Sản phẩm cao su đầu tiên đạt Chứng chỉ quản lý rừng bền vững VFCS
Vào ngày Chủ nhật, 18 tháng 5 năm 2020, Tổng cục
Lâm nghiệp Việt Nam (VNFOREST), Văn phòng Chứng
chỉ quản lý rừng bền vững Việt Nam (VFCO) và Tập
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) đã tổ chức
thành công Lễ trao chứng chỉ quản lý rừng bền vững
VFCS SFM lần đầu tiên tại TP. Hồ Chí Minh. Ông Hà
Công Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn (MARD); Ông Cao Chí Công - Phó Tổng Cục
trưởng VNFOREST, Ông Trần Ngọc Thuận - Chủ tịch
VRG, và hơn 100 đại diện của các công ty và các bên
liên quan khác đã có mặt tại sự kiện này.

Ông Hà Công Tuấn phát biểu tại sự kiện

VFCS SFM.

Ông Hà Công Tuấn, ông Cao Chí Công, và ông
Trần Ngọc Thuận trao chứng chỉ cho ba công
ty thành viên được chứng nhận

Thứ trưởng đã trân trọng trao ba chứng chỉ
quản lý rừng bền vững đầu tiên được cấp cho
ba công ty cao su là Công ty TNHH MTV Cao su
Bình Long, Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng
và Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng. Ba
công ty này có 11.400 ha cao su được chứng
chỉ theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững của
Hệ thống chứng nhận rừng Việt Nam (VFCS).
Diện tích được chứng nhận này sẽ tạo ra 20.000
tấn cao su tự nhiên đầu tiên có chứng nhận

Sự kiện này cũng đánh dấu sự phát triển đáng tự hào của VFCS, là kết quả
của sự chỉ đạo và cam kết cao của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn,
Tổng cục Lâm nghiệp và Văn phòng Chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Việt
Nam trở thành thành viên chính thức thứ 50 của Chương trình chứng nhận
chứng chỉ rừng - PEFC (Programme for the Endorsement of Forest
Certification) vào tháng 6 năm 2019.
Kể từ đó, VFCO đã nhanh chóng xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết của hệ
thống chứng chỉ rừng quốc gia và thử nghiệm sự hoạt động của hệ thống
trong thực tế. Ông Hà Công Tuấn đã kêu gọi và khuyến khích các chủ rừng
và công ty đăng ký áp dụng Hệ thống Chứng chỉ quản lý rừng bền vững Việt
Nam (VFCS-SFM) và Chứng nhận Chuỗi hành trình sản phẩm PEFC (PEFC
CoC) để đảm bảo quản lý rừng bền vững và tăng số lượng sản phẩm có
chứng chỉ từ rừng và cao su của Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Thêm vào đó, cột mốc quan trọng này này đạt
được nhờ sự hợp tác chặt chẽ giữa VNFOREST
và VRG - đơn vị quản lý khoảng 300.000 ha cao
su. VRG mong muốn sử dụng Hệ thống chứng
Ông Trần Ngọc Thuận – Chủ tịch VRG phát
biểu tại sự kiện

chỉ rừng quốc gia để chứng minh sự cam
kết của Tập đoàn về phát triển bền vững.
Ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch VRG,
khẳng định rằng “Năm 2020, VRG sẽ được
chứng chỉ quản lý rừng cho hơn 50.000 ha
rừng trồng cao su và chứng chỉ PEFC CoC
cho 21 nhà máy". VRG cũng là đơn vị đi
đầu của ngành cao su trong việc thúc đẩy
và quảng bá sản phẩm cao su có chứng chỉ
VFCS SFM trên thị trường quốc tế.
Cây cao su Hevea brasiliensis là một trong những cây hàng hóa quan trọng
nhất và có vai trò kinh tế & xã hội thiết yếu tại Việt Nam. Việt Nam xếp
trong nhóm 5 nhà sản xuất cao su hàng đầu trên thế giới. Đến 2019, cả
nước có hơn 900.000 ha rừng trồng cao su, tạo ra khoảng 1,17 triệu tấn
cao su thiên nhiên. Giá trị xuất khẩu của ngành cao su Việt Nam đạt khoảng
2,3 tỷ USD về cao su thiên nhiên và 2,2 tỷ USD về sản phẩm gỗ cao su,
đóng góp vào tổng giá trị xuất khẩu 11 tỷ USD của ngành lâm nghiệp. Ngoài
ra, rừng trồng cao su Việt Nam có năng suất cao đáng kể (1,630
kg/ha/năm) so với năng suất trung bình thế giới và khu vực.
Hướng đi tiếp theo
Năm 2020, VRG sẽ dành nguồn lực để hoàn thành mục tiêu thực hiện Chứng
chỉ quản lý bền vững, VFCS SFM cho diện tích hơn 50.000 ha, tạo ra khoảng
70.000 tấn cao su thiên nhiên có chứng chỉ VFCS SFM vào cuối năm. VRG
cũng sẽ tập trung vào việc triển khai chứng chỉ Chuỗi hành trình sản phẩm
theo tiêu chuẩn của PEFC và tăng cường quảng bá, tiếp cận và mở rộng thị
trường cho sản phẩm cao su được chứng nhận.
Hà Thị Nga

