn/6 mô hình đo đếm các chỉ tiêu lâm học theo dõi, 
đánh giá tình hình sinh trưởng, phát triển.  

- Dự án “Ứng dụng GPS trong tuần tra, kiểm tra rừng” tại Vườn quốc gia Bến En, các khu 
bảo tồn thiên nhiên. Thông qua thực hiện dự án giúp cán bộ thực hiện công tác tuần tra, kiểm 
tra chính xác hơn, tiết kiệm được thời gian và nhân lực. Sau kiểm tra, hành trình được cập 
nhật, đưa vào dữ liệu phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra lần sau nhằm đạt 
hiệu quả cao nhất. 

- Đề xuất đề tài “Xây dựng phần mềm nhận dạng nhanh một số loài động, thực vật nguy cấp, 
quý, hiếm phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng và bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh 
Thanh Hóa”, với mục tiêu xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu về các loài động, thực vật nguy 
cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong xử lý hình ảnh để xây 
dựng được phần mềm nhận dạng nhanh, có thể sử dụng trên trên các nền tảng web app và mobile 
app, dự kiến ứng dụng rộng rãi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Kiểm lâm, 
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Công an, Hải quan, Quản lý Thị trường cũng như các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý Nhà 
nước khác, đồng thời là nguồn dữ liệu phục vụ cho các công trình nghiên cứu khoa học chuyên 
sâu về các loài động, thực vật nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn tỉnh. Đề tài đã được Chủ tịch 
UBND tỉnh phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN và được Sở KH&CN tham mưu, trình Chủ 
tịch UBND tỉnh phê duyệt để thực hiện trong năm 2020 và 2021. 

III. TỒN TẠI VÀ HẠN CHẾ 
- Việc ứng dụng KHCN vào lĩnh vực lâm nghiệp vẫn còn hạn chế, chưa tạo đột phá để 

nâng cao giá trị gia tăng, chưa tạo cơ sở vững chắc cho chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng 
hiệu quả, bền vững; chưa ứng dụng đồng bộ KHCN từ sản xuất đến tiêu thụ lâm sản; hệ thống 
dịch vụ phát triển lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao còn chậm. Sản phẩm lâm nghiệp trong 
tỉnh chủ yếu là sản phẩm thô, các khâu chế biến, bảo quản, vệ sinh, an toàn thực phẩm chưa 
được quản lý chặt chẽ, giá trị sản phẩm chiếm tỷ trọng thấp trong chuỗi giá trị. 

- Một số đề tài KH&CN triển khai đầy đủ các nội dung đề ra, xây dựng được mô hình, 
nhưng khó nhân rộng, tác động của các mô hình được xây dựng vào việc phát triển kinh tế - xã 
hội của địa bàn thực hiện đề tài bị hạn chế.  

 - Đặc thù lĩnh vực ngành có tính thời vụ cao, bị ảnh hưởng nhiều của điều kiện thời tiết 
bất thuận làm ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả. Các nhiệm vụ KH&CN ở lĩnh vực Lâm 
nghiệp chủ yếu được thực hiện ở các huyện miền núi, vùng xâu, vùng xa, điều kiện đi lại khó 
khăn, dân trí thấp, khó khăn cho việc triển khai, thực hiện. 

- Chưa có nhiều đề tài nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sau thu hoạch, bảo quản chế biến 
lâm sản, công nghệ mới và sản phẩm chất lượng cao, chưa tiếp cận nhanh với khoa học công 
nghệ hiện đại của thế giới và khu vực.  

- Đội ngũ cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực lâm nghiệp có nơi còn thiếu, năng lực 
chuyên môn chưa đáp ứng được yêu cầu ứng dụng KHCN, tiến bộ KHKT trong thực hiện 
nhiệm vụ. 

- Kinh phí cho hoạt động KHCN nói chung, và trong lĩnh vực lâm nghiệp nói riêng chưa đáp 
ứng được nhu cầu thực tiễn. 

- Hoạt động đào tạo, nghiên cứu còn thiếu địa chỉ ứng dụng; chất lượng đào tạo, nghiên cứu 
khoa học chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp; thời gian nghiên cứu thường kéo dài, 
trong khi doanh nghiệp đòi hỏi có sản phẩm trong thời gian ngắn 

IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2030 
Giai đoạn 2021 - 2030, Thanh Hóa định hướng phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo tồn 

đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái; đẩy mạnh công tác khoanh nuôi tái sinh, trồng rừng 
sản xuất thâm canh cây gỗ lớn, trồng rừng phòng hộ ở những khu vực đất trống, bãi cát, bãi bồi 
ven biển, đầu nguồn sông suối hồ đập. Tập trung quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc 
dụng. Đầu tư xây dựng và phát triển rừng phòng hộ gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, cảnh quan 
đô thị, các khu công nghiệp và công cộng. Chuyển một phần đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản 
xuất. Thực hiện nghiêm túc chủ trương đóng cửa rừng tự nhiên, tạm dừng việc khai thác tận thu, 
tận dụng gỗ rừng tự nhiên. Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Các định hướng 
chính trong phát triển lâm nghiệp gồm: 
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4.1. Phát triển rừng đặc dụng 
Giai đoạn 2021 - 2025, mở rộng diện tích rừng đặc dụng thêm 544,91 ha, nâng diện tích 

rừng đặc dụng từ 82.123,44 ha lên 82.668,35 ha. Đến năm 2030 định hướng đến năm 2045: Ổn 
định diện tích rừng đặc dụng, xây dựng các hành lang đa dạng sinh học nhằm hình thành các 
vùng sinh thái liên vùng, phát triển du lịch sinh thái. 

4.2. Phát triển rừng phòng hộ 
Ổn định diện tích rừng phòng hộ 163.538,25 ha trong kỳ quy hoạch; đến năm 2030 rà 

soát, điều chỉnh rừng phòng hộ đầu nguồn, chắn sóng, lấn biển và phòng hộ bảo vệ môi 
trường; tập trung xây dựng các dự án đầu tư bảo vệ và khôi phục rừng phòng hộ đầu nguồn, 
khôi phục và phát triển rừng ngập mặn ở vùng ven biển thích ứng với biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng. 

4.3. Phát triển rừng sản xuất 
Hình thành các vùng nguyên liệu tập trung thâm canh trồng rừng gỗ lớn năng suất cao phục 

vụ chế biến và xuất khẩu; hình thành các chuỗi trong sản xuất lâm nghiệp, cấp chứng chỉ rừng...; 
thực hiện các biện pháp lâm sinh để cải tạo phục hồi rừng; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong công 
tác giống như giống nuôi cấy mô, hom vào trồng rừng để tạo năng suất sinh khối cao. 

4.4. Phát triển khoa học công nghệ trong lâm nghiệp 
Ứng dụng, nhân rộng mô hình thâm canh, nông lâm kết hợp, canh tác trên đất dốc, trang trại lâm 

nghiệp. Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến, công nghệ thông tin vào công tác quản lý và theo dõi diễn biến 
tài nguyên rừng, quản lý và dự báo phòng chống cháy rừng, phòng chống sâu bệnh, nhận biết và 
quản lý hiệu quả các loài động, thực vật rừng. Nâng cao chất lượng rừng tự nhiên bằng các biện pháp 
lâm sinh như cải tạo rừng, khoanh nuôi tái sinh, nuôi dưỡng rừng, làm giàu rừng... Nghiên cứu vai 
trò cố định carbon của rừng để có biện pháp chi trả xứng đáng cho các cộng đồng tham gia quản lý 
bảo vệ rừng góp phần giảm nhẹ biến đổi khí hậu. 

4.5. Chế biến và tiêu thụ sản phẩm lâm nghiệp 
Phát triển chế biến có chiều sâu theo hướng công nghiệp hiện đại, tạo ra sản phẩm chất lượng 

cao, thay thế dần các sản phẩm thô (dăm gỗ, nhựa thông, nứa thanh) như hiện nay. Hỗ trợ tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp xây dựng thương hiệu sản phẩm lâm sản; giới thiệu và quảng bá những sản 
phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ của tỉnh ra thị trường. 

4.6. Định hướng phát triển vùng sản xuất lâm nghiệp tập trung 
- Vùng kinh doanh gỗ lớn: Đến năm 2025 diện tích đạt 56.000 ha và ổn định diện tích này 

đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó diện tích chăm sóc, bảo vệ rừng hiện có 
27.800 ha, chuyển hóa khoảng 6.000 ha rừng Keo tai tượng Úc kinh doanh gỗ nhỏ hiện có thành 
rừng kinh doanh gỗ lớn, trồng mới 22.132 ha với các loài cây Keo tai tượng, Lát Hoa và Xoan. 
Sản lượng khai thác trên 800 nghìn m/năm.  

- Vùng thâm canh luồng tập trung: Phát triển vùng luồng thâm canh tập trung đến năm 2025 
là 45.000 ha, tăng lên 50.000 ha vào năm 2030 và ổn định đến năm 2045; tạo nguồn nguyên liệu 
ổn định cho các nhà máy chế biến. Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh, trong nước, mỗi 
năm khai thác khoảng 40 triệu cây/năm đến năm 2025 và 50 triệu cây/năm đến năm 2030, phục 
vụ xây dựng và làm nguyên liệu chế biến xuất khẩu. 
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- Cây dược liệu dưới tán rừng: Diện tích phù hợp để khai thác có hiệu quả và bền vững các 
loại cây dược liệu trên địa bàn tỉnh dưới tán rừng tự nhiên khoảng 94.000 ha, tập trung tại một số 
huyện miền núi. 

V. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN  
5.1. Giải pháp về vốn 

Thu hút mọi nguồn vốn đầu tư cho phát triển lâm nghiệp, bao gồm vốn đầu tư trong nước 
(ngân sách nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng, của nhân dân,...); vốn đầu tư nước 
ngoài (các dự án ADB, JICA, WB, vốn tài trợ của các tổ chức phi chính phủ...). 

- Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước: Vốn đầu tư từ khu vực Nhà nước bao gồm vốn ngân 
sách (địa phương và Trung ương), vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, trái phiếu Chính phủ, 
vốn ODA, tín dụng đầu tư của Nhà nước và các dự án đầu tư của Trung ương trên địa bàn...  

- Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp và dân cư 
+ Vốn doanh nghiệp: Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh có 

hiệu quả, đổi mới và tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, tập trung vào các nhà đầu tư có nhiều 
tiềm năng, thế mạnh trong việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các lợi thế của vùng... để thu hút 
các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trên địa bàn. 

+ Vốn từ các thành phần sản xuất tư nhân và hộ gia đình: Khuyến khích mọi thành phần kinh 
tế tư nhân bỏ vốn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, từng bước cơ giới hóa để 
giảm bớt thời gian lao động nông nghiệp, mở rộng các ngành nghề, phát triển sản xuất kinh 
doanh, nhất là sản xuất hàng hóa phục vụ cho xuất khẩu. 

+ Nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển: Áp dụng chính sách hỗ trợ tài chính, tín dụng cho 
sản xuất, chuyển hình thức cho vay bằng thế chấp tài sản sang hình thức cho vay theo dự án, 
đặc biệt là hướng ưu tiên cho sản phẩm công nghệ cao, công nghiệp xuất khẩu và sử dụng 
nhiều lao động. 

- Nguồn vốn đầu tư nước ngoài: Tiếp tục bổ sung các chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút các 
nhà đầu tư nước ngoài, thực hiện các chương trình xúc tiến đầu tư ở ngoài nước, kêu gọi đầu tư 
dưới nhiều hình thức, đầu tư trực tiếp và gián tiếp. Xác định danh mục dự án cần sử dụng nguồn 
vốn ODA theo thứ tự ưu tiên để bố trí kế hoạch trung hạn, dài hạn. Xây dựng các dự án có căn 
cứ để tranh thủ các nguồn vốn của các tổ chức quốc tế. 

5.2. Giải pháp về nguồn lực  
- Về nguồn nhân lực 
+ Lựa chọn và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động trong lĩnh vực lâm nghiệp, 

đặc biệt là lao động nông thôn, đủ điều kiện hợp đồng lao động với các doanh nghiệp. 
+ Xây dựng đội ngũ chuyên gia và nhà khoa học giỏi trong lĩnh vực lâm nghiệp, đối với từng 

sản phẩm lâm nghiệp tỉnh có lợi thế.  
+ Khuyến khích các trường đại học tham gia nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ 

thông qua việc đẩy mạnh phương thức đặt hàng giao trực tiếp trong lĩnh vực khoa học công 
nghệ, ưu tiên tạo ra sản phẩm, quy trình công nghệ cao phục vụ phát triển sản phẩm chủ lực.  

- Về cơ chế, chính sách: Tiếp tục rà soát, xây dựng và triển khai các cơ chế, chính sách mới 
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã đầu tư sản xuất, kinh doanh các sản phẩm tỉnh 
có tiềm năng, lợi thế. 
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- Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng sản xuất lâm nghiệp: Hoàn thiện hệ thống giao thông các 
vùng sản xuất tập trung và hệ thống giao thông đến các vùng sản xuất để thuận tiện cho việc vận 
chuyển vật tư và tiêu thụ sản phẩm. 

5.3. Giải pháp về kỹ thuật, khoa học, công nghệ 
- Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để hỗ trợ quản lý, bảo vệ và phát triển lâm 

nghiệp như: GIS, viễn thám, điện tử. Đẩy mạnh áp dụng cơ giới hóa trong trồng rừng, đặc biệt là 
khai thác rừng trồng. Tập trung hướng dẫn, khuyến khích mở rộng diện tích rừng sản xuất theo 
tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (FSC), phát triển dược liệu gắn với bảo vệ rừng bền vững.  

- Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mô, hom để nhân nhanh các giống cây lâm nghiệp 
mới có tốc độ sinh trưởng cao, chất lượng gỗ tốt. Chú trọng công tác nghiên cứu bảo tồn và 
phát triển các giống cây lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu. 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại để nâng cao năng lực và chất 
lượng chế biến lâm sản: Ưu tiên đầu tư phát triển công nghiệp chế biến tinh, chế biến sâu, đổi mới 
công nghệ,... gắn sản xuất với công nghiệp chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá 
trị để nâng cao giá trị gia tăng đối với các sản phẩm có lợi thế của tỉnh. 

5.4. Giải pháp về đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, hình thành liên doanh, liên kết 
trong sản xuất 

- Phát triển HTX sản xuất kiểu mới để đẩy mạnh liên kết phát triển vùng nguyên liệu cung 
cấp cho doanh nghiệp chế biến, tạo thành các chuỗi giá trị sản xuất, chế biến và tiêu thụ, nâng 
cao giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp. 

- Linh hoạt trong việc huy động, sử dụng nguồn lực cho HTX và tổ hợp tác hoạt động bằng 
nhiều hình thức khác nhau: Tư liệu sản xuất từ đất đai do thuê, chuyển nhượng hoặc các thành 
viên góp đất; nguồn lao động từ các thành viên HTX hoặc tổ hợp tác; chương trình hỗ trợ của 
Nhà nước, các tổ chức khác hoặc kêu gọi của các Nhà đầu tư vào liên kết sản xuất và huy động 
sử dụng nguồn vốn tự có của xã viên. 

5.5. Giải pháp về thị trường và xúc tiến thương mại 
- Trên cơ sở thông tin thị trường, xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư sản xuất, lựa chọn 

hình thức và thời điểm tham gia thị trường hiệu quả nhất. 
 - Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, dự báo thị trường, khuyến khích, tạo thuận lợi cho 

các doanh nghiệp, các nhà khoa học trong và ngoài tỉnh ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ sản 
phẩm để phát triển và mở rộng thị trường tiêu thụ lâm sản trong nước và từng bước xuất khẩu.  

- Đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến lâm sản để tạo thị trường đầu ra ổn định, gia tăng giá 
trị cho sản phẩm lâm nghiệp. 

- Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở, làng nghề xây dựng 
thương hiệu sản phẩm, xây dựng chỉ dẫn địa lý, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp... để 
đảm bảo quyền pháp lý cho thương hiệu, sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định của nước 
nhập khẩu, cung cấp cho thị trường những sản phẩm lâm nghiệp có chất lượng và giá trị cao. 
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG 
TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM (VINAPACO) 

Nguyễn Việt Đức, Mạc Mạnh Đang - Tổng công ty Giấy Việt Nam 

TÓM TẮT 

Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) là doanh nghiệp Nhà nước sản xuất kinh doanh đa ngành, 
trong đó có trồng rừng, chế biến gỗ, sản xuất giấy và bột giấy. VINAPACO có 15 công ty Lâm nghiệp thành 
viên hoạt động tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Kon Tum. Tổng diện tích đất 
Lâm nghiệp mà VINAPACO được giao quản lý là 45.767,32 ha, trong đó diện tích đất rừng trồng là 
32.317,89 ha. VINAPACO đã được tổ chức Smart Woods cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) cho 
26.728,16 ha rừng trồng. Mỗi năm VINAPACO trồng khoảng 2.000 - 2.500 ha rừng nguyên liệu giấy với 2 
loài cây chủ đạo là keo và bạch đàn với sản lượng bình quân từ 70 - 80 m/ha. Trong hai năm gần đây hợp tác 
với Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, VINAPACO đã áp dụng các quy chế quản lý mới, bổ sung các 
giống mới là giống quốc gia và giống tiến bộ kỹ thuật, đồng thời áp dụng các tiến bộ kỹ thuật lâm sinh để 
phát triển rừng trồng của Tổng công ty. Kết quả đã giúp Tổng công ty quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn trong 
lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp, giảm bớt nhiều khâu kỹ thuật không cần thiết, giảm từ 10 - 15% giá trị đầu tư 
so với quy trình cũ, tăng hiệu quả sự dụng vốn đối với các Dự án trồng rừng, mang lại hiệu quả rõ rệt trong 
công tác quản lý cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp của Tổng công ty Giấy Việt Nam. 

Application of science and technology to development of planted forests  
in Vietnam Paper Corporation (VINAPACO) 

Nguyen Viet Duc and Mac Manh Dang, Vietnam Paper Corporation 

SUMMARY 

 Vietnam Paper Corporation (VINAPACO) is a state-owned enterprise with diversified business lines, 
including afforestation, wood processing, and pulp and paper production. VINAPACO has 15 member 
forestry companies operating in Ha Giang, Tuyen Quang, Phu Tho, Vinh Phuc and Kon Tum provinces. 
Currently, VINAPACO manages 45,767.32 hectares, of which the planted forest land area is 32,317.89 
hectares. VINAPACO has been granted a Certificate of Sustainable Forest Management (FSC) by Smart Woods 
to 26,728.16 ha of planation forests. Each year, VINAPACO plants about 2,000 - 2,500 ha of paper material 
plantation, with two main species of acacia and eucalyptus, and the average yield is about 70-80 m/ha. In the 
last two years in cooperation with the Vietnamese Academy of Forest Sciences, VINAPACO has applied 
new management regulations, added new national and advanced varieties, and also applied technical 
advances of silviculture to develop the Corporation's plantation forests. As a result, it has helped the 
Corporation to manage more closely and effectively the production progress, reducing many unnecessary 
technical stages, reducing 10-15% of the investment value compared to the old procedure, increasing 
effective use of capital for afforestation projects, bringing clear efficiency in the management as well as 
production and business activities for VINAPACO. 

 
I. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM 

Tổng công ty Giấy Việt Nam hiện nay là Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở 
hữu; cơ cấu tổ chức bộ máy bao gồm: 12 phòng ban chức năng; 7 đơn vị sản xuất và dịch vụ; 
21 đơn vị hạch toán phụ thuộc; 01 đơn vị sự nghiệp khoa học; 01 công ty con do Tổng công 
ty đầu tư 100% vốn điều lệ và 7 công ty liên kết.  

Tổng công ty Giấy Việt Nam là doanh nghiệp Nhà nước sản xuất kinh doanh đa ngành: 
Trồng rừng, chế biến gỗ; sản xuất giấy, bột giấy; sản xuất và kinh doanh các sản phẩm giấy in, 
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giấy viết, giấy tissue, giấy bao bì, văn phòng phẩm, hóa chất, điện; nghiên cứu khoa học và công 
nghệ; xuất khẩu các loại phụ tùng, thiết bị máy móc vật tư ngành giấy; kinh doanh dịch vụ cho 
thuê văn phòng, khách sạn. 

Bên cạnh mục tiêu sản xuất kinh doanh hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao, Tổng công ty 
Giấy Việt Nam luôn duy trì thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội, người lao 
động. Đặc biệt là vấn đề bảo vệ môi trường, coi đó là một trong những điều kiện tiên quyết để 
phát triển bền vững. 

Với hệ thống công nghệ hiện đại, ưu thế vượt trội về chế biến giấy và bột giấy, cùng với 
chiến lược đầu tư mở rộng, phát triển toàn diện, VINAPACO đã khẳng định được vị thế ngày 
càng vững chắc trong ngành công nghiệp giấy Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. 

Đối với lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp: Tổng công ty Giấy Việt Nam có 15 công ty lâm 
nghiệp đặt tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và 01 công ty Nguyên liệu 
giấy miền Nam tại tỉnh Kon Tum. Tổng diện tích trồng rừng lập phương án sử dụng đất dự kiến 
khoảng 32.317,89 ha; Diện tích đất trồng rừng này cung cấp gỗ nguyên liệu cho quá trình sản 
xuất của Tổng công ty liên hoàn từ khâu trồng rừng gỗ nguyên liệu đến công nghiệp chế biến 
giấy, chế biến gỗ và tiêu thụ sản phẩm. Phần lớn diện tích rừng trồng của Tổng công ty đã được 
tổ chức Smart Woods cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC), tổng diện tích rừng có chứng 
chỉ quản lý rừng bền vững hiện nay là 26.728,16 ha. 

Mỗi năm Tổng công ty giấy trồng rừng khoảng từ 2.000 - 2.500 ha rừng trồng nguyên liệu 
giấy với 2 loài cây chủ đạo là keo và bạch đàn. Diện tích khai thác rừng tương ứng với diện tích 
trồng rừng hàng năm, năng suất rừng đạt sản lượng bình quân từ 70 - 80 m/ha. 

II. MỘT SỐ ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT TRONG PHÁT TRIỂN RỪNG
TRỒNG CỦA VINAPACO 

Trước năm 2018, hoạt động sản xuất cây giống chủ yếu để phục vụ trồng rừng tại đơn vị: 
Cây ươm từ hạt (Keo tai tượng), cây giâm hom (keo lai BV10, BV16, BV32...) và cây nuôi cấy 
mô (Bạch đàn U6, PN2, PN14,...). Các giống Keo tai tượng chủ yếu được các đơn vị sản xuất từ 
nguồn hạt của rừng giống chuyển hóa (Hàm Yên, Cầu Ham), rừng giống trồng (Hàm Yên) và hạt 
giống nhập nội (Australia). Cây giống đầu dòng keo lai hom, cây mầm mô do cấp cho các đơn vị 
sản xuất cây con tiêu chuẩn được mua chủ yếu từ Viện nghiên cứu Cây nguyên liệu giấy và 
Trung tâm Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp - Viện KHLN Việt Nam.  

Quy trình kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho trồng rừng của Tổng công ty áp dụng được xây 
dựng từ những năm 2002, thời gian áp dụng gần 20 năm, các quy trình kỹ thuật đã lạc hậu, 
không còn phù hợp với điều kiện thực tế, khoa học kỹ thuật và xu hướng mới trong sản xuất 
lâm nghiệp.  

Từ năm 2018 đến nay, các hoạt động hợp tác giữa VINAPACO và VAFS có những chuyển 
biến rõ rệt, thể hiện tại lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc ngày 16/4/2018 về việc “Tư vấn, đào tạo, 
chuyển giao và hợp tác nghiên cứu về kỹ thuật lâm sinh nhằm cải thiện năng suất, chất lượng và 
quản lý bền vững rừng trồng nguyên liệu cho Tổng công ty Giấy Việt Nam”. Một số nhiệm vụ cụ 
thể đã hợp tác như sau: 

 Trong lĩnh vực Quản lý
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS) đã tư vấn cho VINAPACO xây dựng được 

Quy chế quản lý hoạt động Lâm nghiệp phù hợp với điều kiện thực tiễn và mô hình quản lý của 
Tổng công ty. 
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 Trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn 
Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS) đã phối hợp với VINAPACO tổ chức 2 lớp 

(169 người) tập huấn về Quy trình trồng rừng cung cấp gỗ nguyên liệu giấy cho các lãnh đạo, 
cán bộ kỹ thuật của VINAPACO. 

 Trong công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật sản xuất lâm nghiệp  
- Công tác giống:  
o Viện là đơn vị cung cấp nguồn giống uy tín, chất lượng cho các đơn vị lâm nghiệp sản xuất 

phục vụ trồng rừng nguyên liệu hàng năm như: Các giống cây đầu dòng keo lai BV10, BV32, 
BV16..., hạt giống cây Keo tai tượng từ rừng giống thế hệ 2 của Viện, xuất xứ Keo tai tượng được 
nhập nội từ Úc. Ngoài ra, Viện là đơn vị chuyển giao các bình giống gốc keo lai mô (BV10, BV32, 
BV16, BV33) và Bạch đàn lai (UP54, UP99) cho Viện nghiên cứu Cây nguyên liệu giấy là đơn vị 
trực thuộc Tổng công ty để sản xuất cây giống phục vụ trồng rừng của Tổng công ty. 

o Viện đã tư vấn và cung cấp vật liệu giống, xây dựng được 4 ha rừng giống Keo tai tượng 
thế hệ 2 tại hai vùng Tuyên Quang và Phú Thọ, mỗi vùng 2 ha.  

- Kỹ thuật lâm sinh:  
o Viện đã tư vấn và xây dựng Quy trình kỹ thuật trồng từng gỗ nguyên liệu giấy đối với 2 

loài cây trồng keo và bạch đàn. 
o Viện đã tư vấn đánh giá lập địa và xác định mức độ thích hợp trồng rừng Bạch đàn Cự 

Vĩ DH32-29 là giống mới đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận có nguồn gốc nhập 
khẩu từ Trung Quốc tại một số công ty lâm nghiệp trực thuộc Tổng công ty. 

o Viện đã tư vấn xây dựng các Dự án trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng nguyên liệu 
giấy cho VINAPACO tại các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ 
3.1. Đánh giá chung 

Trong hai năm hợp tác giữa hai đơn vị đã đem lại nhiều hiệu quả rõ rệt trong công tác quản 
lý cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh lâm nghiệp của Tổng công ty Giấy Việt Nam: 

- Công tác Quản lý khối Lâm nghiệp đã thay đổi rõ rệt từ khi Quy chế quản lý Lâm nghiệp 
của Tổng công ty ban hành. Quy chế Quản lý bao gồm: Quản lý đất đai, Quản lý Dự án đầu tư 
trồng rừng, Quản lý giống, Quản lý rừng trồng và Quản lý sản phẩm gỗ rừng trồng. Quy chế ban 
hành đã được thực hiện nghiêm túc, giúp Tổng công ty quản lý chặt chẽ và hiệu quả hơn trong 
lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp. 

- Công tác giống: Giống là khâu quan trọng nhất của trồng rừng sản xuất, thông qua chương 
trình hợp tác, Tổng công ty đã mua được nguồn giống chất lượng, phù hợp với điều kiện sinh 
thái rừng trồng của Tổng công ty; 4 ha rừng giống đã xây dựng sinh trưởng tốt, là nguồn cung 
cấp giống cho sản xuất cho các công ty lâm nghiệp trong tương lai. 

- Kỹ thuật lâm sinh: Quy trình kỹ thuật lâm sinh ban hành thay thế Quy trình kỹ thuật cũ đã có 
nhiều cải tiến rõ rệt hơn cho từng đối tượng loài cây, từng phân cấp lập địa. Quy trình đã giảm bớt 
nhiều khâu kỹ thuật không cần thiết, giảm từ 10 - 15% giá trị đầu tư so với quy trình cũ, tăng hiệu 
quả sự dụng vốn đối với các Dự án trồng rừng của Tổng công ty. 

Viện đã đánh giá lập địa phù hợp cho trồng rừng Bạch đàn Cự vĩ DH 32-29, một số diện tích 
hiện nay cây đang sinh trưởng tốt, VINAPACO đang tiếp tục theo dõi để có những đánh giá tốt 
hơn xuyên suốt các chu kỳ trồng rừng. 
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Tổ chức tập huấn cho các cán lãnh đạo và cán bộ các kỹ thuật về Quy trình trồng rừng cung cấp 
nguyên liệu giấy mới do VAFS tư vấn xây dựng, các giảng viên nhiệt tình, hướng dẫn chi tiết, dễ 
hiểu. Hiện tại, VINAPACO đã áp dụng Quy trình vào sản xuất lâm nghiệp từ năm 2019. 

Các thuyết minh dự án trồng rừng cho VINAPACO chu kỳ kinh doanh từ năm 2020 - 2026 
tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ thể hiện chi tiết, logic và khoa học, thể hiện nội 
dung khác biệt so với các kế hoạch trồng rừng các năm trước đây đã xây dựng, góp phần giúp 
VINAPACO hoàn thiện hồ sơ vay vốn Ngân hàng và có thể áp dụng triển khai thực hiện xúc tiến 
trồng rừng kịp thời vụ. 

3.2. Một số tồn tại, hạn chế sản xuất Lâm nghiệp của VINAPACO 
Mặc dù, các chương trình hợp tác giữa hai đơn vị đã đem lại nhiều hiệu quả đối với Tổng 

công ty Giấy trong những năm vừa qua. Tuy nhiên, do yêu cầu thực tiễn của Tổng công ty đang 
trong giai đoạn chuyển đổi, tái cơ cấu nên các chương trình hợp tác giữa hai đơn vị mới đang ở 
giai đoạn bước đầu trong quá trình hợp tác lâu dài. 

- Nhu cầu về giống: Số lượng giống được công nhận nhiều, nhưng số lượng giống được áp 
dụng vào sản xuất để thay thế dần các giống đã trồng lâu năm qua nhiều luân kỳ vẫn còn ít. 
Giống có năng suất và chất lượng cao phục vụ trồng rừng luôn được Tổng công ty quan tâm và 
có nhu cầu mong muốn sử dụng. Các mô hình trồng khảo nghiệm một số giống mới chưa được 
trồng tại Tổng công ty. 

- Quy trình kỹ thuật lâm sinh: Mới chỉ áp dụng cho mô hình trồng rừng nguyên liệu giấy, 
theo yêu cầu của Tổng công ty trong giai đoạn trước mắt, chưa thể hiện tính bền vững trong sản 
xuất kinh doanh lâm nghiệp. 

IV. ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC ƯU TIÊN TRONG NĂM TIẾP THEO
4.1. Công tác giống 

- Xây dựng các mô hình trồng rừng khảo nghiệm các giống mới năng suất chất lượng cao 
phù hợp với điều kiện lập trồng rừng của Tổng công ty. 

- Là đơn vị chuyển giao, cung cấp nguồn giống đại trà, chất lượng cao phục vụ trồng rừng 
của Tổng công ty. 

4.2. Xây dựng chiến lược phát triển Lâm nghiệp bền vững Tổng công ty giai đoạn 2021 - 2030 
- Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng của Tổng công ty (phía Bắc và phía Nam). 
- Xây dựng bản đồ lập địa trồng rừng của Tổng công ty. 
- Xây dựng mô hình trình diễn liên kết với địa phương trồng cây phân tán cung cấp gỗ 

nguyên liệu giấy (mô hình thực hiện tại các bờ kênh, đường đi, bãi trống,... trên đất nông 
nghiệp tại Phú Thọ). 

- Xây dựng một số mô hình trồng rừng trình diễn năng suất cao cung cấp gỗ nguyên liệu 
giấy cho keo và bạch đàn tại các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc. 

- Xây dựng một số mô hình trồng rừng trình diễn trồng rừng keo cung cấp gỗ lớn tại các tỉnh 
Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ. 

- Xây dựng mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng có hiệu quả kinh tế cao tại Phú Thọ, 
Tuyên Quang và Hà Giang. 
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
TRONG KINH DOANH RỪNG TRỒNG  

TẠI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
LÂM NGHIỆP QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH 

Nguyễn Trần Tú  
Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Quy Nhơn 

TÓM TẮT 

Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Quy Nhơn, tiền thân là Lâm trường Quy Nhơn được thành 
lập theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 12/7/1977 của UBND tỉnh Nghĩa Bình, nay UBND tỉnh Bình 
Định. Qua hơn 43 năm hoạt động Công ty đã từng bước phát triển vững mạnh và hoạt động có hiệu quả. Hoạt 
động của đơn vị được chuyển dịch từ cơ chế quan liêu bao cấp sang cơ chế kinh tế thị trường đến nay đã dần 
ổn định và ngày càng phát triển. Hiện nay Công ty đang quản lý 8.452 ha diện tích rừng và đất rừng tại tỉnh 
Bình Định. Trong những năm qua, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học 
Lâm nghiệp Việt Nam trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lâm nghiệp thông qua 
việc khảo nghiệm các giống keo mới và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong trồng rừng keo thâm canh nhằm 
nâng cao năng suất, chất lượng rừng trồng ở Bình Định. Công ty đã triển khai xây dựng khảo nghiệm các 
giống và xây dựng vườn giống cho các loài keo lai, Keo lá tràm, nhận chuyển giao các quy trình nhân giống 
keo bằng phương pháp nuôi cấy mô. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã áp dụng kỹ thuật nuôi dưỡng, chuyển hóa 
rừng trồng keo cung cấp gỗ nhỏ thành rừng cung cấp gỗ lớn. Thông qua việc sử dụng các giống keo mới 
trong trồng rừng và áp dụng kỹ thuật chuyển hóa rừng trồng keo đã nâng cao được năng suất, chất lượng 
rừng trồng tại Công ty. Các hoạt động này đã nâng cao năng suất chất lượng rừng trồng và mang lại hiệu quả 
kinh tế cao cho Công ty, góp phần phát triển lâm nghiệp tại tỉnh Bình Định. Từ các kết quả này, Công ty đã 
nhân rộng trên nhiều diện tích rừng khác do Công ty quản lý. Với những thành tích đã đạt được, Công ty đã 
nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ, của UBND tỉnh Bình Định và được tôn 
vinh là “Doanh nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2020”. 

Application of Science and Technology to Plantation Forest Business  
in Quy Nhon Forestry One Member Co., LTD 

Nguyen Tran Tu  
Quy Nhon Forestry One Member Co., LTD 

Quy Nhon Forest Enterprise, the precursor of Quy Nhon Forestry One Member Co., Ltd., was 
established under Decision No. 1445/QD-UBND dated 12/7/1977 by Nghia Binh Provincial People's 
Committee (now Binh Dinh People's Committee). After more than 43 years of operation, the Company has 
gradually developed and effectively operated. The Company's operation has been shifted from subsidized 
bureaucracy to a market economy mechanism that now has gradually stabilized and deveoped. Currently, the 
Company is managing 8,452 ha of forest and forest land in Binh Dinh province. In recent years, the 
Company has worked closely with the Vietnamese Academy of Forest Sciences in scientific research and 
forestry technology transfer through the testing of new Acacia varieties and application of technical advances 
to improve productivity and quality of plantation forests in Binh Dinh. The company has tested and built seed 
orchards for Acacia hybrid, Acacia auriculiformis, and transferred Acacia propagation processes by tissue 
culture to relevant stakeholders. In addition, the Company has applied the techniques of tending and 
converting Acacia plantations that provide small timber into plantations that provide large timber. Through 
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the use of new Acacia varieties and application of advanced techniques, the productivity and quality of 
plantation forests of the Company have greatly increased. These activities have improved the productivity of 
planted forests and brought high economic efficiency to the Company, contributing to forestry development 
in Binh Dinh province. From these results, the Company has expanded the good models to other forest areas 
managed by the Company. With these achievements, the Company has received quite a number of 
certificates of merit from the Prime Minister and the People's Committee of Binh Dinh Province and was 
honored as “Vietnam Typical Creative Enterprise in 2020”. 

I. MỘT SỐ NÉT CHÍNH VỀ CÔNG TY 
Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn, tiền thân là Lâm trường Quy Nhơn được thành lập 

theo Quyết định số 1445/QĐ-UBND ngày 12/7/1977 của UBND tỉnh Nghĩa Bình (nay UBND 
tỉnh Bình Định). Năm 2010, UBND tỉnh Bình Định ban hành Quyết định số 260/QĐ-UBND 
ngày 22/6/2010 về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi Công ty Lâm nghiệp Quy Nhơn thành Công 
ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lâm nghiệp Quy Nhơn. Năm 2016, UBND tỉnh Bình 
Định ban hành Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, 
đổi mới Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Quy Nhơn (viết tắt là Công ty TNHH Lâm 
nghiệp Quy Nhơn). 

Công ty có Ban lãnh đạo điều hành (01 Chủ tịch, 01 Giám đốc, 01 phó Giám đốc và 01 
Kiểm soát viên), có 04 phòng nghiệp vụ, 05 đơn vị đội trực thuộc. Hiện nay Công ty có tổng số 
cán bộ công nhân viên và người lao động là 83 người (48 nam và 35 nữ), trong đó có 02 Thạc sỹ, 
30 Đại học, 03 Cao đẳng, 12 Trung cấp, 10 Công nhân Kỹ thuật, 20 Lao động phổ thông.  

Công ty được Nhà nước giao và cho thuê 8.452,0 ha diện tích rừng và đất rừng. Địa bàn hoạt 
động gồm thành phố Quy Nhơn, xã đảo Nhơn Châu và 09 phường xã nội, ngoại thành là Bùi Thị 
Xuân, Trần Quang Diệu, Nhơn Phú, Đống Đa, Lê Hồng Phong, Quang Trung, Ghềnh Ráng, Ngô 
Mây và xã Phước Mỹ và một phần diện tích đất huyện Vân Canh (xã Canh Vinh và xã Canh Hiển). 
Tổng vốn Điều lệ của Công ty là 19.310.000.000đ (Mười chín tỷ, ba trăm mười triệu đồng). 

Công ty có đặc thù là vừa sản xuất kinh doanh vừa làm nhiệm vụ công ích Nhà nước giao, 
qua hơn 43 năm hoạt động Công ty đã vững vàng, từng bước phát triển vững mạnh và hoạt động 
có hiệu quả, chuyển dịch từ đơn vị trước đây hoạt động theo cơ chế quan liêu bao cấp và hiện 
nay sang kinh tế thị trường và ngày càng phát triển, hoạt động sản xuất kinh doanh phát huy hiệu 
quả, tăng trưởng kế hoạch năm sau luôn cao hơn năm trước, Công ty đều đạt và vượt. Với các 
kết quả đã đạt được, đơn vị được UBND tỉnh Bình Định xếp hạng doanh nghiệp Hạng I từ năm 
2012 và luôn giữ vững cho đến nay. Từ năm 2015 đến nay, Công ty đã đón nhận 2 cờ Thi đua 
của Thủ tướng Chính phủ, 3 cờ Thi đua của UBND tỉnh Bình Định, ngoài ra đã nhận được nhiều 
bằng khen, giấy khen khác của các cấp, ban, ngành. Đặc biệt năm 2019 rất vinh dự được Chủ 
tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (giai đoạn 2014 - 2018) và đó thành quả mà 
Công ty phấn đấu được các cấp ghi nhận trong những năm qua. 

II. ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG
CỦA CÔNG TY 
2.1. Về giống cây trồng lâm nghiệp 

Với quan điểm và nhận thức rằng, giống đóng vai trò quan trọng trong năng suất, chất lượng 
rừng trồng của Công ty nên trong những năm qua để nâng cao chất lượng giống phục vụ cho 
công tác sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như việc cung cấp cho thị trường các loại giống tốt 
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có năng suất chất lượng cao, trong suốt thời gian dài vừa qua Công ty cũng đã hợp tác nghiên 
cứu khoa học cùng với Viện nghiên cứu Giống và CNSH lâm nghiệp - Viện Khoa học Lâm 
nghiệp Việt Nam để nghiên cứu, ứng dụng và phát triển các giống cây trồng lâm nghiệp mới 
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận, thông qua các hoạt động khảo nghiệm 
giống, xây dựng vườn giống, chuyển giao các quy trình nhân giống bằng phương pháp nuôi cấy 
mô, hom, một số hoạt động và kết quả đạt được trong lĩnh vực này như sau: 

- Hàng năm Công ty đã ưu tiên dành một phần diện tích đất nhất định (đến nay gần 50 ha) để 
Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp trồng khảo nghiệm các giống mới, đến nay đã 
mang lại nhiều kết quả tốt cụ thể:  

+ Đã công nhận được 5 giống keo lai mới (BV71, BV73, BB055, BV376, BV586) cho vùng 
Quy Nhơn, Bình Định và những nơi có điều kiện sinh thái tương tự. 

+ Đã công nhận được 03 vườn giống cho Keo lá tràm, Keo lá liềm, Bạch đàn pellita, phục vụ 
cung cấp hạt giống chất lượng cao. 

+ Đã tổ chức được 3 lớp tập huấn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy 
mô cho Công ty. 

+ Từ năm 2019, Viện nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp đã hợp tác với Công ty 
TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn để sản xuất, cung cấp cây giống chất lượng cao bằng công nghệ 
nuôi cấy mô cho loài keo lai, Keo lá tràm với quy mô từ 3-4 triệu cây/năm bằng công nghệ nuôi 
cấy mô thông qua cung cấp bình giống gốc và cử chuyên gia vào trực tiếp phối hợp với Công ty 
để sản xuất cây giống. Đặc biệt trong năm 2019, Công ty đã sản xuất được 3,5 triệu cây giống 
keo lai phục vụ cho trồng rừng và dự kiến năm 2020 sẽ sản xuất và tiêu thụ được 4 - 5 triệu cây. 
Ngoài ra, đối với Keo lá tràm, Công ty cũng đã sản xuất được hơn 500.000 cây giống, xây dựng 
10 ha rừng trồng khảo nghiệm và vườn vật liệu có diện tích hơn 1.000 m.  

2.2. Về Lâm sinh 
Ngoài lĩnh vực giống, trong những năm qua Công ty cũng đã ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật 

trong kinh doanh rừng trồng cung cấp gỗ lớn nhằm nâng cao năng suất và chất lượng rừng trồng. 
Từ năm 2014 đến nay, Công ty cũng đã phối hợp tốt với Viện Nghiên cứu Lâm sinh - Viện Khoa 
học Lâm nghiệp Việt Nam để triển khai xây dựng một số mô hình rừng trồng gỗ lớn, năng suất 
cao tại Công ty, cụ thể: 

- Năm 2014 Công ty đã phối hợp với Viện thực hiện đề tài “Nghiên cứu các biện pháp kỹ 
thuật tổng hợp để phát triền trồng rừng cung cấp gỗ lớn các loài Keo tai tượng, Keo lá tràm và 
Bạch đàn trên lập địa sau khai thác ít nhất hai chu kỳ tại một số vùng trồng rừng tập trung”. 

- Năm 2016 Viện cũng đã phối hợp với Công ty để tổ chức tập huấn quy trình chuyển hóa gỗ nhỏ 
sang gỗ lớn cho Công ty và các đơn vị sản xuất lâm nghiệp trên địa bản tỉnh Bình Định. Đặc biệt 
trong năm 2016 Công ty đã triển khai xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm chuyển hóa rừng 
trồng keo cung cấp gỗ nhỏ sang cung cấp gỗ lớn với một số nội dung cụ thể như sau:  

+ Diện tích xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm chuyển hóa rừng keo lai cung cấp gỗ nhỏ 
sang gỗ lớn của Công ty là 20 ha. Tại thời điểm chuyển hóa, rừng ở tuổi 4, có mật độ 1.900 
cây/ha, đường kính trung bình 10,5 cm, chiều cao vút ngọn 12,0 m và trữ lượng là 91,2 m/ha. 
Sau 3 năm chuyển hóa, đường kính ngang ngực trung bình đạt 15,2 m, chiều cao 18,7 m và trữ 
lượng 156,1 m/ha. Năng suất rừng ở tuổi 6 đạt 26 m/ha/năm. 

+ Ngay sau xây dựng mô hình thử nghiệm nêu trên từ Dự án, Công ty đã nắm bắt được kỹ 
thuật và đã áp dụng để nhân rộng mô hình trên các diện tích rừng khác của Công ty, cụ thể là 
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năm 2016 đã chuyển hóa thêm 20 ha, năm 2017 là 50 ha, năm 2018 tăng lên 30 ha, năm 2019 
thêm 50 ha và năm 2020 thêm 20 ha và Công ty sẽ tiếp tục thực hiện trên các diện tích khác 
trong các năm tiếp theo. Ngoài áp dụng cho loài keo lai, Công ty cũng áp dụng chuyển hóa rừng 
trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn cho 10 ha Keo lá tràm vào năm 2017. Đặc biệt từ năm 2019 Công ty đã 
và đang phối hợp với Viện Quản lý Rừng bền vững và Chứng chỉ rừng thực hiện xây dựng 
phương án quản lý rừng bền vững và tiến tới xin cấp chứng chỉ rừng dự kiến hoàn thành vào cuối 
năm 2020.  

+ Với kết quả Mô hình thí điểm trên Công ty đã xây dựng, Dự án trồng rừng gỗ lớn của đơn 
vị từ năm 2016 - 2021, sản xuất theo chuỗi giá trị từ trồng rừng, chế biến, tiêu thụ và phát triển 
lâm nghiệp của Công ty theo hướng bền vững; qua đó đã tạo được niềm tin cho cán bộ công 
nhân lao động trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình làm nghề rừng thấy được lợi ích 
của việc trồng rừng gỗ lớn, góp phần thực hiện thành công Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp 
tỉnh nhà theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững tại Quyết định số 2683/QĐ-
UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh Bình Định và Đề án phát triển cây gỗ lớn trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2035 tại Quyết định số 2440/QĐ-UBND 
ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh Bình Định.  

Từ khi mô hình chuyển hóa rừng trồng gỗ nhỏ sang cung cấp gỗ lớn được thực hiện và nhân 
rộng tại Công ty thì đây đã trở thành một địa điểm tham quan học tập kinh nghiệm của các đơn 
vị trong và ngoài tỉnh, cũng như nhiều các cơ quan truyền thông trong và ngoài tỉnh đã đến thăm 
quan, thu thập thông tin để phổ biến rộng rãi. Công ty đánh giá cao các biện pháp kỹ thuật đã áp 
dụng và nhận thấy rõ hiệu quả của chuyển hóa rừng. 

Với sự phối hợp tương đối toàn diện về áp dụng khoa học trong sản xuất lâm nghiệp giữa 
các đơn vị của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam và Công ty TNHH Lâm nghiệp Quy Nhơn 
đã làm cho Công ty luôn là đơn vị đi đầu trong quá trình sản xuất. Với các kết quả này, năm 
2020 Công ty vinh dự được UBND tỉnh Bình Định giới thiệu với Trung tâm nghiên cứu phát 
triển thương hiệu Việt - Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tôn vinh là “Doanh 
nghiệp Việt Nam điển hình sáng tạo năm 2020”. 

Từ những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, trong những năm tới Lãnh đạo Công ty 
luôn xác định mục tiêu hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ là một trong 
những yếu tố quan trọng trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị. Công ty luôn mong 
muốn nhận được sự quan tâm hợp tác từ các đơn vị của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam để 
góp phần đem lại giá trị lợi ích từ rừng cho sản xuất kinh doanh của đơn vị, góp phần phát triển 
lâm nghiệp của tỉnh nhà Bình Định. 
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  
TRONG PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG 

Ở CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN LÂM NGHIỆP YÊN THẾ  

Hoàng Văn Chúc, Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế  

TÓM TẮT 

Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế, tỉnh Bắc Giang được thành lập năm 2019, trên cơ 
sở nâng cấp Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Yên Thế, với số vốn của Nhà nước là trên 50 tỷ 
đồng. Công ty đang quản lý một diện tích khá lớn rừng và đất rừng, trong đó có 2.000 ha rừng trồng đã được 
cấp chứng chỉ FSC. Trong những năm qua, Công ty đã rất chú trọng vào việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, 
công nghệ mới như thử nghiệm và trồng đại trà các giống mới, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật về chọn tạo 
giống, kỹ thuật lâm sinh trồng, chăm sóc vào sản xuất. Kết quả rất đáng ghi nhận là rừng trồng của Công ty 
khi áp dụng khoa học công nghệ mới có năng suất, chất lượng hơn hẳn so với rừng đối chứng. Đặc biệt, các 
khu rừng trồng Keo tam bội của Công ty có năng suất đạt tới 30 m/ha/năm. Bên cạnh những thành tựu đạt 
được, Công ty vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn vướng mắc liên quan tới ứng dụng khoa học công nghệ mới để 
phát triển rừng. Trong thời gian tới, Công ty rất mong muốn được phối kết hợp chặt chẽ hơn nữa với các viện 
nghiên cứu, các đối tác và nhất là nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn nữa của Bộ Nông nghiệp và PTNT để 
Công ty có thể ứng dụng nhiều hơn, hiệu quả hơn các tiến bộ khoa học công nghệ mới vào phát triển rừng 
của Công ty và khu vực.  

Application of Science and Technology to Development of Plantation Forests  
in Yen The Forestry Two-member Co., LTD 

Hoang Van Chuc 
Yen The Forestry Two-member Co., LTD 

Yen The Forestry Two-member Company Limited, Bac Giang province, was established in 2019, on the 
basis of upgrading Yen The Forestry One-member Company., Ltd., with the State's capital of over VND 50 
billion. The company is managing a large area of forests and forest land, including 2,000 hectares of 
plantation forests that has FSC. Over the past years, the Company has paid great attention to the application 
of new scientific and technological advances such as testing and planting new varieties, applying technical 
advances on breeding and silviculture to the forest productivity. The remarkable result is that the Company's 
plantation forests when applying new science and technology have higher productivity and quality than the 
control planation forests. Especially, the triploid acacia plantation forests of the Company have the 
productivity of 30 m/ha/year. Besides the achievements, the Company still faces difficulties and obstacles 
related to the application of new science and technology to forest development. In the coming time, the 
Company looks forward to working more closely with research institutes, partners and especially getting 
stronger support from the Ministry of Agriculture and Rural Development, so that the Company can get more 
effective application of new scientific and technological advances to the development of the Company and 
the region. 

I. MỞ ĐẦU 
Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế, tỉnh Bắc Giang được chuyển đổi từ 

Công ty TNHH Một thành viên vào năm 2019, trong đó vốn Nhà nước là hơn 50 tỷ đồng, chiếm 
84% (không phải vay vốn ngân hàng). Công ty hiện có 2.000 ha rừng trồng sản xuất, nằm ở 
trung tâm vùng nguyên liệu công nghiệp phía Đông Bắc, đã được cấp chứng chỉ FSC. Công ty có 
nhiều diện tích rừng trồng gỗ lớn và rừng trồng thâm canh đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả 
khá cao. Những năm qua, việc ứng dụng khoa học công nghệ của Công ty đã có ảnh hưởng rất 
tích cực tới công tác phát triển rừng của Công ty và khu vực. 
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II. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀO PHÁT TRIỂN RỪNG
Trong giai đoạn 2011 đến nay, Công ty đã quan tâm và đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học và 

công nghệ để phát triển rừng trồng, cụ thể như sau: 
Năm 2011: Trồng thử nghiệm 2 mô hình, mỗi mô hình 2 ha gồm các giống mới: 
+ Thử nghiệm các dòng keo lai: BV16, BV10, BV33, BV32, BV71, BV73, BV75. 
+ Thử nghiệm trồng Keo tai tượng các xuất xứ: Pongakii, Trảng Bom Đồng Nai, Đông Hà 

Quảng Trị, Hàm Yên Tuyên Quang. 
Qua đó đã chọn ra được một số dòng và xuất xứ tốt nhất đưa vào trồng rừng đại trà tại Công 

ty, làm cho năng suất chất lượng rừng tăng lên.  
+ Phối hợp với trồng khảo nghiệm 2 ha gồm 50 dòng Bạch đàn lai UP. Năm 2016 đã có 7 

dòng được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống tiến bộ kỹ thuật. 
Năm 2013: Ứng dụng và chuyển giao bộ giống Bạch đàn lai UP, PNCT3 vào trồng trên diện 

tích 13 ha, đồng thời nhận chuyển giao và nhân giống các dòng UP99, UP72, UP35, xây dựng 2 
ha vườn giống vô tính Keo tai tượng thế hệ 1,5. 

Năm 2014: Trồng khảo nghiệm nghiệm 2 ha keo lai với 150 dòng, chọn ra được 7 dòng tốt nhất 
được công nhân giống; ứng dụng chế phẩm vi sinh của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam bón 
cho rừng trồng Bạch đàn và keo lai để cải tạo đất; ứng dụng công nghệ GIS trên Smartphone để quản 
lý ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng và đất rừng mang lại hiệu quả cao. 

Năm 2015: Phối hợp trồng thử nghiệm các dòng keo lai kháng bệnh AH (1 ha) và một số dòng 
Keo lá tràm (1 ha). Đến nay, đã chọn được dòng tốt đang đưa vào trồng đại trà.  

Năm 2016: Ứng dụng công nghệ, thiết bị sản xuất bầu hữu cơ dùng ươm cây lâm nghiệp. 
Năm 2017: Phối hợp trồng khảo nghiệm 4 ha các dòng Keo tam bội, đến nay đã chọn và được 

công nhận 3 dòng tốt nhất có năng suất khoảng 30 m/ha/năm. 
Năm 2018: Trồng mở rộng các dòng Keo tam bội 2 ha. Thử nghiệm ứng dụng thành công bước 

đầu các công cụ, dụng cụ máy trồng cây, bón phân, máy băm thực bì phòng cháy cho rừng. 
Năm 2019: Tiếp tục ứng dụng chế phẩm vi sinh vào trồng rừng, bón thúc cho rừng trồng năm 4 

và năm thứ 5.  
Năm 2020: Trồng mở rộng 10 ha các dòng Keo AH, 4 ha Keo tam bội và keo lai các dòng mới 

được công nhận.  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
3.1. Thuận lợi 

- Quá trình vừa thử nghiệm, vừa trồng mở rộng các dòng, giống tốt đã giúp cho rừng trồng 
của Công ty có năng suất chất lượng khá cao, ít bị nhiễm bệnh. Công ty hiểu rõ các đặc điểm, ưu 
thế của các dòng, giống cây, do vậy có thể chủ động lựa chọn các giống tốt nhất cho trồng rừng, 
cũng như chủ động áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh rừng mà ít gặp rủi ro trong khi uy 
tín được nâng cao khi cung ứng giống ra thị trường. 

- Việc trồng khảo nghiệm, thử nghiệm, ứng dụng, chuyển giao các giống của Công ty cơ bản 
đều có sự phối hợp chặt chẽ và sự giúp đỡ nhiệt tình của các nhà khoa học thuộc Viện khoa học 
lâm nghiệp Việt Nam.  

- Các giống đã trồng khảo nghiệm, thử nghiệm tại Công ty và đã được Bộ Nông nghiệp 
công nhận đều có năng suất, chất lượng tốt, tăng trưởng từ 25 - 30 m/ha/năm; thích ứng với 
điều kiện sản xuất của Công ty và người dân trong vùng. 

- Các công cụ, dụng cụ, thiết bị, công nghệ, chế phẩm vi sinh đã thử nghiệm và ứng dụng 
bước đầu đã phát huy hiệu quả. Qua đó đã mở ra cách cải tiến hoàn thiện để ứng dụng đồng bộ, 
hiệu quả hơn. 
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- Ứng dụng khoa học công nghệ lâm nghiệp đã giúp cho Công ty quản lý rừng bền vững theo 
tiêu chuẩn FSC mang lại hiệu quả cao. Mặt khác còn có tác dụng thúc đẩy năng suất chất lượng 
rừng cho cả khu vực. 

3.2. Khó khăn vướng mắc 
- Đã thử nghiệm xác định được dòng keo, bạch đàn có năng suất, chất lượng cao đã được 

Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận giống, nhưng chậm có nguồn giống nhân đại trà phục vụ 
sản xuất. 

- Chưa có giải pháp kỹ thuật hiệu quả trong việc ứng dụng chế phẩm vi sinh cải tạo đất, bón thúc 
rừng trồng trên đất chặt, chua, nghèo kiệt độ phì, đất đã qua 4 - 5 chu kỳ trồng rừng. 

- Chưa tìm được chế độ giữ độ ẩm trong bầu hữu cơ, nên khi sử dụng cây con trong bầu này 
trồng rừng, gặp thời tiết ít mưa cây hay bị chết.  

- Chưa có giải pháp hiệu quả trong ứng dụng đưa cơ giới thực hiện các khâu xử lý thực bì, 
đào hố, chăm sóc rừng, tiêu giảm vật rơi rụng của rừng trồng thâm canh trên đất dốc. 

- Nhiều dòng keo lai và một số xuất xứ Keo tai tượng đang bị xốp phần lõi của 2/3 thân phía 
ngọn nhưng chưa có giải pháp phòng chống có hiệu quả. Chưa tìm được loài cây gỗ thân thẳng, 
có khả năng tỉa cành tự nhiên tốt, ít để lại vết sẹo, có thể trồng trên đất rừng nghèo dinh dưỡng để 
làm nguyên liệu sản xuất ván bóc. 

- Chưa tìm được loài cây lâm sản ngoài gỗ trồng dưới tán rừng trồng để lấy ngắn nuôi dài, 
kích thích phát triển rừng gỗ lớn. 

- Một số giống keo, bạch đàn lai có năng suất cao nhưng khả năng chống giông bão kém, cây 
hay bị đổ, gãy....  

- Chưa ứng dụng tự động hóa trong một số công việc trong vườn ươm, và trong sản xuất bầu 
hữu cơ.  

- Còn hạn chế trong việc cải tiến các thiết bị, dụng cụ: Máy đóng bầu hữu cơ, kéo tỉa cành 
trên cao, máy xử lý thực bì và xử lý vật rơi rụng dưới tán rừng thâm canh cao. 

IV. KIẾN NGHỊ 
- Đề nghị các nhà khoa học, các viện nghiên cứu giúp Công ty tháo gỡ những vướng mắc đã 

nêu ở trên.  
- Khi nghiên cứu chọn tạo giống, có thể đồng thời nghiên cứu việc chuẩn bị các điều kiện, kỹ 

thuật nhân giống, sản xuất giống đại trà, các biện pháp kỹ thuật lâm sinh và khuyến cáo kỹ thuật 
trồng, chăm sóc. 

- Có cơ chế cho các đơn vị nghiên cứu giống duy trì thường xuyên việc nghiên cứu, chọn tạo 
giống mới để thay thế giống đã bị thoái hóa; quản lý lưu trữ các nguồn giống tốt; quy định cơ chế 
bán nguồn giống cho người sản xuất đối với các giống được chọn tạo bằng 100% tiền ngân sách 
nhà nước; định kỳ 5 năm tổ chức kiểm tra đánh giá hủy các giống không còn giá trị sử dụng. 

- Các đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng về giống cần được đầu tư 100% giống, vật tư phân 
bón cho các cơ sở thực nghiệm để tránh bị rủi ro và khuyến khích đơn vị, cá nhân ứng dụng.  

- Nghiên cứu hiện trạng Keo tai tượng và một số dòng keo lai ở các tỉnh miền Bắc bị xốp lõi 
ở 2/3 thân về phía ngọn cây và có giải pháp hoặc khuyến cáo khắc phục. 

 Trên đây là một số ý kiến tham luận của Công ty TNHH Hai thành viên Lâm nghiệp Yên Thế 
về kết quả ứng dụng khoa học công nghệ phát triển rừng ở Công ty trong 10 năm qua tới Hội thảo 
“Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lâm nghiệp: Thành tựu và định hướng phát 
triển”. Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp. 
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ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
 TRONG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM 

Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam 

Ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam trong những thập niên qua đã có bước phát triển 
mang tính đột phá và đã trở thành một trong những ngành công nghiệp quan trọng của Việt Nam. 

Nguyên nhân đạt được thành tựu to lớn nêu trên nhờ có đường lối, định hướng và cơ chế 
chính sách đúng đắn của Nhà nước. Nhờ có sự năng động, sáng tạo của đội ngũ doanh nhân và 
cộng đồng doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam. Một nguyên nhân nữa không kém phần quan 
trọng đó là khoa học công nghệ (KHCN). Việc ứng dụng KHCN trong suốt quá trình chế biến gỗ 
có vai trò quyết định tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, đem lại giá trị gia 
tăng cao và lợi nhuận lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới.  

Nội dung báo cáo gồm 4 phần sau: 
1. Tình hình ứng dụng KHCN trong phát triển công nghệ chế biến gỗ
2. Các hình thức tiếp cận kết nối chuyển giao công nghệ
3. Thuận lợi và khó khăn đối với ứng dụng KHCN chế biến gỗ
4. Kiến nghị về phát triển KHCN chế biến gỗ

I. TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG KHCN TRONG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN GỖ 
1.1. Các loại hình công nghệ chế biến gỗ 

- Công nghệ xẻ gỗ;  
- Công nghệ sấy gỗ;  
- Công nghệ sản xuất các loại ván nhân tạo; 
- Công nghệ sản xuất các sản phẩm gỗ;  
- Công nghệ sơn phủ bề mặt các sản phẩm gỗ;  
- Công nghệ hoàn thiện và đóng gói sản phẩm; 

1.2. Đầu tư và ứng dụng công nghệ chế biến gỗ 
Tùy theo yêu cầu của từng đối tượng và năng lực sản xuất của doanh nghiệp (DN), trình độ 

áp dụng công nghệ của các đối tượng DN rất khác nhau. 
- Có DN chỉ sản xuất gỗ xẻ;  
- Có DN sản xuất gỗ xẻ và sấy gỗ;  
- Có DN sản xuất gỗ xẻ, sấy gỗ và sản xuất các sản phẩm gỗ;  
- Có DN chỉ chuyên sản xuất các loại ván nhân tạo;  
- Có DN vừa sản xuất ván nhân tạo và sản xuất các sản phẩm gỗ từ ván nhân tạo;  
- Do đó việc lựa chọn công nghệ và áp dụng công nghệ cũng khác nhau. Mỗi loại sản phẩm 

đều có loại hình công nghệ sản xuất riêng của sản phẩm đó như trình bày ở phần trên. 
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1.3. Trình độ áp dụng công nghệ 
Hiện nay Việt Nam đã và đang áp dụng nhiều loại hình công nghệ khác nhau với mức độ 

công nghệ cao thấp khác nhau.  

- Các cơ sở chế biến nhỏ, các làng nghề gỗ: sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, đồ gỗ cấp thấp vẫn sử 
dụng công nghệ thủ công (đục, đẽo) cơ giới hóa và rất ít cơ sở đã có máy chép hình. 

- Các DN vừa và nhỏ: Vừa áp dụng công nghệ cơ giới hóa + điện khí hóa kết hợp với 1 số 
thiết bị CNC 

- Các DN lớn: Đã đầu tư công nghệ tự động hóa và số hóa. 

1.4. Xuất xứ công nghệ và thiết bị chế biến gỗ 

- Công nghệ thiết bị chế biến gỗ của Việt Nam hiện nay chủ yếu là nhập khẩu từ Trung 
Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và một số ít các nước châu Âu.  

- Công nghệ để sản xuất các loại ván MDF, ván ghép thanh, viên nén nhiên liệu phần lớn 
mua công nghệ và thiết bị của các nước châu Âu, Nhật.  

- Công nghệ để sản xuất các loại đồ gỗ trong nhà, ngoài trời... chủ yếu mua công nghệ thiết 
bị của Đài Loan, Trung Quốc,.. 

- Công nghệ để sản xuất dăm mảnh, đồ gỗ mỹ nghệ,.. sử dụng 1 số thiết bị của Việt Nam sản 
xuất như máy băm dăm, băng tải và thiết bị phun dăm,... còn lại nhập khẩu từ Trung Quốc.  

1.5. Đầu tư đổi mới và máy móc thiết bị chế biến gỗ 

Đầu tư công nghệ và máy móc thiết bị trong ngành chế biến gỗ cũng đang ở thời điểm cần 
phải đổi mới. Có thể chia thành những phân đoạn chính như sau:  

- Từ năm 1995 - 2005: Ngành chế biến gỗ chủ yếu sử dụng máy móc phần lớn đã qua sử 
dụng nhập từ Đài Loan và sản xuất trong nước. 

- Từ năm 2006 - đến nay: Máy móc nhập từ nhiều nước và vùng lãnh thổ khác nhau như 
Trung Quốc, Đài Loan, Đức, Ý, Nhật,... Trong đó có nhiều doanh nghiệp nhập khẩu máy 
móc thế hệ mới, máy CNC,... Tuy nhiên, số doanh nghiệp này chưa nhiều, nhất là những 
doanh nghiệp có dây chuyền thiết bị hiện đại, đồng bộ sản xuất đồ nội, ngoại thất trong nước 
và xuất khẩu.  

Với ngành thủ công mỹ nghệ còn khó hơn, tình hình hiện nay yêu cầu các sản phẩm phải đáp 
ứng đòi hỏi ngày càng cao hơn của thị trường, giá cả phải cạnh tranh được với các sản phẩm 
khác, nhất là từ Trung Quốc. Việc đưa máy móc vào để thay thế sản xuất thủ công ở từng công 
đoạn cần thiết trong dây chuyền, nhằm nâng cao năng suất lao động và đảm bảo chất lượng sản 
phẩm đối với các DN trong ngành vẫn còn rất lúng túng.  

Quản trị DN yếu kém đang là thách thức với các doanh nghiệp trong ngành. Tình trạng các 
DN loay hoay tự xoay sở, làm ăn một cách tự phát, không có bài bản rất phổ biến. Rất nhiều các 
DN ngồi chờ hợp đồng từ khách hàng tìm tới mình vào giao cho mình các đơn hàng sản xuất 
theo mẫu mã của họ. Những điểm yếu cơ bản này đã làm chậm đi rất nhiều các bước tiến của DN 
và làm yếu đi khả năng cạnh tranh của sản phẩm.  
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1.6. Độ tươi của công nghệ (Thế hệ sản xuất công nghệ và thiết bị) 
Độ tươi của công nghệ trong ngành chế biến gỗ được thể hiện thông qua bảng sau: 

Độ tuổi công nghệ Gỗ (%) 
Dưới 2 năm 7,8 
Từ 2-5 năm 17,1 

Từ 6-10 năm 42,6 
Từ 11-20 năm 20,2 
Trên 20 năm 3,1% 

Không rõ 9,3 

Nguồn: VIFOREST tổng hợp 

1.7. Công suất sử dụng máy móc thiết bị 
Công suất sử dụng máy móc thiết bị trong ngành gỗ được thể hiện qua bảng sau: 

Công suất sử dụng máy móc Gỗ (%) 
Dưới 30% 5,4 

Từ 30-50% 11,6 

Từ 50-70% 35,7 

Từ 70-90% 35,7 

Từ 90-100% 11,6 

Nguồn: VIFOREST tổng hợp 

1.8. Mức độ tự động hóa  
Mức độ tự động hóa trong ngành gỗ thấp, được đánh giá qua chỉ số sau: 

Mức độ tự động hóa Tỷ lệ DN (%) 

Chủ yếu điều khiển thủ công 27,4 

Chủ yếu điều khiển cơ giới hóa 9,7 

Chủ yếu được điều khiển theo chương trình bán tự động, máy vạn năng, chuyên dùng 24,9 

Chủ yếu điều khiển theo chương trình tự động, chương trình cố định 8,3 

Chủ yếu được điều khiển theo chương trình tự động, chương trình linh hoạt 7,9 

Có tất cả các loại trên 21,8 

Tổng 100 

Nguồn: VIFOREST tổng hợp 

1.9. Nguồn cung công nghệ 
- Nguồn cung từ các viện, trường: Thông qua hoạt động kết nối cung - cầu công nghệ trong 

lĩnh vực lâm nghiệp, đã xác định các Vvện, trường đã và đang cung ứng các nguồn cung công 
nghệ sau đây:  

+ Công nghệ tạo giống cây lâm nghiệp với các giống cây mới có năng suất vượt trội, có chất 
lượng thân cây tốt, có tỷ trọng gỗ cao;  

+ Công nghệ trồng rừng: Công nghệ xác định lập địa, công nghệ trồng rừng thâm canh, công 
nghệ chuyển hóa rừng gỗ nhỏ thành gỗ lớn, ứng dụng công nghệ phế phẩm vi sinh hỗn hợp cho 
cây trồng;  
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+ Công nghệ chế biến, bảo quản gỗ: Ứng dụng công nghệ biến tính gỗ tạo nguyên liệu gỗ có 
chất lượng cao để sản xuất các sản phẩm gỗ; nghiên cứu công nghệ chế biến gỗ uốn cong để tạo 
ra các chi tiết sản phẩm gỗ có chất lượng cao; công nghệ tạo vật liệu mới từ gỗ rừng trồng, công 
nghệ sản xuất ván LVL để sản xuất các loại ván nhân tạo, công nghệ bảo quản gỗ...  

- Nguồn cung công nghệ từ DN và các tổ chức KHCN khác: Theo kết quả khảo sát của 
VCCI (về xuất xứ công nghệ) được sử dụng tại DN, hiện nay các DN đang sử dụng công 
nghệ sau năm 2005 tại các nước phát triển chiếm 39%. Các công nghệ được ứng dụng sau 
2005 chỉ chiếm 14%. Số còn lại là công nghệ có nguồn gốc xuất xứ khác và công nghệ 
trong nước.  

1.10. Hoạt động kết nối nguồn cung công nghệ  
Đối với công nghệ gỗ Việt Nam, hoạt động kết nối nguồn cung công nghệ theo chuỗi sản 

xuất, gồm các hoạt động chủ yếu sau:  
(1) Kết nối nguồn cung công nghệ giữa các DN FDI;  
(2)  Kết nối nguồn cung công nghệ giữa các nhà máy cung cấp máy móc thiết bị nguyên liệu 

phụ trợ với các DN;  
(3) Kết nối nguồn cung công nghệ giữa khách hàng (chủ yếu là các đối tác nước ngoài) 

mua sản phẩm gỗ Việt Nam với các DN của Việt Nam;  
(4) Kết nối nguồn cung công nghệ giữa các tổ chức KHCN ngoài nhà nước, phòng thí nghiệm 

tư nhân với các viện, trường và DN;  
(5) Kết nối nguồn cung công nghệ các trường, viện và DN;  
(6) Kết nối nguồn công nghệ giữa DN với DN;  
(7) Kết nối cung công nghệ từ nội bộ DN.  

II. CÁC HÌNH THỨC TIẾP CẬN KẾT NỐI CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
Nhu cầu đổi mới công nghệ của các DN chế biến gỗ: 
- Ngành công nghiệp gỗ Việt Nam đã và đang hội nhập kinh tế quốc tế sâu và rộng, thể hiện 

qua các con số sau:  

+ Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã hiện diện ở trên 120 quốc gia và lãnh thổ trên thế giới;  

+ Nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ 100 quốc gia trên thế giới;  

+ Việt Nam đã ký nhiều Hiệp định FTA thế hệ mới, trong đó có nhiều hiệp định có liên quan 
tới sự phát triển của ngành công nghiệp gỗ Việt Nam như: Hiệp định CPTTP, EVFTA, 
VPA/FLEGT,... 

- Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đã đặt ra sự cấp thiết cho ngành công nghiệp gỗ Việt Nam 
phải đổi mới công nghệ;  

- Nhà nước đặt ra yêu cầu kim ngạch xuất khẩu lâm sản phải tăng cao đến năm 2025 đạt 
được 20 tỷ USD;  

- Ngành công nghiệp gỗ tập trung phần lớn là các DN vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình 
trong các làng nghề,... Lực lượng lao động chủ yếu là lao động phổ thông. Theo đánh giá của 
VCCI, lao động trong ngành gỗ có lượng cán bộ chuyên ngành lâm nghiệp chiếm từ 2-3%, công 



146 

nhân kỹ thuật từ 20-30% (thực tế con số này còn ít hơn); còn lại là lao động phổ thông. Nếu 
không có những bước đột phá trong sản xuất kinh doanh thì khó có được một đội ngũ công nhân 
có trình độ, tay nghề cao để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của 
sản phẩm trên thị trường.  

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn chưa thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng do Covid 19 đã 
đẩy sức mua của khách hàng xuống thấp. Giá cả các sản phẩm xuất khẩu nói chung có dấu hiệu 
chững lại, trong những năm gần đây chi phí trong nước ngày càng tăng cao, cộng với sự cạnh tranh 
từ các nước trong khu vực hoặc từ Trung Quốc đã tạo ra áp lực không nhỏ lên mỗi sản phẩm xuất 
khẩu của Việt Nam trong đó có sản phẩm đồ gỗ. Vấn đề là phải có những giải pháp công nghệ tiến 
tiến, phù hợp với từng DN, nhằm hạ giá thành, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Đây là con 
đường đúng nhất cho mỗi DN nhằm tạo ra bước đột phá chiến lược. Có giải pháp công nghệ tốt 
phù hợp, từng DN sẽ giải quyết các vấn đề sau:  

+ Nâng cao trình độ năng lực quản trị và tầm nhìn của ban lãnh đạo; 
+ Tạo ra hàng hoạt lao động tay nghề cao; 
+ Tăng cường và hợp lý hóa dây chuyển sản xuất theo hướng tối ưu; 
+ Tái cấu trúc nhân lực hiệu quả; 
+ Tạo bước đột phá trong khâu tiếp thị và thiết kế sản phẩm để tiếp cận trực tiếp vào hệ 

thống phân phối tại các thị trường mục tiêu.  
Tác động vào khâu công nghệ, DN sẽ giải quyết được hàng loạt vấn đề đang tắc nghẽn, 

nhằm tạo ra bước đột phá nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong chuỗi cung ứng toàn 
cầu. Khâu công nghệ là một trong những mắt xích quan trọng trong quá trình phát triển DN.  

- Đổi mới công nghệ và ứng dụng công nghệ mới trong quá trình sản xuất sẽ mang lại rất 
nhiều lợi ích cho DN. Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí nhân công, chi phí 
nguyên liệu, vật liệu,.. từ đó dẫn đến giảm giá thành, tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong 
nước và thế giới.  

III. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN ĐỐI VỚI ỨNG DỤNG KHCN CHẾ BIẾN GỖ
3.1. Thuận lợi 

- Đảng và Nhà nước rất quan tâm về phát triển khoa học công nghệ, đã ban hành nhiều cơ 
chế chính sách khuyến khích các DN áp dụng công nghệ mới. 

- Bộ KHCN có quỹ đổi mới công nghệ - đây là 1 quỹ rất bổ ích với DN. 

- Việt Nam đã ký nhiều hiệp định FTA thế hệ mới, như CPTPP, EVFTA và 1 số FTA khác. 

- Các quốc gia này có trình độ công nghệ chế biến gỗ rất tiên tiến và phát triển. Vì vậy tiếp 
cận các nguồn thông tin về công nghệ mới tiên tiến, hiện đại rất thuận lợi. 

- Nguồn cung gỗ nhập khẩu từ các quốc gia này có sản lượng khai thác gỗ lớn, ổn định chất 
lượng gỗ cao, chứng minh được xuất xứ (C/O) đảm bảo gỗ hợp pháp.  

- Các quốc gia này có trình độ quản trị công nghệ rất cao và rất chuyên nghiệp. 

- Trình độ công nghệ thông tin và các trung tâm dữ liệu về công nghệ rất đa dạng về chủng 
loại và sâu về khoa học,...  
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3.2. Khó khăn  
- Thiếu thị trường khoa học - công nghệ chế biến gỗ  
+ Thiết bị chế biến gỗ chủ yếu nhập khẩu;  
+ Việt Nam không có nhiều các DN chuyên kinh doanh thiết bị chế biến gỗ. Hiện chỉ có một 

số DN ở phía Nam. Các DN tự đầu tư tìm kiếm công nghệ và thiết bị.  
+ Thiếu các tổ chức giao dịch công nghệ, chủ yếu tìm kiếm trên mạng nhưng cũng không 

thuận lợi. 
+ Công nghiệp phụ trợ cho ngành chế biến gỗ cũng chủ yếu là nhập khẩu;  
+ Thiếu thị trường quảng bá giới thiệu về KHCN, thiếu các HCTL về công nghệ và thiết bị 

chế biến gỗ. 
- Thiếu thông tin và cơ sở dữ liệu về công nghệ chế biến gỗ  
+ Việt Nam hiện có nhiều trường đại học lâm nghiệp, viện KHCN,... tuy nhiên không có 

các đơn vị chuyên về thông tin công nghệ chế biến gỗ;  
+ Thông tin về công nghệ chỉ có thể tra được ở trên mạng hoặc tạp chí KHCN của thế giới. 

Tuy nhiên rất khó khăn cho nhiều DN vì không thuận lợi về ngoại ngữ và thiếu các chuyên gia 
về công nghệ thông tin;  

+ Thiếu sự liên kết giữa các cơ sở đào tạo và nghiên cứu KH với DN để giao lưu học hỏi và 
chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật.  

- Quản trị công nghệ chế biến gỗ còn bất cập 
+ Công nghệ chế biến gỗ chưa đồng bộ từ khâu sản xuất ra nguyên liệu gỗ (công nghệ lâm 

sinh) đến việc sử dụng gỗ (công nghệ thân thiện môi trường và tiết kiệm nguyên liệu) và sản 
xuất đồ gỗ (công nghệ chế biến sản phẩm gỗ). 

+ Việc đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao để quản trị công nghệ và vận hành thiết bị 
mới hiện đại một cách chuyên nghiệp rất hạn chế.  

- Phương thức bán hàng hóa hiện nay của DN chế biến gỗ (CBG) cũng là một thách thức 
lớn đối với lựa chọn và áp dụng công nghệ mới 

+ Hiện nay các DN CBG Việt Nam chủ yếu bán hàng cho khách hàng nước ngoài theo 
phương thức giao hàng tại các cảng của Việt Nam. Tức là bán hàng theo giá FOB - chưa bán 
hàng theo giá CIF, tức là bán hàng trực tiếp cho người tiêu dùng ở quốc gia nhập khẩu, không 
thông qua đối tác trung gian.  

+ Bán theo giá FOB là sản phẩm làm theo thiết kế mẫu mã của nước ngoai, yêu cầu chất 
lượng sản phẩm của nước ngoài, giá bán FOB thấp hơn nhiều so với giá bán CIF.  

+ Từ phương thức đó, DN Việt Nam không thực hiện công nghệ thiết kế sản phẩm và theo 
đó là không xây dựng được thương hiệu sản phẩm gỗ Việt Nam. Thách thức này cần được khắc 
phục để nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm gỗ Việt Nam.  

- Các làng nghề gỗ và các cơ sở chế biến nhỏ rất khó tiếp cận với các nguồn thông tin và 
các trung tâm dữ liệu công nghệ chế biến gỗ, thiếu nguồn nhân lực để vận hành công nghệ 
thông tin, công nghệ lưu trữ hồ sơ phục vụ cho truy suất nguồn gốc gỗ.  

Điều nay có tác động tiêu cực tới các DN lớn và vừa. Vì làng nghề và các cơ sở CBG nhỏ 
là đối tác của các mô hình liên kết giữa DN CBG với làng nghề và làng nghề là vệ tinh của các 
DN CBG.  
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- Các đơn vị nguồn cung vẫn rất lúng túng, khó khăn trong việc CGCN, do chưa có nhiều 
thông tin về nhu cầu của DN, một số công nghệ và thiết bị chưa thực sự đáp ứng nhu cầu thực tế.  

- Đối với các DN thì chưa quan tâm đánh giá đầy đủ về vai trò của đầu tư phát triển công 
nghệ; chưa có nhiều thông tin về các hoạt động CGCN, chưa nắm rõ chính sách ưu đãi và các 
vấn đề có liên quan đến hỗ trợ, đổi mới, CGCN. Cùng với việc thiếu nguồn vốn đầu tư và nguồn 
nhân lực chất lượng cao nên các DN còn chưa tự tin và mạnh dạn trong đầu tư ứng dụng 
KH&CN trong sản xuất; phần lớn các DN vừa và nhỏ trình độ công nghệ thấp, quá trình đổi mới 
công nghệ chậm và rất khó khăn do nhiều yếu tố, trong đó có khó khăn về tìm kiếm, trao đổi 
thông tin, tư vấn xúc tiến giao dịch mua - bán công nghệ trong khi đây là nhu cầu đòi hỏi, là tiềm 
năng phát triển trị trường công nghệ.  

- Mối liên kết giữa các nhà quản lý, nhà khoa học và DN chưa thực sự chặt chẽ. Do vậy có 
thể thấy một thực trạng là trên thực tế có những cung - cầu tốt nhưng hai bên lại chưa tìm thấy 
nhau. Việc liên kết viện/trường và DN còn tồn tại một số vấn đề khúc mắc mà trở ngại lớn nhất 
là mối quan hệ chưa tạo được lòng tin, còn có khoảng cách. Mặt khác, phát triển thị trường công 
nghệ được xem là giải pháp căn bản nhưng đến nay mới ở dạng sơ khai, hành lang pháp lý vẫn 
còn đang phải hoàn thiện, các định chế hỗ trợ thị trường chưa phát triển, các cơ chế gắn kế cung 
cầu còn lỏng lẻo, yếu tố định chế trung gian hiện đang còn yếu trong thị trường khoa học và công 
nghệ khiến các nguồn cung có giá trị không được áp dụng trong sản xuất kinh doanh.  

IV. KIẾN NGHỊ VỀ PHÁT TRIỂN KHCN CHẾ BIẾN GỖ
Công nghệ có vai trò quyết định tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm,

đem lại giá trị gia tăng cao và lợi nhuận lớn, tăng sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Doanh 
nghiệp gỗ Việt Nam nhận thức được điều đó và đang xúc tiến xây dựng chiến lược phát triển 
triển công nghệ để ngành công nghiệp gỗ Việt Nam phát triển nhanh, mạnh và bền vững.  

Để giúp DN thực hiện được khát vọng đó, đề nghị Nhà nước quan tâm hơn nữa và ban hành 
các cơ chế chính sách về một số lĩnh vực chủ yếu sau:  

- Tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý cho phát triển thị trường khoa học và công nghệ 
cũng như môi trường đầu tư đồng bộ: Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy 
phạm pháp luật, các chính sách liên quan tới sở hữu trí tuệ, hoạt động chuyển giao công nghệ, 
nguồn vốn, mặt bằng, nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới và chuyển giao công nghệ, đảm bảo lợi 
ích quốc gia, đáp ứng yêu cầu của những cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia.  

- Xây dựng các giải pháp kích cầu công nghệ: Xây dựng môi trường kinh doanh mang tính 
cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới công nghệ. Hoàn thiện môi trường kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi và 
động lực cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư đổi mới công nghệ. Đặc biệt, khuyến khích, 
hỗ trợ và thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới công nghệ; Có cơ chế, chính sách cụ thể để hỗ trợ DN 
trong đầu tư ứng dụng đổi mới công nghệ sản xuất trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; Xây 
dựng cơ chế phối hợp, đối thoại giữa các cơ quan Nhà nước các cấp với tổ chức KH&CN và 
doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện, giải quyết các vướng mắc trong thực thi chính sách ưu 
đãi, khuyến khích hoạt động ứng dụng, đổi mới công nghệ.  

- Xây dựng giải pháp thúc đẩy hoạt động cung - cầu công nghệ: Phát triển nguồn cung công 
nghệ trong nước, tạo động lực mạnh mẽ cho các tổ chức, cá nhân tạo ra và thương mại hóa công 
nghệ có giá trị thực tiễn. Quy định rõ ràng trách nhiệm đối với các cơ quan chuyển giao và nhận 
chuyển giao đối với kết quả thực hiện nghiên cứu phục vụ công ích; có chế độ khen thưởng thỏa 
đáng đối với tổ chức, cá nhân có kết quả nghiên cứu được ứng dụng rộng rãi và mang lại hiệu 



 

149 

quả kinh tế - xã hội cao. Đồng thời có giải pháp triển khai có hiệu quả việc nhập khẩu công nghệ 
từ nước ngoài theo quy định của pháp luật.  

- Phát triển mạng lưới và nâng cao năng lực tổ chức trung gian của thị trường khoa học và 
công nghệ. Bên cạnh việc tăng cường chức năng tư vấn và chất lượng tư vấn của các cơ quan nhà 
nước về công nghệ thì Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ và tạo điều kiện để phát triển, nâng 
cao năng lực các tổ chức trung gian trong việc khai thác cơ sở dữ liệu công nghệ, tư vấn về đổi 
mới và chuyển giao công nghệ, được các bên cung và cầu tin tưởng (như các sàn giao dịch công 
nghệ, tổ chức ứng dụng và chuyển giao công nghệ; điểm kết nối cung - cầu công nghệ ở Trung 
ương và địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, HTX). Đồng thời có cơ chế khuyến khích các tổ 
chức, cá nhân khác tham gia vào lĩnh vực này để tăng nguồn cung, tăng cường chất lượng dịch 
vụ kết nối cung - cầu công nghệ để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp về đổi mới công nghệ.  

- Phát triển các dịch vụ tư vấn, giám định, thẩm định, đánh giá công nghệ; dịch vụ pháp lý về 
sở hữu trí tuệ và các dịch vụ pháp lý khác liên quan tới mua bán công nghệ. Khuyến khích thành 
lập các DN hoạt động, cung ứng dịch vụ pháp lý về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.  

- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuận cho DN (đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao). 
Xây dựng và thực hiện chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật gắn liền với nhu cầu 
của kinh tế - xã hội; Trong đó có việc đổi mới phương pháp giáo dục và đạo tạo cho lực lượng cán 
bộ kỹ thuật tại các trường đại học và lực lượng công nhân kỹ thuật tại các trường dạy nghề, tạo thói 
quen đổi mới, sáng tạo và chủ động trong hoạt động nghiên cứu, gắn công tác đào tạo, nghiên cứu 
khoa học của các trường đại học với thực tiễn và nhu cầu thị trường nhằm hình thành lực lượng có 
năng lực thực hiện đổi mới công nghệ ở nước ta. Mặt khác cũng có chính sách để hỗ trợ doanh 
nghiệp trong việc duy trì và khuyến khích lao động kỹ thuật có chất lượng cao, khuyến khích tự 
đào tạo trong mỗi doanh nghiệp.  

- Thúc đẩy hoạt động liên kết trong đầu tư đổi mới công nghệ thông qua đa dạng hóa các 
mối liên kết như: Viện - doanh nghiệp; Nhà nước - viện - doanh nghiệp; ngân hàng/tổ chức tài 
chính - viện - doanh nghiệp; doanh nghiệp trong nước - doanh nghiệp FDI,... đẩy mạnh việc phát 
triển các doanh nghiệp KH&CN trên phạm vi cả nước. Khuyến khích các trường đại học, các 
viện nghiên cứu tự bỏ vốn hay liên doanh, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước để thành 
lập các doanh nghiệp KH&CN hoạt động theo luật Doanh nghiệp như: Công ty dịch vụ công 
nghệ, công ty chuyển giao công nghệ; trung tâm đổi mới sáng tạo,... nhằm gắn kết quá trình 
nghiên cứu đổi mới công nghệ với sản xuất - kinh doanh.  

- Một số chính sách hỗ trợ khác: Mặc dù Nhà nước đã có chính sách khuyến khích trong hỗ 
trợ ứng dụng, đổi mới công nghệ đối với một số nhóm DN, tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại 
cũng cần chú trọng đến các DN quy mô nhỏ, siêu nhỏ (hiện chiếm tỷ lệ lớn và là nhóm yếu thế), 
doanh nghiệp xuất khẩu trong việc hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ mở cửa thị trường, cải cách thủ tục 
hành chính nói chung,... để tạo sự công bằng trong cạnh tranh.  

- Thúc đẩy hoạt động truyền thông, phổ biến rộng rãi các cơ chế, chính sách tới mọi loại 
hình doanh nghiệp, trên các phương tiện truyền thông đại chúng./. 
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Mô hình SX giống ở Công ty Cổ phần
Phát triển Agri - Tech 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ LÂM NGHIỆP 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh 

I. MỞ ĐẦU 
Quảng Ninh có vị trí chiến lược về chính trị, kinh tế, quốc phòng an ninh và đối ngoại với 

gần 70% diện tích là rừng và đất quy hoạch lâm nghiệp (422.937 ha). Việc quản lý và khai thác 
bền vững tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp không chỉ đóng góp những giá trị về kinh tế - xã hội 
mà còn có vai trò quan trọng trong bảo vệ môi trường sinh thái, tạo nguồn sinh thủy, nâng cao 
chất lượng nước và ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển du lịch, dịch vụ, bảo vệ quốc phòng 
an ninh của Tỉnh. Trong những năm qua, tỉnh Quảng Ninh luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, độ che phủ rừng đạt 54,75% (năm 2019), chất lượng rừng 
có bước cải thiện.  

Tỉnh Quảng Ninh đã lựa chọn nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ làm khâu đột phá 
nhằm nâng cao giá trị rừng, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng. Các nghiên cứu, ứng dụng được tập 
trung trong các lĩnh vực: (1) Phát triển sản xuất giống cây lâm nghiệp; (2) Bảo tồn, phát triển nguồn 
gen các loài cây quý hiếm, có giá trị kinh tế, giá trị dược liệu; (3) Phát triển chế biến một số sản 
phẩm lâm sản (gỗ và lâm sản ngoài gỗ); (4) Xây dựng thương hiệu các sản phẩm lâm sản.  

II. MỘT SỐ KẾT QUẢ ĐÃ THỰC HIỆN
2.1. Về nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển sản xuất giống cây lâm nghiệp 

Xác định giống là nhân tố đầu tiên quyết 
định năng suất và chất lượng cây trồng, tỉnh 
Quảng Ninh đã quan tâm triển khai các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ liên quan đến nghiên 
cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển sản 
xuất giống cây lâm nghiệp. Thông qua kết quả 
thực hiện các nhiệm vụ đã từng bước nâng cao 
năng lực sản xuất giống bằng công nghệ nuôi 
cấy mô tế bào các loài cây trồng rừng chính có 
năng suất, chất lượng cao nhằm phục vụ trồng 
rừng kinh tế, rừng gỗ lớn, lâm sản ngoài gỗ. 
Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh có 04 cơ sở nuôi cấy 
mô tế bào áp dụng công nghệ hiện đại đạt công 
suất gần 20 triệu cây giống/năm (Công ty Cổ 
phần Phát triển Agri - Tech; Trung tâm Khoa học và Sản xuất Nông lâm nghiệp Quảng Ninh; 
Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Khoa học Thái Dương; Trường Cao đẳng Nông lâm 
Đông Bắc); thu hút được trên 30 cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ sinh học tham gia; 
công nhận hệ thống cây trội phục vụ nhu cầu sản xuất giống (Thông nhựa; Sở; Hồi); phát triển 
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một số giống được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận giống tiến bộ kỹ thuật 
(giống bạch đàn GLGU9, GLSE9, GLU4).  

2.2. Về nghiên cứu bảo tồn, phát triển nguồn gen các loài cây rừng quý hiếm, có giá trị kinh 
tế, giá trị dược liệu 

Bên cạnh việc phát triển sản xuất giống cây lâm nghiệp, tỉnh Quảng Ninh đã dành nguồn lực 
thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ về nghiên cứu bảo tồn, phát triển nguồn gen các 
loài cây quý hiếm, có giá trị kinh tế, giá trị dược liệu. Trong đó tập trung bảo tồn tại chỗ các loài 
cây gỗ có giá trị (loài cây Lim xanh, cây Kim giao núi đá tại Vườn quốc gia Báo Tử Long; cây 
Dẻ tùng sọc trắng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đồng Sơn - Ký Thượng; quần thể cây Tùng cổ tại 
Khu di tích và Rừng quốc gia Yên Tử); đẩy mạnh ứng công nghệ tiên tiến trong khai thác và 
phát triển một số nguồn gen cây lâm nghiệp trở thành sản phẩm thương mại như: công nghệ điều 
khiển thời gian nở hoa Mai vàng Yên Tử; công nghệ sản xuất sản phẩm bổ dưỡng sức khỏe từ 
lan Kim tuyến, lan Thạch hộc tía, Ba kích tím, Trà hoa vàng; công nghệ sản xuất nhựa thông đạt 
tiêu chuẩn xuất khẩu. Mốt số sản phẩm đã trở thành sản phẩm OCOP chủ lực của tỉnh Quảng 
Ninh (Trà hoa vàng Ba Chẽ; Ba Kích tím Quảng Ninh; Dầu Sở Bình Liêu...); điều tra thu thập 
mẫu thực vật, côn trùng phục vụ lưu giữ, trưng bày, nghiên cứu khoa học. 

Đánh giá nguồn gen Thông nhựa 

2.3 Nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ phát triển một số sản phẩm lâm sản 
Ứng dụng công nghệ trong chế biến sản phẩm lâm sản gắn với phát triển vùng sản 

xuất hàng hóa tập trung hướng tới xuất khẩu là một trong những lĩnh vực được tỉnh 
Quảng Ninh quan tâm chỉ đạo và có chính sách ưu tiên phát triển. Để khai thác tiềm năng, 
lợi thế về vùng nguyên liệu, tỉnh Quảng Ninh đã tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp ứng 
dụng, đổi mới công nghệ giải quyết những điểm nghẽn trong chuỗi sản xuất: ứng dụng 
công nghệ tiên tiến trong chọn lọc, nâng cao chất lượng giống một số loài cây (Thông, 
bạch đàn, keo, sở); công nghệ trồng rừng thâm canh gỗ lớn và chuyển hóa rừng cung cấp 
gỗ nhỏ sang gỗ lớn; công nghệ sản xuất gỗ ghép thanh tự động phục vụ xuất khẩu; công 
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nghệ sản xuất nhựa thông; công nghệ sản xuất viên nén gỗ; công nghệ sản xuất một số 
sản phẩm lâm sản ngoài gỗ (Giảo cổ lam; Trà hoa vàng; nấm Linh chi,...) đạt tiêu chuẩn 
GMP. Kết quả ứng dụng, đổi mới công nghệ đã giúp các doanh nghiệp nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường có yêu 
cầu khắt khe như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức,... 

2.4 Xây dựng thương hiệu các sản phẩm lâm sản 

Cùng với chính sách hỗ trợ ứng dụng, đổi mới công nghệ sản xuất, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành 
chích sách và triển khai hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu sản phẩm lâm sản gắn với địa danh của Tỉnh. 
Trong gian đoạn 2012-2019, đã có nhiều nhãn hiệu sản phẩm lâm sản được xây dựng đăng ký bảo hộ 
sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu Trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ như: Nhựa thông Quảng 
Ninh; Rượu Ba kích tím Quảng Ninh; Nấm lim Ba Chẽ, Măng mai Ba Chẽ, Mật ong Ba Chẽ, Sâm 
cau Ba Chẽ; Ba kích Ba Chẽ và Trà hoa vàng Ba Chẽ; Dầu Sở Bình Liêu..., qua đó nhiều sản 
phẩm lâm sản của Quảng Ninh đã được phân phối ở nhiều tỉnh trong cả nước, một số sản phẩm 
đã mở rộng sang thị trường xuất khẩu. 

III. MỘT SỐ KHÓ KHĂN, HẠN CHẾ

Bên cạnh kêt quả đã nêu trên, thực tiễn triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong
lĩnh vực lâm nghiệp ở Quảng Ninh còn gặp một số khó khăn, hạn chế: 

(1) Hệ thống cơ chế chính sách, chính sách của tỉnh chưa tạo được đột phá trong phát triển 
sản xuất lâm nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực trồng rừng gỗ lớn gắn với chế biến sâu, phát triển 
lâm sản ngoài gỗ. 

(2) Còn nhiều điểm nghẽn trong nghiên cứu về lâm nghiệp cho phát triển rừng chưa được 
giải quyết như: phân vùng lập địa phù hợp với điều kiện của loài các loài cây trồng chính, 
đặc biệt là lập địa cho các loài cây trồng bản địa; xác định tập đoàn cây bản địa trồng phù 
hợp cho từng vùng sinh thái; cải thiện giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh để tăng năng 
suất; kỹ thuật cơ giới hóa trong khai thác.  

(3) Công nghệ chế biến biến một số loài lâm sản ngoài gỗ thế mạnh như Thông nhựa, Trà 
hoa vàng, Ba kích, Quế, Sở, Hồi chủ yếu là chế biến thô. 

(4) Nguồn nhân lực chất cao phục vụ nghiên cứu khoa học trên địa bàn toàn tỉnh còn thiếu, 
cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học chưa được chú trọng đầu tư theo hướng hiện đại, 
phù hợp với hiện trạng để có kết quả đảm bảo cơ sở khoa học và thực tiễn. 

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
TRONG LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP 

Bám sát Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng 
Ninh về phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Quảng Ninh đến năn 2025, định hướng đến năm 
2030, trong đó tập trung các nhiệm vụ giải pháp: 

(1) Hoàn thiện chính sách hỗ trợ bảo tồn và phát triển các loài cây rừng bản địa đặc hữu, cây 
dược liệu có giá trị kinh tế cao. 
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(2) Điều tra, khảo sát, xác định cơ cấu loài cây trồng rừng phù hợp với các vùng sinh thái, 
đặc biệt là các loài cây bản địa cung cấp gỗ lớn; nghiên cứu phát triển rừng theo hướng cải tạo 
giống cây rừng và các biện pháp lâm sinh để nâng cao năng suất, chất lượng rừng; bảo vệ môi 
trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

(3) Ứng dụng, chuyển giao công nghệ cao trong xây dựng vườn ươm nhằm đáp ứng nhu cầu 
giống phục vụ trồng rừng thâm canh. 

(4) Nghiên cứu chuyển đổi giống cây trồng phục vụ chương trình phát triển rừng gỗ 
lớn, cây dược liệu giá trị kinh tế cao; chuyển giao kỹ thuật cơ giới hóa trong trồng, khai 
thác lâm sản.  

(5) Xây dựng và phát triển thương hiệu gỗ và lâm sản ngoài gỗ; đổi mới công nghệ chế biến 
sâu, nâng cao chất lượng sản phẩm lâm sản. 

(6) Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông minh trong phòng cháy, chữa cháy 
rừng; theo dõi giám sát tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp. 

(7) Tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, nhà khoa học trong việc hỗ 
trợ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển lâm nghiệp bền vững. 
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DANH MỤC CÁC TIẾN BỘ KỸ THUẬT CỦA VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM VÀ 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP ĐÃ ĐƯỢC BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CÔNG NHẬN 

TT Lĩnh vực Đối tượng 
Năm 
công 
nhận 

Số QĐ công nhận 
TBKT Tên TBKT Tổ chức được 

công nhận Tác giả 

I TBKT của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 

1 Công nghiệp rừng Máy băm dăm 2006 A3275/QĐ- ĐK ngày 
11/4/2006 

Máy băm dăm gỗ nhỏ lưu 
động - BDG. 

Viện Nghiên 
cứu Công 
nghiệp rừng 

Nguyễn Mạnh Hoạt, Trần Văn Quang 

2 Công nghiệp rừng Thuốc diệt mối 2010 1948/QĐ-BVTV ngày 
2/10/2010 

Thuốc diệt mối lây nhiễm. Viện Nghiên 
cứu Công 
nghiệp rừng 

Lê Văn Lâm 

3 Công nghiệp rừng Thuốc phòng 
mốc 

2010 1949/QĐ-BVTV ngày 
2/10/2010 

Thuốc phòng mốc cho 
lâm sản. 

Viện Nghiên 
cứu Công 
nghiệp rừng 

Lê Duy Phương 

4 Công nghiệp rừng Thuốc bảo quản 2010 1950/QĐ-BVTV ngày 
2/10/2010 

Thuốc bảo quản lâm sản từ 
dầu vỏ hạt điều. 

Viện Nghiên 
cứu Công 
nghiệp rừng 

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bùi Văn Ái 

5 Lâm sinh Chế phẩm nấm rễ 2015 3620/QĐ-BNN-KHCN 
ngày 07/9/2015 

Quy trình sản xuất chế phẩm 
nấm rễ nội cộng sinh AM (A. 
mycorrhiza) in vitro dạng bột 
cho cây lâm nghiệp. 

Viện NC Sinh 
Thái & Môi 
trường rừng 

Lê Quốc Huy, Vũ Quý Đông, Lê Thị Thu 
Hằng, Nguyễn Thị Giang... 

6 Lâm sinh Keo lưỡi liềm 2015 194a/QĐ-TCLN -
KH&HTQT ngày 
05/5/2015 

Kỹ thuật lên líp, bón phân 
và mật độ trồng thích hợp 
trồng rừng Keo lưỡi liềm 
trên cát nội đồng vùng Bắc 
Trung Bộ. 

Trung tâm 
Khoa học Lâm 
nghiệp Bắc 
Trung Bộ 

Nguyễn Thị Liệu 

7 Lâm sinh Rừng trồng keo 2015 195a/QĐ-TCLN -
KH&HTQT ngày 
06/5/2015 

Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu 
cơ sau khai thác và sử dụng 
phân lân trong trồng rừng 
keo ở các chu kỳ sau tại 
Trung Bộ và Đông Nam Bộ. 

Viện Khoa học 
Lâm nghiệp 
Nam Bộ 

Phạm Thế Dũng, Kiều Tuấn Đạt, Vũ Đình 
Hưởng, Lê Thanh Quang, Phạm Văn Bốn, 
Nguyễn Thanh Bình 
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TT Lĩnh vực Đối tượng 
Năm 
công 
nhận 

Số QĐ công nhận 
TBKT Tên TBKT Tổ chức được 

công nhận Tác giả 

8 Công nghiệp rừng Ván ép 2015 193a/QĐ-TCLN -
KH&HTQT ngày 
05/5/2015 

Công nghệ sản xuất ván ép 
nhiều lớp biến tính kích 
thước lớn từ gỗ Bạch đàn 
Urophylla (Eucalyptus 
urophylla) làm nguyên liệu 
đóng tàu thuyền đi biển. 

Viện nghiên 
cứu Công 
nghiệp rừng 

Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Phúc,  
Đặng Đức Việt 

9 Công nghiệp rừng Nhà giâm hom 2015 192a/QĐ-TCLN-
KHCN&HTQT ngày 
04/5/2015 

Nhà giâm hom cây lâm 
nghiệp cải tiến. 

Viện nghiên 
cứu Công 
nghiệp rừng 

Lê Xuân Phúc 

10 Lâm sinh Chế phẩm MF1 2015 3399/QĐ-BNN-KHCN Quy trình sản xuất và ứng 
dựng chế phẩm vi sinh vật 
hỗn hợp dạng viên nén MF1 
áp dụng cho cây thông vùng 
đất nghèo dinh dưỡng. 

Trung tâm 
Nghiên cứu 
Bảo vệ rừng 

Phạm Quang Thu, Đào Ngọc Quang,  
Trần Thanh Trăng, Đặng Như Quỳnh, 
Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Quang 
Dũng, Lê Thị Xuân, Lê Văn Bình, Đặng 
Thanh Tân, Nguyễn Mạnh Hà 

11 Lâm sinh Chế phẩm MF1 2015 3399/QĐ-BNN-KHCN Quy trình sản xuất và  
ứng dựng chế phẩm vi sinh 
vật hỗn hợp dạng viên nén 
MF2 áp dụng cho cây  
bạch đàn vùng đất nghèo 
dinh dưỡng. 

Trung tâm 
Nghiên cứu 
Bảo vệ rừng 

Phạm Quang Thu, Đào Ngọc Quang,  
Trần Thanh Trăng, Đặng Như Quỳnh, 
Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Quang 
Dũng, Lê Thị Xuân, Lê Văn Bình, Đặng 
Thanh Tân, Nguyễn Mạnh Hà 

12  Sâu róm hại 
thông 

2019 969/QĐ-BVTV-KH  Quy trình kỹ thuật quản lý 
tổng hợp sâu róm hại Thông 
mã vĩ và Thông nhựa. 

Trung tâm 
Nghiên cứu 
Bảo vệ rừng 

Đào Ngọc Quang, Lê Văn Bình,  
Vũ Văn Định, Nguyễn Minh Chí,  
Nguyễn Hoài Thu, Bùi Quang Tiếp, 
Nguyễn Quốc Thống, Trần Viết Thắng, 
Phạm Quang Thu 

13 Lâm sản ngoài gỗ Tinh dầu hồi 2017 492/QĐ-TCLN-
KH&HTQT ngày 
29/12/2017 

Công nghệ chưng cất tinh 
dầu Hồi từ cành lá. 

TT NC Lâm 
sản ngoài gỗ 

Vũ Thị Hoàng Phương, Trịnh Bích Hảo 

14 Công nghiệp rừng Sơn chống hà 2017 176/QĐ-TCLN-
KH&HTQT ngày 
08/6/2017 

Sơn chống hà C.HA16 dùng 
cho tàu thuyền gỗ đi biển. 

Viện KHLN 
Việt Nam 

Bùi Văn Ái, Vũ Văn Thu,  
Đoàn Thị Bích Ngọc 
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TT Lĩnh vực Đối tượng 
Năm 
công 
nhận 

Số QĐ công nhận 
TBKT Tên TBKT Tổ chức được 

công nhận Tác giả 

15 Giống Cây Ươi 2018 211/QĐ-TCLN-
KH&HTQT ngày 
28/6/2018 

Kỹ thuật nhân giống cây 
Ươi (Scaphium macropodum 
Miq.) cho mục đích lấy quả 
bằng phương pháp ghép. 

Viện NC Sinh 
Thái và Môi 
trường rừng 

Đoàn Đình Tam, Lê Quốc Huy 

16 Giống Mắc ca 2018 210/QĐ-TCLN-
KH&HTQT ngày 
28/6/2018 

Kỹ thuật nhân giống cây 
Mắc ca (Macadamia 
integrifolia) bằng phương 
pháp ghép. 

Viện nghiên 
cứu Giống và 
CNSH 

Nguyễn Đức Kiên, Trần Đức Vượng, 
Phan Đức Chỉnh, Nguyễn Hữu Sơn... 

17 Công nghiệp rừng Ván bóc gỗ keo 2018 590/QĐ-TCLN-
KH&HTQT ngày 
28/12/2018 

Quy trình công nghệ tạo  
sản phẩm gỗ khối từ ván bóc 
gỗ keo. 

Viện nghiên 
cứu Công 
nghiệp rừng 

Nguyễn Quang Trung, Hà Tiến Mạnh, 
Đặng Đức Việt, Phạm Thị Thanh Miền,  
Nguyễn Thị Phượng 

18 Lâm sinh keo lai 2018 592/QĐ-TCLN-
KH&HTQT ngày 
28/12/2018 

Kỹ thuật tỉa thưa để chuyển 
hóa rừng keo lai sản xuất gỗ 
nhỏ thành rừng sản xuất  
gỗ lớn. 

Viện nghiên 
cứu Lâm sinh 

Trần Lâm Đồng, Đặng Văn Thuyết, 
Hoàng Văn Thành, Trần Hồng Vân, 
Hoàng Thị Nhung, Dương Quang Trung, 
Trần Anh Hải, Đào Trung Đức 

19 Lâm sinh Keo tai tượng 2018 593/QĐ-TCLN-
KH&HTQTngày 
28/12/2018 

Kỹ thuật quản lý vật liệu hữu 
cơ sau khai thác kết hợp bón 
phân cho Keo tai tượng ở các 
chu kỳ sau tại vùng Đông 
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. 

Viện Khoa học 
Lâm nghiệp 
Việt Nam 

GS.TS. Võ Đại Hải, TS. Trần Lâm Đồng, 
TS. Nguyễn Văn Bích, Th.S. Nguyễn 
Tiến Linh, Hoàng Văn Thành, Trần Hồng 
Vân, Hoàng Thị Nhung, Dương Quang 
Trung, Trần Anh Hải, Đào Trung Đức 

20 Lâm sinh Bạch đàn UP 2018 594/QĐ-TCLN-
KH&HTQT ngày 
28/12/2018 

Kỹ thuật quản lý vật liệu 
hữu cơ sau khai thác kết hợp 
bón phân cho Bạch đàn lai 
UP ở các chu kỳ sau tại 
vùng Đông Bắc Bộ và Bắc 
Trung Bộ. 

Viện Khoa học 
Lâm nghiệp 
Việt Nam 

GS.TS. Võ Đại Hải, TS. Trần Lâm Đồng, 
TS. Nguyễn Văn Bích, Hoàng Văn 
Thành, Trần Hồng Vân, Hoàng Thị 
Nhung, Dương Quang Trung, Trần Anh 
Hải, Đào Trung Đức 

21 Lâm sinh Keo tai tượng 2018 595/QĐ-TCLN-
KH&HTQT ngày 
28/12/2018 

Kỹ thuật tỉa thưa để chuyển 
hóa rừng Keo tai tượng sản 
xuất gỗ nhỏ thành rừng sản 
xuất gỗ lớn. 

Viện nghiên 
cứu Lâm sinh 

Trần Lâm Đồng, Đặng Văn Thuyết, 
Hoàng Văn Thành, Trần Hồng Vân, 
Hoàng Thị Nhung, Dương Quang Trung, 
Trần Anh Hải, Đào Trung Đức 
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TT Lĩnh vực Đối tượng 
Năm 
công 
nhận 

Số QĐ công nhận 
TBKT Tên TBKT Tổ chức được 

công nhận Tác giả 

22 Lâm sinh Chế phẩm AM 2019 3502/QĐ-BNN-KHCN Quy trình công nghệ nhân 
sinh khối in vitro và sản xuất 
chế phẩmAM. 

Viện NC Sinh 
Thái và Môi 
trường rừng 

Lê Quốc Huy, Vũ Quý Đông,  
Lê Thị Thu Hằng, Nguyễn Quang Huy 

23 Giống Sơn Tra 2020 105/QĐ-TCLN-
KH&HTQT 

Kỹ thuật nhân giống cây 
Sơn tra (Táo mèo) bằng 
phương pháp ghép. 

Trung tâm 
KHLN Tây 
Bắc 

Hà Văn Tiệp, Nguyễn Văn Hùng, Lê Anh 
Thanh, Lò Thị Kiều, Đinh Công Trình... 

24 Công nghiệp rừng Chế phẩm 
BORAG1 và 
BORAG2 

2020 97/QĐ-TCLN-
KH&HTQT 

Quy trình kỹ thuật bảo quản 
gỗ nguyên liệu sản xuất đồ 
mộc bằng chế phẩm 
BORAG1 và BORAG2. 

Viện Khoa học 
Lâm nghiệp 
Việt Nam 

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bùi Văn Ái, 
Nguyễn Duy Vượng, Bùi Thị Thủy, 
Hoàng Thị Tám, Đoàn Thị Bích Ngọc, 
Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Hằng 

25 Công nghiệp rừng Ván dăm sinh 
học CR-B18 

2020 125/QĐ-TCLN-
KH&HTQT 

Ván dăm sinh học CR-B18 
dùng làm vật liệu cách âm, 
cách nhiệt. 

Viện nghiên 
cứu Công 
nghiệp rừng 

Bùi Thị Thu Thủy, Hà Tiến Mạnh,  
Hoàng Thị Tám, Đoàn Thị Bích Ngọc,  
Nguyễn Thị Hằng 

I TBKT của Trường Đại học Lâm nghiệp     

6 Công nghiệp rừng Sơn Alkyde 2016 477/QĐ-TCLN-
KH&HTQT ngày 
08/11/2016; Tổng cục 
Lâm nghiệp, Bộ Nông 
nghiệp và PTNT 

Sản phẩm sơn Alkyde QA18 
và quy trình tạo sơn Alkyde 
QA18. 

Trường Đại 
học Lâm 
nghiệp 

Cao Quốc An 

7 Công nghiệp rừng Sơn PU 2016 478/QĐ-TCLN-
KH&HTQT ngày 
08/11/2016; Tổng cục 
Lâm nghiệp, Bộ Nông 
nghiệp và PTNT 

Sản phẩm sơn PU QA19 và 
quy trình tạo sơn PU QA19. 

Trường Đại 
học Lâm 
nghiệp 

Cao Quốc An 

8 Công nghiệp rừng Gỗ uốn 2018 591/QĐ-TCLN-
KH&HTQT, ngày 28 
tháng 12 năm 2018; 
Tổng cục Lâm nghiệp, 
Bộ Nông nghiệp và 
PTNT 

Quy trình công nghệ sản 
xuất các chi tiết uốn ép cong 
định hình. 

Trường Đại 
học Lâm 
nghiệp 

Vũ Huy Đại  
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TT Lĩnh vực Đối tượng 
Năm 
công 
nhận 

Số QĐ công nhận 
TBKT Tên TBKT Tổ chức được 

công nhận Tác giả 

9 Công nghiệp rừng Gỗ biến tính 2020  96/QĐ-TCLN-
KH&HTQT, ngày 17 
tháng 3 năm 2020; 
Tổng cục Lâm nghiệp, 
Bộ Nông nghiệp và 
PTNT 

Quy trình công nghệ biến 
tính nâng cao độ bền cơ học, 
ổn định kích thước cho một 
số loại gỗ rừng trồng (keo 
lai, Bạch đàn Uro và Thông 
nhựa) để làm nguyên liệu 
sản xuất đồ gỗ. 

Trường Đại 
học Lâm 
nghiệp 

Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, 
Nguyễn Trọng Kiên, Lê Ngọc Phước 
 

10 Công nghiệp rừng Gỗ biến tính 2020  96/QĐ-TCLN-
KH&HTQT, ngày 17 
tháng 3 năm 2020; 
Tổng cục Lâm nghiệp, 
Bộ Nông nghiệp và 
PTNT 

Quy trình công nghệ sản 
xuất ván sàn từ gỗ keo lai đã 
được xử lý biến tính.  

Trường Đại 
học Lâm 
nghiệp 

Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, 
Nguyễn Trọng Kiên, Lê Ngọc Phước,  

11 Công nghiệp rừng Gỗ biến tính 2020  96/QĐ-TCLN-
KH&HTQT, ngày 17 
tháng 3 năm 2020; 
Tổng cục Lâm nghiệp, 
Bộ Nông nghiệp và 
PTNT 

Quy trình công nghệ sản xuất 
gỗ hộp kích thước lớn từ gỗ 
keo lai đã được xử lý biến 
tính dùng làm nguyên liệu 
sản xuất đồ gỗ.  

Trường Đại 
học Lâm 
nghiệp 

Phạm Văn Chương, Vũ Mạnh Tường, 
Nguyễn Trọng Kiên, Lê Ngọc Phước,  

12 Quản lý Tài 
nguyên rừng và 
Môi trường 

Hệ thống cảnh 
báo và phương án 
chữa cháy rừng 

2020  111/QĐ-TCLN-
KH&HTQT, ngày 16 
tháng 4 năm 2020; 
Tổng cục Lâm nghiệp, 
Bộ Nông nghiệp và 
PTNT 

Quy trình kỹ thuật tự động 
dự báo, cảnh báo lửa rừng, 
xây dựng phương án chữa 
cháy rừng. 

Trường Đại 
học Lâm 
nghiệp 

Vương Văn Quỳnh, Mai Thị An,  
Trần Thị Trang  
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DANH MỤC CÁC GIỐNG MỚI ĐƯỢC CÔNG NHẬN CỦA VIỆN KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VIỆT NAM 
GIAI ĐOẠN TỪ 2010-2020 

TT Loài Loại 
giống 

Tên 
giống Mã số giống 

Năm 
công 
nhận 

Số QĐ công 
nhận TBKT Vùng áp dụng Tác giả Đơn vị  

chọn tạo Ưu điểm của giống Giống 
QG/TBKT 

1 Keo lá tràm Dòng Clt25 KLT.LH.10.03 2010 
3453/QĐ-BNN-

LN, ngày 
23/12/2010 

Lang Hanh - Lâm 
Đồng và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Chủ yếu một thân, ít cành nhánh, 
thân thẳng, chiều cao dưới cành 
lớn. Sinh trưởng nhanh trên lập địa 
tương đối bằng phẳng, độ sâu tầng 
đất mỏng, đạt 13 m/ha/năm. Khả 
năng chống chịu bệnh tốt, không bị 
bệnh phấn hồng. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

2 Keo lá tràm Dòng Clt26 KLT.BB.09.05 2010 
3453/QĐ-BNN-

LN, ngày 
23/12/2010 

Bầu Bàng - Bình 
Dương; Lang Hanh - 
Lâm Đồng và những 
nơi có điều kiện 
tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Khả năng chống chịu bệnh tốt,. 
Năng suất đạt 25,9 m/ha/năm  
ở Bầu Bàng - Bình Dương;  
20 m/ha/năm ở Lang Hanh - Lâm 
Đồng. Chiều cao dưới cành cao, 
thân thẳng, cành nhỏ. 

Quốc gia 

3 Keo lá tràm Dòng Clt1C KLT.LH.10.02 2010 
3453/QĐ-BNN-

LN, ngày 
23/12/2010 

Lang Hanh - Lâm 
Đồng và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Chủ yếu một thân, ít cành nhánh, 
thân thẳng, chiều cao dưới cành 
lớn. Sinh trưởng nhanh trên lập địa 
tương đối bằng phẳng, độ sâu tầng 
đất mỏng, đạt 13 m/ha/năm. Khả 
năng chống chịu bệnh tốt, không bị 
bệnh phấn hồng. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

4 Keo lá tràm Dòng Clt1E KLT.BB.10.01 2010 
3453/QĐ-BNN-

LN, ngày 
23/12/2010 

Bầu Bàng - Bình 
Dương; Lang Hanh - 
Lâm Đồng và những 
nơi có điều kiện 
tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Chủ yếu một thân, ít cành nhánh, 
thân thẳng, chiều cao dưới cành 
lớn. Sinh trưởng nhanh trên lập địa 
tương đối bằng phẳng, độ sâu tầng 
đất mỏng, đạt 15 m/ha/năm (Lang 
Hanh - Lâm Đồng); 25-30 m/ha/năm 
(Bầu Bàng - Bình Dương). 

Quốc gia 

5 Mắc ca Dòng OC MC.KTN.11.01 2011 
2040/QĐ/BNN-

TCLN ngày 
01/09/2011 

Krông Năng - Đắk 
Lắk và những nơi có 
điều kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh 
hại, đường kính tán, độ rậm và độ 
rộng tán cao, sản lượng hạt cao 
5,16 kg/cây - vượt so với giống 
nguyên sản ở cùng độ tuổi. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 
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TT Loài Loại 
giống 

Tên 
giống Mã số giống 

Năm 
công 
nhận 

Số QĐ công 
nhận TBKT Vùng áp dụng Tác giả Đơn vị  

chọn tạo Ưu điểm của giống Giống 
QG/TBKT 

6 Mắc ca Dòng 246 MC.KTN.11.02 2011 
2040/QĐ/BNN-

TCLN ngày 
01/09/2011 

Krông Năng - Đắk 
Lắk và những nơi có 
điều kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh 
hại, đường kính tán, độ rậm và độ 
rộng tán cao, sản lượng hạt cao 
6,88 kg/cây - vượt so với giống 
nguyên sản ở cùng độ tuổi. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

7 Mắc ca Dòng 816 MC.KTN.11.03 2011 
2040/QĐ/BNN-

TCLN ngày 
01/09/2011 

Krông Năng - Đắk 
Lắk và những nơi có 
điều kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh 
hại, đường kính tán, độ rậm và độ 
rộng tán cao, sản lượng hạt cao đạt 
6,12 kg/cây - vượt so với giống 
nguyên sản ở cùng độ tuổi. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

8 Mắc ca Dòng 849 MC.KTN.11.04 2011 
2040/QĐ/BNN-

TCLN ngày 
01/09/2011 

Krông Năng - Đắk 
Lắk và những nơi có 
điều kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Sinh trưởng tốt, không bị sâu bệnh 
hại, đường kính tán, độ rậm và độ 
rộng tán cao, sản lượng hạt cao đạt 
6,72 kg/cây - vượt so với giống 
nguyên sản ở cùng độ tuổi. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

9 Bạch đàn lai Dòng UP35 BĐL.BV.12.14 2013 
65/QĐ/BNN-
TCLN ngày 
11/11/2013 

Ba Vì - Hà Nội; Cam 
Lộ, Quảng Trị và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 25-27 m/ha/năm. Quốc gia 

10 Bạch đàn lai Dòng UP54 BĐL.BV.12.18 2013 
65/QĐ/BNN-
TCLN ngày 
11/11/2013 

Cam Lộ, Quảng Trị 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 37-38 m/ha/năm 
trong khảo nghiệm tại Cam Lộ - 
Quảng Trị. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

11 Bạch đàn lai Dòng UP72 BĐL.BV.12.19 2013 
65/QĐ/BNN-
TCLN ngày 
11/11/2013 

Ba Vì - Hà Nội và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 22-25 m/ha/năm 
trong khảo nghiệm tại Ba Vì -  
Hà Nội. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

12 Bạch đàn lai Dòng UP95 BĐL.BV.12.20 2013 
65/QĐ/BNN-
TCLN ngày 
11/11/2013 

Ba Vì - Hà Nội và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 22-25 m/ha/năm 
trong khảo nghiệm tại Ba Vì -  
Hà Nội. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

13 Bạch đàn lai Dòng UP97 BĐL.BV.12.21 2013 
65/QĐ/BNN-
TCLN ngày 
11/11/2013 

Ba Vì - Hà Nội và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 22-25 m/ha/năm 
trong khảo nghiệm tại Ba Vì -  
Hà Nội. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 
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TT Loài Loại 
giống 

Tên 
giống Mã số giống 

Năm 
công 
nhận 

Số QĐ công 
nhận TBKT Vùng áp dụng Tác giả Đơn vị  

chọn tạo Ưu điểm của giống Giống 
QG/TBKT 

14 Bạch đàn lai Dòng UP99 BĐL.BV.12.22 2013 
65/QĐ/BNN-
TCLN ngày 
11/11/2013 

Ba Vì - Hà Nội và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 22-25 m/ha/năm 
trong khảo nghiệm tại Ba Vì -  
Hà Nội. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

15 Bạch đàn 
Uro Dòng U892 BĐU.BV.12.23 2013 

65/QĐ/BNN-
TCLN ngày 
11/11/2013 

Cam Lộ - Quảng Trị 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 25-30 m/ha/năm 
trong khảo nghiệm tại Cam Lộ - 
Quảng Trị. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

16 Bạch đàn 
Uro Dòng U1088 BĐU.BV.12.24 2013 

65/QĐ/BNN-
TCLN ngày 
11/11/2013 

Cam Lộ - Quảng Trị; 
Nam Đàn - Nghệ An 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 25-30 m/ha/năm 
trong khảo nghiệm tại Cam Lộ - 
Quảng Trị và Nam Đàn - Nghệ An. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

17 Bạch đàn 
Uro Dòng U821 BĐU.BV.12.25 2013 

65/QĐ/BNN-
TCLN ngày 
11/11/2013 

Nam Đàn - Nghệ An 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 25-27 m/ha/năm 
trong khảo nghiệm tại Nam Đàn - 
Nghệ An. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

18 Bạch đàn 
Uro Dòng U416 BĐU.BV.12.26 2013 

65/QĐ/BNN-
TCLN ngày 
11/11/2013 

Nam Đàn - Nghệ An 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 25-27 m/ha/năm 
trong khảo nghiệm tại Nam Đàn - 
Nghệ An. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

19 Bạch đàn 
Uro Dòng U262 BĐU.BV.12.27 2013 

65/QĐ/BNN-
TCLN ngày 
11/11/2013 

Nam Đàn - Nghệ An 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 25-27 m/ha/năm 
trong khảo nghiệm tại Nam Đàn - 
Nghệ An. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

20 Mắc ca Dòng OC MC.KTN.12.15 2013 
65/QĐ/BNN-
TCLN ngày 
11/11/2013 

Krông Năng - Đắk 
Lắk; Ba Vì - Hà Nội; 
Mai Sơn - Sơn La và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Khả năng chống chịu hạn và sâu 
bệnh tốt, đường kính tán, độ rậm 
và độ rộng tán cao, năng suất cao 
đạt 5-7 kg hạt/cây/năm sau 5-6 
năm trồng. 

Quốc gia 

21 Mắc ca Dòng 246 MC.KTN.12.16 2013 
65/QĐ/BNN-
TCLN ngày 
11/11/2013 

Krông Năng - Đắk 
Lắk; Ba Vì - Hà Nội; 
Mai Sơn - Sơn La và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Khả năng chống chịu hạn và sâu 
bệnh tốt, đường kính tán, độ rậm 
và độ rộng tán cao, năng suất cao 
5-7 kg hạt/cây/năm sau 5-6  
năm trồng. 

Quốc gia 
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TT Loài Loại 
giống 

Tên 
giống Mã số giống 

Năm 
công 
nhận 

Số QĐ công 
nhận TBKT Vùng áp dụng Tác giả Đơn vị  

chọn tạo Ưu điểm của giống Giống 
QG/TBKT 

22 Mắc ca Dòng 816 MC.KTN.12.17 2013 
65/QĐ/BNN-
TCLN ngày 
11/11/2013 

Krông Năng - Đắk 
Lắk; Ba Vì - Hà Nội; 
Mai Sơn - Sơn La và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Khả năng chống chịu hạn và sâu 
bệnh tốt, đường kính tán, độ rậm 
và độ rộng tán cao, năng suất cao 
đạt 5-7 kg hạt/cây/năm sau 5-6 
năm trồng. 

Quốc gia 

23 Mắc ca Dòng Daddow MC.BV.12.28 2013 
65/QĐ/BNN-
TCLN ngày 
11/11/2013 

Ba Vì - Hà Nội và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSH Lâm 

nghiệp 

Khả năng chống chịu hạn và sâu 
bệnh tốt, đường kính tán, độ rậm 
và độ rộng tán cao, năng suất cao 
đạt 5-7 kg hạt/cây/năm sau 5-6 
năm trồng. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

24 Mắc ca Dòng 842 MC.BV.12.29 2013 
65/QĐ/BNN-
TCLN ngày 
11/11/2013 

Ba Vì - Hà Nội và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu hạn và sâu 
bệnh tốt, đường kính tán, độ rậm 
và độ rộng tán cao, năng suất cao 
đạt 5-7 kg hạt/cây/năm sau 5-6 
năm trồng. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

25 Keo lai Dòng BV71 KL.BV.16.01 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Ba Vì - Hà Nội; Yên 
Thành - Nghệ An; 
Quy Nhơn - Bình 
Định và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Chống chịu bệnh tốt. Phát triển tốt, 
năng suất cao, chất lượng gỗ tốt, ít 
cành nhánh. Năng suất đạt 15 - 20 
m/ha/năm ở Ba Vì, 20 - 25 m/ha/năm 
ở Nghệ An; 26,5 m/ha/năm ở Quy 
Nhơn, Bình Định. 

Quốc gia 

26 Keo lai Dòng BV73 KL.BV.16.02 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Ba Vì - Hà Nội; Yên 
Thành - Nghệ An; 
Quy Nhơn - Bình 
Định và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Chống chịu bệnh tốt. Phát triển tốt, 
năng suất cao, chất lượng gỗ tốt, ít 
cành nhánh. Năng suất đạt 15 - 20 
m/ha/năm ở Ba Vì; 20 - 25 m/ha/năm ở 
Nghệ An; 26,6 m/ha/năm ở Quy 
Nhơn, Bình Định. 

Quốc gia 

27 Bạch đàn lai Dòng UG24 BĐL.TVT.16.03 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Trần Văn Thời - Cà 
Mau; Lục Nam - Bắc 
Giang và những nơi 
có điều kiện lập địa 
tương tự 

Nguyễn Việt Cường, Lê Đình 
Khả, Viện NC Giống và 
CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 25-30 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Quốc gia 

28 Bạch đàn lai Dòng CU98 BĐL.TVT.16.04 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Trần Văn Thời - Cà 
Mau; Lục Nam - Bắc 
Giang và những nơi 
có điều kiện lập địa 
tương tự 

Nguyễn Việt Cường, Lê Đình 
Khả, Viện NC Giống và 
CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 25-30 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Quốc gia 
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TT Loài Loại 
giống 

Tên 
giống Mã số giống 
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QG/TBKT 

29 Bạch đàn lai Dòng CU82 BĐL.TVT.16.05 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Trần Văn Thời - Cà 
Mau; Lục Nam - Bắc 
Giang và những nơi 
có điều kiện lập địa 
tương tự 

Nguyễn Việt Cường, Lê Đình 
Khả, Viện NC Giống và 
CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 25-30 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Quốc gia 

30 Bạch đàn lai Dòng UP153 BĐL.YT.16.11 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Yên Thế - Bắc Giang 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt. 
Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, 
năng suất đạt 28,4 m/ha/năm ở Yên 
Thế - Bắc Giang. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

31 Bạch đàn lai Dòng UP164 BĐL.YT.16.12 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Yên Thế - Bắc Giang 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt. 
Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, 
năng suất đạt 33,0 m/ha/năm ở Yên 
Thế - Bắc Giang. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

32 Bạch đàn lai Dòng UP171 BĐL.YT.16.13 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Yên Thế - Bắc Giang 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt. 
Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, 
năng suất đạt 29,3 m/ha/năm ở Yên 
Thế - Bắc Giang. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

33 Bạch đàn lai Dòng UP180 BĐL.YT.16.14 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Yên Thế - Bắc Giang 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt. 
Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, 
năng suất đạt 28,9 m/ha/năm ở Yên 
Thế - Bắc Giang. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

34 Bạch đàn lai Dòng UP190 BĐL.YT.16.15 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Yên Thế - Bắc Giang 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt. 
Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, 
năng suất đạt 28,4 m/ha/năm ở Yên 
Thế - Bắc Giang. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

35 Bạch đàn lai Dòng UP223 BĐL.YT.16.16 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Yên Thế - Bắc Giang 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt. 
Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, 
năng suất đạt 32,5 m/ha/năm ở Yên 
Thế - Bắc Giang. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

36 Bạch đàn lai Dòng UP236 BĐL.YT.16.17 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Yên Thế - Bắc Giang 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt. 
Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, 
năng suất đạt 32,5m/ha/năm ở Yên 
Thế - Bắc Giang. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 
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37 Bạch đàn lai Dòng PB7 BĐL.HTN.16.18 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Hàm Thuận Nam - 
Bình Thuận và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt. 
Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, 
năng suất đạt 38,5 m/ha/năm ở 
Hàm Thuận Nam - Bình Thuận. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

38 Bạch đàn lai Dòng PB48 BĐL.HTN.16.19 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Hàm Thuận Nam - 
Bình Thuận và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt. 
Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, 
năng suất đạt 37,8 m/ha/năm ở 
Hàm Thuận Nam - Bình Thuận. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

39 Bạch đàn lai Dòng PB55 BĐL.HTN.16.20 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Hàm Thuận Nam - 
Bình Thuận và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt. 
Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, 
năng suất đạt 35,6 m/ha/năm ở 
Hàm Thuận Nam - Bình Thuận. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

40 Bạch đàn lai Dòng UP68BB BĐL.HTN.16.21 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Hàm Thuận Nam - 
Bình Thuận và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt. 
Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, 
năng suất đạt 36,6 m/ha/năm ở 
Hàm Thuận Nam - Bình Thuận. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

41 Bạch đàn lai Dòng UP69BB BĐL.HTN.16.22 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Hàm Thuận Nam - 
Bình Thuận và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt. 
Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, 
năng suất đạt 36,3 m/ha/năm ở 
Hàm Thuận Nam - Bình Thuận. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

42 Bạch đàn lai Dòng UP75BB BĐL.HTN.16.23 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Hàm Thuận Nam - 
Bình Thuận và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Viện NC Giống và CNSH 
Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt. 
Chất lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, 
năng suất đạt 35,5 m/ha/năm ở 
Hàm Thuận Nam - Bình Thuận. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

43 Bạch đàn lai Dòng UG54 BĐL.LN.16.24 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Lục Nam - Bắc 
Giang và những nơi 
có điều kiện lập địa 
tương tự 

Nguyễn Việt Cường, Lê Đình 
Khả, Viện NC Giống và 
CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 20-25m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

44 Bạch đàn lai Dòng UG55 BĐL.LN.16.25 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Trần Văn Thời - Cà 
Mau và những nơi 
có điều kiện lập địa 
tương tự 

Nguyễn Việt Cường, Lê Đình 
Khả, Viện NC Giống và 
CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 20-25 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng, tròn 
đều. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

45 Bạch đàn lai Dòng TP12 BĐL.LN.16.26 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Trần Văn Thời - Cà 
Mau và những nơi 
có điều kiện lập địa 
tương tự 

Nguyễn Việt Cường, Lê Đình 
Khả, Viện NC Giống và 
CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 20-25m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 
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46 Bạch đàn lai Dòng TU104 BĐL.LN.16.27 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Trần Văn Thời - Cà 
Mau và những nơi 
có điều kiện lập địa 
tương tự 

Nguyễn Việt Cường, Lê Đình 
Khả, Viện NC Giống và 
CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 20-25 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

47 Keo tai tượng Gia đình AM35 KTT.BV.16.29 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Ba Vì - Hà Nội và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Chống chịu sâu bệnh tốt, chất 
lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng 
suất cao đạt 25,3 m/ha/năm. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

48 Keo tai tượng Gia đình AM37 KTT.BV.16.30 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Ba Vì - Hà Nội và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Chống chịu sâu bệnh tốt, chất 
lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng 
suất cao đạt 25,9 m/ha/năm. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

49 Keo tai tượng Gia đình AM81 KTT.BV.16.31 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Ba Vì - Hà Nội và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Chống chịu sâu bệnh tốt, chất 
lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng 
suất cao đạt 28,7 m/ha/năm. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

50 Keo tai tượng Gia đình AM88 KTT.BV.16.32 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Ba Vì - Hà Nội và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Chống chịu sâu bệnh tốt, chất 
lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng 
suất cao đạt 25,9 m/ha/năm. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

51 Keo tai tượng Gia đình AM110 KTT.BV.16.33 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Ba Vì - Hà Nội và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Chống chịu sâu bệnh tốt, chất 
lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng 
suất cao đạt 26,1 m/ha/năm. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

52 Keo tai tượng Gia đình AM127 KTT.BV.16.34 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Ba Vì - Hà Nội và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Chống chịu sâu bệnh tốt, chất 
lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng 
suất cao đạt 29,5 m/ha/năm. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

53 Keo tai tượng Gia đình AM135 KTT.BV.16.35 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Ba Vì - Hà Nội và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Chống chịu sâu bệnh tốt, chất 
lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng 
suất cao đạt 28,3 m/ha/năm. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

54 Keo lá liềm Gia đình AC13 KLL.CL16.36 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Cam Lộ - Quảng Trị 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 20-25 m/ha/năm. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

55 Keo lá liềm Gia đình AC25 KLL.CL16.37 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Cam Lộ - Quảng Trị 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 20-25 m/ha/năm. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

56 Keo lá liềm Gia đình AC34 KLL.CL16.38 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Cam Lộ - Quảng Trị 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 20-25 m/ha/năm 

Tiến bộ 
kỹ thuật 
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57 Keo lá liềm Gia đình AC45 KLL.CL16.39 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Cam Lộ - Quảng Trị 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 20-25 m/ha/năm. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

58 Keo lá liềm Gia đình AC73 KLL.CL16.40 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Cam Lộ - Quảng Trị 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 20-25 m/ha/năm. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

59 Keo lá liềm Gia đình AC9 KLL.HTN.16.41 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Hàm Thuận Nam - 
Bình Thuận và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 20-25 m/ha/năm 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

60 Keo lá liềm Gia đình AC20 KLL.HTN.16.42 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Hàm Thuận Nam - 
Bình Thuận và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 20-25 m/ha/năm. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

61 Keo lá liềm Gia đình AC32 KLL.HTN.16.43 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Hàm Thuận Nam - 
Bình Thuận và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 20-25 m/ha/năm. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

62 Keo lá liềm Gia đình AC40 KLL.HTN.16.44 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Hàm Thuận Nam - 
Bình Thuận và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 20-25 m/ha/năm. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

63 Keo lá liềm Gia đình AC61 KLL.HTN.16.45 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Hàm Thuận Nam - 
Bình Thuận và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 20-25 m/ha/năm. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

64 Keo lá liềm Gia đình AC71 KLL.HTN.16.46 2016 
3893/QĐ/BNN-

TCLN, ngày 
20/09/2016 

Hàm Thuận Nam - 
Bình Thuận và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Phí Hồng Hải, La Ánh Dương, 
Hà Huy Thịnh, Viện NC 
Giống và CNSH Lâm nghiệp 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 20-25 m/ha/năm. 

Tiến bộ 
kỹ thuật 

65 Sa nhân tím Xuất xứ Sơn 
Long SNT.HB.18.01 2018 

89/QĐ-BNN-
TCLN, ngày 
10/1/2018 

Xã Sơn Long, huyện 
Sơn Hòa, tỉnh Phú 
Yên; Hoành Bồ - 
Quảng Ninh và nơi 
có điều kiện tương tự 

Phan Văn Thắng, Nguyễn Huy 
Sơn, Lương Thế Dũng, Hà 
Văn Năm, Tạ Minh Quang, 
Nguyễn Thị Chuyền, Nguyễn 
Thị Hiền, Phan Thị Hảo, 
Trương Tuấn Anh, Hoàng 
Tiền Đại và TT CB 
TTNCLSNG 

Trung tâm NC 
LSNG 

Cho năng suất 456,4 kg/ha/năm 
(vượt 161,1% so với đối chứng), 
hàm lượng tinh dầu đạt 3,1%  
(đối chứng là 3%). 

Tiến bộ 
kỹ thuật 
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66 Keo lai Dòng BV376 KL.QN.19.01 2019 
761/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
6/3/2019 

Quy Nhơn, Bình 
Định và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, 
Nguyễn Đức Kiên, Chris 
Harwood, Lê Sơn, Ngô Văn 
Chính, Trịnh Văn Hiệu, Lê 
Hồng Quân và tập thể cán bộ 
Viện NC Giống và CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 30,7 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Giống mới 

67 Keo lai Dòng BV586 KL.QN.19.02 2019 
761/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
6/3/2019 

Quy Nhơn, Bình 
Định và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, 
Nguyễn Đức Kiên, Chris 
Harwood, Lê Sơn, Ngô Văn 
Chính, Trịnh Văn Hiệu, Lê 
Hồng Quân và tập thể cán bộ 
Viện NC Giống và CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 23,7 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Giống mới 

68 Keo lai Dòng BB055 KL.QN.19.03 2019 
761/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
6/3/2019 

Quy Nhơn, Bình 
Định và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, 
Nguyễn Đức Kiên, Chris 
Harwood, Lê Sơn, Ngô Văn 
Chính, Trịnh Văn Hiệu, Lê 
Hồng Quân và tập thể cán bộ 
Viện NC Giống và CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 33,2 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Giống mới 

69 Keo lai Dòng BV523 KL.CL.19.04 2019 
761/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
6/3/2019 

Cam Lộ - Quảng Trị 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, 
Nguyễn Đức Kiên, Chris 
Harwood, Lê Sơn, Ngô Văn 
Chính, Trịnh Văn Hiệu, Lê 
Hồng Quân và tập thể cán bộ 
Viện NC Giống và CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 35 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Giống mới 

70 Keo lai Dòng BV584 KL.CL.19.05 2019 
761/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
6/3/2019 

Cam Lộ - Quảng Trị 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, 
Nguyễn Đức Kiên, Chris 
Harwood, Lê Sơn, Ngô Văn 
Chính, Trịnh Văn Hiệu, Lê 
Hồng Quân và tập thể cán bộ 
Viện NC Giống và CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 33,7 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng, tròn 
đều. 

Giống mới 

71 Keo lai Dòng BV434 KL.CL.19.06 2019 
761/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
6/3/2019 

Cam Lộ - Quảng Trị 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, 
Nguyễn Đức Kiên, Chris 
Harwood, Lê Sơn, Ngô Văn 
Chính, Trịnh Văn Hiệu, Lê 
Hồng Quân và tập thể cán bộ 
Viện NC Giống và CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 30 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng, tròn 
đều. 

Giống mới 
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72 Keo lai Dòng BV350 KL.CL.19.07 2019 
761/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
6/3/2019 

Cam Lộ - Quảng Trị 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Hà Huy Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, 
Nguyễn Đức Kiên, Chris 
Harwood, Lê Sơn, Ngô Văn 
Chính, Trịnh Văn Hiệu, Lê 
Hồng Quân và tập thể cán bộ 
Viện NC Giống và CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 30 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng, tròn 
đều. 

Giống mới 

73 Keo tai tượng Xuất xứ Balimo KTT.CL.19.08 2019 
761/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
6/3/2019 

Cam Lộ - Quảng Trị 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Võ Đại Hải, Đỗ Hữu Sơn, 
Nguyễn Đức Kiên, Ngô Văn 
Chính, Trịnh Văn Hiệu. 
Dương Hồng Quân và Nguyễn 
Tiến Linh 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Chống chịu sâu bệnh tốt, chất 
lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng 
suất cao đạt 21,8 m/ha/năm 

Giống mới 

74 Bạch đàn lai Dòng UP54 BĐL.BV.12.18 2019 
761/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
6/3/2019 

Cam Lộ - Quảng Trị, 
Yên Bình - Yên Bái 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Võ Đại Hải, Đỗ Hữu Sơn, 
Nguyễn Đức Kiên, Ngô Văn 
Chính, Trịnh Văn Hiệu. 
Dương Hồng Quân và Nguyễn 
Tiến Linh 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt, chất 
lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng 
suất đạt 20,8 m/ha/năm. 

Giống mới 

75 Bạch đàn lai Dòng UP72 BĐL.BV.12.19 2019 
761/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
6/3/2019 

Yên Bình - Yên Bái 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Võ Đại Hải, Đỗ Hữu Sơn, 
Nguyễn Đức Kiên, Ngô Văn 
Chính, Trịnh Văn Hiệu. 
Dương Hồng Quân và Nguyễn 
Tiến Linh 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt, chất 
lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng 
suất đạt 21,3 m/ha/năm. 

Giống mới 

76 Bạch đàn lai Dòng UP95 BĐL.BV.12.20 2019 
761/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
6/3/2019 

Yên Bình - Yên Bái 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Võ Đại Hải, Đỗ Hữu Sơn, 
Nguyễn Đức Kiên, Ngô Văn 
Chính, Trịnh Văn Hiệu. 
Dương Hồng Quân và Nguyễn 
Tiến Linh 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt, chất 
lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng 
suất đạt 20,8 m/ha/năm. 

Giống mới 

77 Bạch đàn lai Dòng UP99 BĐL.BV.12.22 2019 
761/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
6/3/2019 

Yên Bình - Yên Bái 
và những nơi có điều 
kiện tương tự 

Võ Đại Hải, Đỗ Hữu Sơn, 
Nguyễn Đức Kiên, Ngô Văn 
Chính, Trịnh Văn Hiệu. 
Dương Hồng Quân và Nguyễn 
Tiến Linh 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu bệnh tốt, chất 
lượng gỗ tốt, ít cành nhánh, năng 
suất đạt 20 m/ha/năm. 

Giống mới 

78 Mắc Ca Dòng A38 MC.KB.19.09 2019 
761/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
6/3/2019 

K'Bang - Gia Lai, 
Krông Năng - Đắk 
Lắk, Tân Uyên - Lai 
Châu và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu 
Sơn, Trần Đức Vượng, Phan 
Đức Chỉnh và tập thể cán bộ 
Viện NC Giống và CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu hạn và sâu 
bệnh tốt, đường kính tán, độ rậm 
và độ rộng tán cao, năng suất cao 
đạt 18 kg hạt/cây/năm sau 6-7 năm 
trồng tại K'Bang - Gia Lai. 

Giống mới 
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79 Mắc Ca Dòng A16 MC.KB.19.10 2019 
761/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
6/3/2019 

K'Bang - Gia Lai, 
Krông Năng - Đắk 
Lắk, Tân Uyên - Lai 
Châu và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu 
Sơn, Trần Đức Vượng, Phan 
Đức Chỉnh và tập thể cán bộ 
Viện NC Giống và CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu hạn và sâu 
bệnh tốt, đường kính tán, độ rậm 
và độ rộng tán cao, năng suất cao 
đạt 12,5 kg hạt/cây/năm sau 6-7 
năm trồng tại Đắk Lắk. 

Giống mới 

80 Mắc Ca Dòng QN1 MC.KB.19.11 2019 
761/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
6/3/2019 

Krông Năng - Đắk 
Lắk, Lâm Hà - Lâm 
Đồng và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Hữu 
Sơn, Trần Đức Vượng, Phan 
Đức Chỉnh và tập thể cán bộ 
Viện NC Giống và CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu hạn và sâu 
bệnh tốt, đường kính tán, độ rậm 
và độ rộng tán cao, năng suất cao 
đạt 11,5 kg hạt/cây/năm sau 6-7 
năm trồng tại Đắk Lắk. 

Giống mới 

81 Keo tam bội Dòng X101 KLTB.YT.20.01 2020 
1458/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
20/4/2020 

Yên Thế - Bắc 
Giang, Xuân Lộc - 
Đồng Nai và những 
nơi có điều kiện 
tương tự 

Nghiêm Quỳnh Chi, Hà Huy 
Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Ngô Văn 
Chính, Nguyễn Đức Kiên, 
Trần Văn Sâm, Phạm Xuân 
Đỉnh, Đồng Thị Ưng, Lã Ngọc 
Hồng và tập thể cán bộ Viện 
NC Giống và CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 26 - 30,5 
m/ha/năm, chất lượng cây tốt, thân 
thẳng, tròn đều, cành nhánh nhỏ, 
góc phân cành lớn. 

Giống mới 

82 Keo tam bội Dòng X102 KLTB.YT.20.02 2020 
1458/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
20/4/2020 

Yên Thế - Bắc 
Giang, Xuân Lộc - 
Đồng Nai và những 
nơi có điều kiện 
tương tự 

Nghiêm Quỳnh Chi, Hà Huy 
Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Ngô Văn 
Chính, Nguyễn Đức Kiên, 
Trần Văn Sâm, Phạm Xuân 
Đỉnh, Đồng Thị Ưng, Lã Ngọc 
Hồng và tập thể cán bộ Viện 
NC Giống và CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 26,5 - 32 
m/ha/năm, chất lượng cây tốt, thân 
thẳng, tròn đều, cành nhánh nhỏ, 
góc phân cành lớn. 

Giống mới 

83 Keo tam bội Dòng X201 KLTB.YT.20.03 2020 
1458/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
20/4/2020 

Yên Thế - Bắc 
Giang, Cam Lộ - 
Quảng Trị, Xuân 
Lộc - Đồng Nai và 
những nơi có điều 
kiện tương tự 

Nghiêm Quỳnh Chi, Hà Huy 
Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Ngô Văn 
Chính, Nguyễn Đức Kiên, 
Trần Văn Sâm, Phạm Xuân 
Đỉnh, Đồng Thị Ưng, Lã Ngọc 
Hồng và tập thể cán bộ Viện 
NC Giống và CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 25,5 - 30,8 
m/ha/năm, chất lượng cây tốt, thân 
thẳng, tròn đều, cành nhánh nhỏ, 
góc phân cành lớn. 

Giống mới 

84 Keo tam bội Dòng X205 KLTB.YT.20.04 2020 
1458/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
20/4/2020 

Cam Lộ - Quảng Trị, 
Xuân Lộc - Đồng 
Nai và những nơi có 
điều kiện tương tự 

Nghiêm Quỳnh Chi, Hà Huy 
Thịnh, Đỗ Hữu Sơn, Ngô Văn 
Chính, Nguyễn Đức Kiên, 
Trần Văn Sâm, Phạm Xuân 
Đỉnh, Đồng Thị Ưng, Lã Ngọc 
Hồng và tập thể cán bộ Viện 
NC Giống và CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 19,8 - 23,8 
m/ha/năm, chất lượng cây tốt, thân 
thẳng, tròn đều, cành nhánh nhỏ, 
góc phân cành lớn. 

Giống mới 
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85 Keo lai Dòng AH1 KLĐNB.15.01 2020 
1458/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
20/4/2020 

Uông Bí - Quảng 
Ninh và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Nguyễn Huy Sơn, Đỗ Hữu 
Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh 
Văn Hiệu, Dương Hồng Quân, 
Hà Huy Nhật, Lã Trường 
Giang, Phạm Đình Sâm và tập 
thể cán bộ Viện NC Giống và 
CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 26,7 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Mở rộng 

86 Keo lai Dòng BV71 KL.BV.16.01 2020 
1458/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
20/4/2020 

Uông Bí - Quảng 
Ninh và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Nguyễn Huy Sơn, Đỗ Hữu 
Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh 
Văn Hiệu, Dương Hồng Quân, 
Hà Huy Nhật, Lã Trường 
Giang, Phạm Đình Sâm và tập 
thể cán bộ Viện NC Giống và 
CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 25,5 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Mở rộng 

87 Keo lai Dòng BV73 KL.BV.16.02 2020 
1458/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
20/4/2020 

Uông Bí - Quảng 
Ninh và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Nguyễn Huy Sơn, Đỗ Hữu 
Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh 
Văn Hiệu, Dương Hồng Quân, 
Hà Huy Nhật, Lã Trường 
Giang, Phạm Đình Sâm và tập 
thể cán bộ Viện NC Giống và 
CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 25 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng, 
tròn đều. 

Mở rộng 

88 Keo lai Dòng BV75 BV75 2020 
1458/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
20/4/2020 

Uông Bí - Quảng 
Ninh và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Nguyễn Huy Sơn, Đỗ Hữu 
Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh 
Văn Hiệu, Dương Hồng Quân, 
Hà Huy Nhật, Lã Trường 
Giang, Phạm Đình Sâm và tập 
thể cán bộ Viện NC Giống và 
CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 23,6 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Mở rộng 

89 Keo lai Dòng TB11 TB11 2020 
1458/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
20/4/2020 

Uông Bí - Quảng 
Ninh và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Nguyễn Huy Sơn, Đỗ Hữu 
Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh 
Văn Hiệu, Dương Hồng Quân, 
Hà Huy Nhật, Lã Trường 
Giang, Phạm Đình Sâm và tập 
thể cán bộ Viện NC Giống và 
CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 24 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Mở rộng 
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90 Keo lá tràm Dòng Clt26 KLT.BB.09.05 2020 
1458/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
20/4/2020 

Uông Bí - Quảng 
Ninh và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Nguyễn Huy Sơn, Đỗ Hữu 
Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh 
Văn Hiệu, Dương Hồng Quân, 
Hà Huy Nhật, Lã Trường 
Giang, Phạm Đình Sâm và tập 
thể cán bộ Viện NC Giống và 
CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 19 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Mở rộng 

91 Keo lá tràm Dòng Clt57 KLT.ĐH.09.08 2020 
1458/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
20/4/2020 

Uông Bí - Quảng 
Ninh và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Nguyễn Huy Sơn, Đỗ Hữu 
Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh 
Văn Hiệu, Dương Hồng Quân, 
Hà Huy Nhật, Lã Trường 
Giang, Phạm Đình Sâm và tập 
thể cán bộ Viện NC Giống và 
CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 17,5 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Mở rộng 

92 Keo lá tràm Dòng Clt98 KLT.ĐH.09.10 2020 
1458/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
20/4/2020 

Uông Bí - Quảng 
Ninh và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Nguyễn Huy Sơn, Đỗ Hữu 
Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh 
Văn Hiệu, Dương Hồng Quân, 
Hà Huy Nhật, Lã Trường 
Giang, Phạm Đình Sâm và tập 
thể cán bộ Viện NC Giống và 
CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 21,5 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng,  
tròn đều. 

Mở rộng 

93 Keo tai tượng Xuất xứ Balimo KTT.CL.19.08 2020 
1458/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
20/4/2020 

Uông Bí - Quảng 
Ninh và những nơi 
có điều kiện tương tự 

Nguyễn Huy Sơn, Đỗ Hữu 
Sơn, Ngô Văn Chính, Trịnh 
Văn Hiệu, Dương Hồng Quân, 
Hà Huy Nhật, Lã Trường 
Giang, Phạm Đình Sâm và tập 
thể cán bộ Viện NC Giống và 
CNSHLN 

Viện NC Giống 
và CNSHLN 

Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
năng suất cao đạt 21,3 m/ha/năm, 
chất lượng cây tốt, thân thẳng, 
tròn đều. 

Mở rộng 

94 Keo lai Dòng AH1 KL.ĐNB.15.01 2015 
3747/BNN-
TCLN, ngày 

15/9/205 

Song Mây - Đồng 
Nai, Bàu Bàng - 
Bình Dương, U 
Minh - Cà Mau, Yên 
Bái, Hòa Bình, 
Thanh Hóa  

Nguyễn Hoàng Nghĩa,  
Phạm Quang Thu,  
Nguyễn Văn Chiến 

Viện Khoa học 
Lâm nghiệp 
Việt Nam 

Chống chịu bệnh tốt, không bị 
bệnh phấn hồng do nấm Corticium 
salmonicolor. 
Sinh trưởng nhanh: Tại Sông Mây, 
Đồng Nai đạt 21,6 m/ha/năm sau 
52 tháng tuổi; tại Bầu Bàng, Bình 
Dương đạt 30,0 m/ha/năm sau 52 
tháng tuổi; tại U Minh, Cà Mau đạt 
40,8 m/ha/năm sau 38 tháng tuổi; 
25 m/ha/năm ở Yên Bái, 24-28 
m/ha/năm ở Hòa Bình, 26-28 
m/ha/năm ở Thanh Hóa ở 3  
năm tuổi. 

Mở rộng 
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95 Keo lai Dòng AH7 KL.ĐNB.15.02 2015 
3747/BNN-
TCLN, ngày 

15/9/205 

Song Mây - Đồng 
Nai, Bàu Bàng - 
Bình Dương, U 
Minh - Cà Mau, 
Long Bình - Đồng 
Nai, Yên Bái, Hòa 
Bình, Thanh Hóa 

Nguyễn Hoàng Nghĩa,  
Phạm Quang Thu,  
Nguyễn Văn Chiến 

Viện Khoa học 
Lâm nghiệp 
Việt Nam 

Chống chịu bệnh tốt, không bị 
bệnh phấn hồng do nấm Corticium 
salmonicolor. 
Sinh trưởng nhanh: Tại Sông Mây, 
Đồng Nai đạt 21,6 m/ha/năm sau 
52 tháng tuổi; tại Bầu Bàng, Bình 
Dương đạt 30,0 m/ha/năm sau 52 
tháng tuổi; tại U Minh, Cà Mau đạt 
40,8 m/ha/năm sau 38 tháng tuổi; 
25 m/ha/năm ở Yên Bái, 24-28 
m/ha/năm ở Hòa Bình, 26-28 
m/ha/năm ở Thanh Hóa ở 3  
năm tuổi. 

Mở rộng 

96 Keo lá tràm Dòng AA1 AA1 2010 
3377/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
16/12/2010 

Thừa Thiên Huế, 
Đông Nam Bộ 

Nguyễn Hoàng Nghĩa,  
Phạm Quang Thu,  
Nguyễn Văn Chiến 

Viện Khoa học 
Lâm nghiệp 
Việt Nam 

Sinh trưởng nhanh, thân thẳng, ít 
cành nhánh, chiều cao dưới cành 
lớn, tại Đồng Nai năng suất đạt 
33,6 m/ha/năm; và đạt 19,5 
m/ha/năm trên lập địa tương đối 
bằng phẳng, độ sâu tầng đất mặt 
mỏng tại Thừa Thiên Huế. 

Mở rộng 

97 Keo lá tràm Dòng AA9 AA9 2010 
3377/QĐ-BNN-

TCLN ngày 
16/12/2010 

Thừa Thiên Huế, 
Đông Nam Bộ 

Nguyễn Hoàng Nghĩa,  
Phạm Quang Thu,  
Nguyễn Văn Chiến 

Viện Khoa học 
Lâm nghiệp 
Việt Nam 

Chống chịu bệnh tốt, không bị 
bệnh phấn hồng do nấm Corticium 
salmonicolor. 
Sinh trưởng nhanh: Tại Long Bình, 
Biên Hòa, Đồng Nai đạt 37,79 
m/ha/năm sau 38 tháng tuổi. 

Mở rộng 
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