


 
 

 

 

I. MỞ ĐẦU  

Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng trồng cao su nằm tập trung dọc theo lưu 
vực tả ngạn sông Sài Gòn, nằm trên địa bàn 16 xã, Thị trấn thuộc Huyện Dầu Tiếng, 
Huyện Bàu Bàng và Thị xã Bến Cát – Tỉnh Bình Dương; Thuận lợi cho việc phát triển 
nông nghiệp trồng cao su, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các cụm, khu công 
nghiệp tập trung. 

Trung tâm của Công ty đặt tại Thị trấn Dầu Tiếng - một thị trấn có tiềm năng 
phát triển nông - công nghiệp lớn, cách thành phố Thủ Dầu Một 60 km và cách trung 
tâm thành phố Hồ Chí Minh 90 km đường giao thông đường bộ. 
 Tổng diện tích cao su Công ty quản lý hiện nay là 28.061,07 ha (Tháng 

08/2021): 

 - Đất nông nghiệp: 27.919,80 ha 

 - Đất phi nông nghiệp: 138,71 ha 

 - Diện tích tham gia Hệ thống Chứng chỉ Rừng Quốc gia (VFCS/PEFC): 8.000 

ha thuộc 4 Nông trường: Đoàn Văn Tiến diện tích 1.978,36 ha (xã Định Hiệp và thị 

trấn Dầu Tiếng); Trần Văn Lưu diện tích 2.839,89 ha (xã Định An, Định Hiệp và Minh 

Tân); Thanh An diện tích 2.393,65 ha  (xã Định Hiệp, An Lập và Thanh An); Bến Súc 

diện tích 788,10 ha (xã Thanh An, Thanh Tuyền) huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. 

 - Diện tích tham Hệ thống giải trình trách nhiệm kiểm soát nguồn gốc DDS 

theo PEFC cho vườn cây cao su của Công ty: 19.919,80 ha (Diện tích này sẽ biến động 

tùy vào tình hình vườn cây mỗi năm, kế hoạch sử dụng đất của Công ty, quyết định thu 

hồi đất của Tỉnh về việc bàn giao đất về địa phương để phục vụ kinh tế Tỉnh). 

Với chiến lược phát triển mang tính bền vững, Công ty TNHH MTV Cao Su 
Dầu Tiếng đã thực hiện chương trình quản lý rừng bền vững, đạt được chứng chỉ rừng 
VFCS theo hệ thống chứng chỉ rừng PEFC đối với vùng nguyên liệu quản lý của Công 
ty trong năm 2019 và 2020. Tiếp tục thực hiện các công tác duy trì quản lý rừng bền 
vững năm 2021. Bên cạnh đó, Công ty đã tiến hành điều tra đa dạng sinh học trên địa 
bàn vùng dự án cụ thể tại 04 Nông trường Đoàn Văn Tiến và Trần Văn Lưu, Bến Súc 
và Thanh An để quản lý các loài động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng nếu có sau khi 
điều tra. 
II. MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Mục đích 

 + Phát hiện các loài thực vật có phân bố trong khu vực, đặc biệt là những loài 

thực vật hiện còn có mặt trong hành lang bảo vệ ven suối và trong rừng trồng của 

Công ty. 

 + Xác định tên các loài cây đã phát hiện và lập danh lục thực vật. 








































