
Các tiêu chí trong tiêu chuẩn Quản lý rừng bền vững của PEFC
Bằng cách quản lý đồn điền cao su theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững (SFM) của PEFC, các tác động tiêu cực từ môi trường và xã hội đến sản xuất cao su tự 
nhiên và gỗ cao su được giảm thiểu. Giá trị kinh tế của đồn điền trở nên khả thi hơn; đáng chú ý là năng suất của đồn điền cũng được cải thiện và duy trì trong 

thời gian dài.
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Hợp lý về môi trường
Duy trì và cải thiện đa dạng sinh học và bảo vệ các 
khu vực rừng quan trọng về mặt sinh thái
Ngăn chặn phá rừng và suy thoái rừng, nghiêm cấm chuyển đổi 
mục đích rừng
Cải thiện khả năng lưu trữ carbon và giảm phát thải Khí nhà kính

Khả thi về kinh tế
Đảm bảo năng suất lâu dài
Tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên
Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ hệ sinh thái
Cân bằng tốc độ thu hoạch và tốc độ tăng trưởng

Được xã hội chấp nhận
Tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người lao động
Thúc đẩy và thu hút sự tham gia của cộng đồng trồng rừng
Tôn trọng quyền của người bản địa, bao gồm quyền Đồng 
thuận trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và được cung cấp 
thông tin (FPIC)
Thúc đẩy cơ hội bình đẳng và không phân biệt đối xử

Vai trò của mỗi nhân tố trong chuỗi cung ứng cao su tự nhiên bền vững

Quản lý rừng bền vững (SFM)

Khung TOF là một bước tiến xa hơn để chứng chỉ SFM 
của PEFC liên quan hơn nữa đến các hệ thống sản xuất 
cao su tự nhiên. Khung này đặc biệt hữu ích ở những 
quốc gia đồn điền cao su không được coi là rừng

Chứng nhận SFM của PEFC rất thiết thực với chúng tôi - các chủ rừng nhỏ nhờ vào hai cách tiếp cận sáng tạo, Chứng 
nhận nhóm và Cây ngoài rừng.

Chứng nhận nhóm của PEFC
là cơ chế để nhiều chủ rừng nhỏ cùng đạt được chứng 
nhận SFM của PEFC, giúp giảm chi phí và cho phép 
chúng tôi chia sẻ vai trò và trách nhiệm nhằm đạt được 
mục tiêu chung - Chứng chỉ PEFC

Cây ngoài rừng (TOF)

Trong chuỗi cung ứng, các chủ rừng nhỏ chăm sóc đồn điền 
cao su, khai thác và thu hoạch gỗ khi sản lượng mủ giảm.

Để duy trì tài chính bền vững, chúng tôi dựa vào thị trường 
và các nhân tố trong chuỗi cung ứng, ví dụ: nhà sản xuất, 
thương nhân và nhà bán lẻ, trong khi thành công của họ 
phụ thuộc vào năng suất của đồn điền cao su.

Mọi nhân tố đều phụ thuộc vào nhau và có vai trò thiết yếu 
góp phần tạo ra chuỗi cung ứng cao su tự nhiên bền vững.

CHUỖI CUNG ỨNG CAO SU TỰ NHIÊN

Đồn điền
cao su

Lốp xe

Găng tay

Đường ốngKhai thác Chế biến Sản xuất

Đồ nội thất

Ván sànChế biến gỗ Sản xuất Bán buôn

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách chọn PEFC
Để phát triển cao su bền vững và hỗ trợ các chủ rừng nhỏ, là một trong các nhân tố của chuỗi cung ứng, quý vị có thể:

Được chứng nhận PEFC và quảng bá chứng chỉ PEFC của mình tới chuỗi cung ứng

Được tham gia PEFC trong các chính sách và cam kết thu mua

Trở thành đối tác trong các hoạt động chung và các dự án hỗ trợ tiểu chủ trồng cao su

Hỗ trợ PEFC và các hoạt động của chúng tôi thông qua hỗ trợ tài chính, chuyên môn và kiến thức

Sử dụng nhãn PEFC để gây ấn tượng về chứng nhận của quý vị với khách hàng

PEFC là hệ thống chứng chỉ rừng lớn nhất thế giới 
75% diện tích rừng có chứng nhận toàn cầu được chứng nhận theo các yêu cầu của 
tiêu chuẩn PEFC (khoảng 320 triệu ha)
Hơn 20.000 công ty tại 83 quốc gia được chứng nhận PEFC Chọn   PEFC

Quan tâm đến rừng trên toàn thế giới và từng địa phương

“Chúng ta cần hợp tác với nhau để cải thiện khả năng tiếp 
cận thị trường và năng suất. Tôi hi vọng quý vị có thể làm 
đối tác của chúng tôi và PEFC để giúp chúng tôi cải thiện 
kế sinh nhai của mình”
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HỖ TRỢ 
PHÁT TRIỂN 
CAO SU 
BỀN VỮNG
Bạn có biết 85% cao su tự nhiên toàn cầu được sản xuất bởi các chủ rừng nhỏ? Quý vị đã bao giờ tự hỏi về điều kiện sống của họ và sự phụ thuộc vào lựa chọn về nguồn 
cung cấp cao su tự nhiên bền vững? Hãy đọc và chia sẻ câu chuyện cuộc đời của một chủ đồn điền cao su và tìm hiểu những thách thức mà bà và nhứng người bạn nông 

phải đối mặt, cách chứng chỉ PEFC đang giúp họ và việc quý vị có thể làm.

Ngành cao su đại diện cho chuỗi 
cung ứng 300 tỷ USD liên quan 

đến 40 triệu người.
(IRSG, 2019)

70% sản lượng cao su tự 
nhiên dùng cho sản xuất lốp xe

(ISRG, 2019)

Khoảng 80% cao su tự nhiên toàn 
cầu được sản xuất ở Đông Nam Á

Khoảng 63 triệu tấn gỗ cao su 
tươi được sản xuất hàng năm và 
trở thành loại gỗ cứng nhiệt đới

được mua bán rộng rãi nhất 
trên thế giới
(ITTO, 2017)

Những thách thức này là rất lớn và đòi hỏi phải có nhiều cơ chế và sự hợp tác của các bên liên quan. “Là một phần trong chứng nhận nhóm PEFC, kinh nghiệm của tôi cho 
thấy khi các đồn điền cao su được chứng nhận PEFC, chúng tôi có thể chứng minh rằng các đồn điền đó được quản lý bền vững. Điều này giúp chúng tôi có thể gia nhập thị 

trường cao su và gỗ cao su mới và đa dạng hóa nguồn thu nhập của mình.”
PEFC, hệ thống chứng nhận lớn nhất thế giới, luôn lấy tiểu chủ làm trọng tâm. Sau đây, tôi sẽ giải thích cách PEFC có thể giúp đỡ.

Cùng gặp gỡ một chủ rừng nhỏ trồng cao su

Giá cả bất ổn định và 
thiếu thông tin thị trường
Năng suất và chất lượng của 
đồn điền cao su thấp
Các quy trình tuân thủ đối 
với cao su tự nhiên bền vững 
không khả thi và tốn kém
Các tác động không mong 
muốn từ môi trường và xã 
hội do những thói quen 
không bền vững

Sản xuất cao sư tự nhiên

Bảo vệ đồn điền & không có 
thu nhập

Xây dựng lại
đồn điền cao su

Gỗ cao su

Đồn điền cao su

Chu kỳ sản xuất cao su
Khai khác

1 - 7 năm

Trồng cây lại
0 - 1 năm 7 - 25 năm

Sản xuất cao sư tự nhiên suy giảm và 
cây được thu hoạch

25 - 35 năm

Xin chào, tôi là Aree. Tôi sở hữu hai ha đồn điền cao su. Tôi muốn cho quý vị thấy chu kỳ sản xuất cao su và một số trở ngại 
chính tại đồn điền của chúng tôi và ở cấp độ thị trường mà tôi và những người bạn nông đang phải đối mặt.

Những thách 
thức mà chúng 
ta phải chiến 
đấu mỗi ngày:

PEFC - hệ thống chứng nhận khả thi và có thể tiếp cận 
đối với các chủ rừng nhỏ trồng cao su

Tiêu chuẩn chứng nhận được điều chỉnh cho phù hợp với nhu 
cầu và thực tiễn của địa phương.

Tiếng nói của các tiểu chủ được đưa vào chuỗi cung ứng cao 
su bền vững.

PEFC tin rằng chứng chỉ rừng cần được cấp theo từng địa phương, đó là lý do tại sao PEFC hoạt động thông qua hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia. Cách tiếp cận 
độc đáo này mang lại lợi ích cho chúng tôi theo nhiều cách:

Tin vui: không chỉ tôi mà nhiều bạn nông dân ở nhiều nước sản xuất cao su chính ở Châu Á đang áp dụng và tận dụng hệ 
thống chứng chỉ rừng quốc gia PEFC vào thực hành.

PEFC được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu của chủ rừng quy mô nhỏ và hộ gia đình. PEFC đã duy trì cơ sở tiểu chủ ạnh mẽ này cả về mặt hoạt động và triết lý

Thành viên PEFC 
có hệ thống được chứng nhận

Thành viên PEFC 
có hệ thống chưa được chứng nhận

QUAN TÂM 
ĐẾN RỪNG 
TRÊN TOÀN 
THẾ GIỚI 
VÀ TỪNG 

ĐỊA PHƯƠNG

1. TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

2. TUÂN THỦ QUỐC TẾ

3. CHỨNG NHẬN BỞI PEFC

Các quy trình chứng nhận dễ dàng tiếp cận.

PEFC đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia đáp ứng kỳ vọng toàn 
cầu thông qua một quy trình chứng nhận độc lập, 
nghiêm ngặt.

SUPPORTING 
SUSTAINABLE 
RUBBER

SUPPORTING 
SUSTAINABLE 
RUBBER


