
Mua các loại gỗ có chứng chỉ là một bước quan trọng doanh nghiệp có thể làm 
để kiểm soát được tính hợp pháp trong toàn bộ chuỗi cung ứng, và việc mua gỗ 
có chứng chỉ cũng sẽ giúp doanh nghiệp có được các thông tin về nguồn gốc của 
gỗ dễ dàng hơn. Khách hàng của bạn cũng sẽ có cơ hội để đánh giá và tránh 
được các rủi ro pháp lý nếu có.
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Quy chế Gỗ của EU

Như bạn có thể đã biết, Liên minh 
Châu Âu gần đây đã ban hành một 
quy định (EUTR) nghiêm cấm việc 
đưa gỗ bất hợp pháp vào tiêu thụ ở 
thị trường Châu Âu, và cũng yêu cầu 
các đơn vị nhập khẩu thuộc EU thực 
hiện các hệ thống để giảm thiểu rủi ro 
về việc mua gỗ từ các nguồn không 
rõ hoặc bất hợp pháp - được gọi là hệ 
thống trách nhiệm giải trình.

Quy chế Gỗ của EU (EUTR) nghiêm 
cấm việc “đưa vào thị trường các 
nguyên liệu gỗ khai thác trái phép 
hoặc các sản phẩm làm từ những 
nguyên liệu này”. Quy chế có hiệu lực 
từ ngày 3 tháng 3 năm 2013, áp dụng 
cho gỗ từ trong và ngoài lãnh thổ EU. 
EUTR áp dụng trên toàn bộ thị trường 
EU (và trong tương lai sẽ bao gồm cả 
Na Uy, Liechtenstein và Ai-len). 

EUTR yêu cầu “đơn vị nhập khẩu” 
(đơn vị đầu tiên đưa gỗ vào thị 
trường) phải thực hiện hệ thống trách 
nhiệm giải trình (DDS) để giảm thiểu 

Khả năng tiếp cận thông tin 
về nguyên liệu

Tiến hành một đánh giá rủi 
ro về gỗ bất hợp pháp trong 

chuỗi cung ứng

Có biện pháp giảm thiểu rủi 
ro, nếu các rủi ro này được 

nhận diện

rủi ro đưa gỗ bất hợp pháp vào EU. 
Hệ thống trách nhiệm giải trình bao 
gồm ba yêu cầu chính: 

Để đảm bảo yêu cầu của hệ thống 
trách nhiệm giải trình trên, có nhiều 
khả năng các khách hàng từ Châu Âu 
đang mua các sản phẩm gỗ của công 
ty bạn sẽ yêu cầu công ty bạn cung 
cấp thêm một số thông tin nhất định 
về loại gỗ bạn đang bán cho họ. Các 
thông tin đó sẽ được dùng để đánh 
giá rủi ro về gỗ bất hợp pháp trong 
chuỗi cung ứng theo yêu cầu của 
EUTR.
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Chứng chỉ rừng là một hệ thống kiểm 
tra và truy xuất gỗ, giấy, bột giấy và 
các lâm sản khác để đảm bảo rằng 
chúng được làm từ gỗ được khai 
thác theo một quy trình chặt chẽ. Các 
chứng chỉ này không chỉ quy định 
nên chặt cây nào, mà còn bao gồm 
cả những khía cạnh như phúc lợi 
của người lao động và cộng đồng địa 
phương.

Chứng chỉ bao gồm các khâu từ rừng, 
qua các bước trao đổi buôn bán chế 
biến cho đến hoàn thiện sản phẩm 
bán ra. Mục tiêu của các chứng chỉ 
này là để cho người mua có thể tin 
tưởng rằng họ đang mua những sản 
phẩm từ rừng được khai thác có trách 
nhiệm.

Gỗ có chứng chỉ là gì?

Quy trình cấp chứng chỉ được thiết 
kế để có thể mang đến một đánh giá 
độc lập về quản lý rừng theo các tiêu 
chuẩn nghiêm ngặt. Chứng chỉ cho 
gỗ có thể chia ra làm hai loại chính: 
chứng chỉ về quản lý rừng bền vững 
và chứng chỉ chuỗi hành trình sản 
phẩm. Chứng chỉ quản lý rừng bao 
gồm các hoạt động quản lý rừng như 
lập kế hoạch, khai thác, các vấn đề 
môi trường, quyền của công nhân, 
sức khỏe và an toàn lao động cũng 
như quyền của cộng đồng và người 
bản địa với tài nguyên rừng. Chứng 
chỉ chuỗi hành trình sản phẩm sẽ 
được sử dụng sau đó để truy xuất gỗ 
qua các khâu chế biến, vận chuyển 
cho đến khi thành phẩm cuối cùng 
đến tay người tiêu dùng.

Ảnh: FAO



Mặc dù  Quy chế Gỗ của EU 
không trực tiếp “mở đường” cho các 
sản phẩm có chứng chỉ, nhưng Quy 
chế này công nhận chứng chỉ như là 
một công cụ để đánh giá và giảm thiểu 
rủi ro. Hội đồng Châu Âu giải thích 

rằng các doanh nghiệp  “có thể 
xếp những sản phẩm có 
chứng chỉ đáng tin cậy 
vào loại có rủi ro bất hợp 
pháp không đáng kể, ví dụ 
các sản phẩm này có thể 
phù hợp để đưa vào thị 
trường mà không cần các 
biện pháp giảm thiểu rủi 
ro nào với điều kiện các 
thông tin còn lại thu thập 
được và các câu trả lời 
cho bộ câu hỏi đánh giá 
rủi ro pháp lý không thể 
hiện điều ngược lại”.

Tôi có nên mua gỗ có 
chứng chỉ?



Ngay cả khi bạn đã cung cấp gỗ có chứng chỉ cho khách hàng, họ vẫn có thể 
sẽ yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin để giúp họ hoàn thành trách nhiệm giải 
trình. Bên cạnh các thông tin mua bán thông thường như số lượng (ở dạng thể 
tích, cân nặng hoặc số đơn vị), hay tên và địa chỉ công ty bạn và công ty thương 
mại trung gian, khách hàng của bạn cũng cần những thông tin sau: 

Nếu đã mua gỗ có chứng chỉ, tôi có phải làm 
gì nữa không?

1. (Những) quốc gia mà loại gỗ đó đã được khai thác

3. Các tài liệu hoặc thông tin chỉ rõ các quá trình liên quan đến gỗ 
và sản phẩm từ gỗ tuân thủ với các quy định pháp luật áp dụng

2. Loài của loại gỗ dùng để làm ra sản phẩm của bạn làm – tên 
thường dùng để chỉ loài đó là đủ, trong trường hợp tên đó không 
rõ ràng thì phải đưa thêm tên khoa học

Hệ thống FSC sẽ giúp bạn cung cấp 
các thông tin về quốc gia khai thác và 
loài của sản phẩm cho khách hàng. 
Nếu nhà cung cấp của bạn không tự 
cung cấp thông tin về quốc gia/đồn 
điền nơi khai thác hoặc loài của gỗ 
thì họ phải có trách nhiệm đưa ra các 
thông tin đó nếu bạn yêu cầu (theo 
điều khoản ADVICE-40-004-10: Tiếp 
cận thông tin về loài và nguồn gốc 
của gỗ). Nếu người bán không có các 
thông tin này thì họ sẽ có trách nhiệm 
phải dùng Lưu ý của Điều khoản 
(Advice Note) để truy xuất ngược lại 
các nhà cung cấp của họ để lấy các 
thông tin đó cho bạn.

Liên quan đến các tài liệu hoặc thông 
tin chỉ rõ các quá trình liên quan đến 

gỗ và sản phẩm từ gỗ tuân thủ theo 
các quy định pháp luật áp dụng, một 
vài quy định áp dụng được bao gồm 
trong hệ thống FSC về Quản lý Rừng 
Bền vững. Vì thế thông tin thể hiện 
việc tuân thủ cũng được thể hiện qua 
chứng chỉ. Có một phương diện mà 
chứng chỉ Quản lý Rừng Bền vững 
FSC không bao gồm đó là các Luật 
về Thương mại và Hải quan. Vì vậy 
nếu nhà cung cấp không tự cung cấp 
cho bạn thông tin về việc tuân thủ các 
luật thương mại và hải quan, thì họ có 
trách nhiệm phải cung cấp các thông 
tin này nếu bạn yêu cầu (theo điều 
khoản ADVICE-40-004-11: Các luật 
thương mại và hải quan).
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Tài liệu hướng dẫn của EUTR có bốn 
câu hỏi mà các doanh nghiệp có thể 
đặt ra khi đánh giá mức độ tin cậy của 
một hệ thống cấp chứng chỉ của bên 
thứ ba.
1. Có đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 

trong Điều 4 của Cam kết Thực 
hiện Quy chế (EU) số 607/2012? 

2. Chứng chỉ hoặc hệ thống xác 
minh của bên thứ ba có tuân thủ 
các tiêu chuẩn quốc tế và của 
Châu Âu hay không (như các 
hướng dẫn ISO có liên quan, Quy 
tắc ISEAL)?

Bạn có chắc sản phẩm bạn mua có chứng chỉ không? Hình ảnh logo của FSC 
trên trang web của nhà cung cấp không đủ để chứng minh điều này. Sau đây là 
một hướng dẫn ngắn gọn về cách kiểm tra tình trạng chứng chỉ của sản phẩm mà 
bạn mua.

Tuy nhiên… Tất cả các chứng chỉ đều không 
tương đương nhau

3. Có báo cáo nào về những thiếu 
sót hoặc vấn đề có thể tồn tại ở 
hệ thống xác minh của bên thứ 
ba tại một số nước cụ thể mà gỗ 
được nhập khẩu về từ đó hay 
không?

4. Bên thứ ba đang thực hiện kiểm 
tra và đánh giá xác minh theo 
Điều 4 (b), (c) và (d) của Cam 
kết Thực hiện Quy chế (EU) số 
607/2012 có phải là một tổ chức 
độc lập đã được thừa nhận hay 
không?

Có rất nhiều hệ thống chứng chỉ và xác minh pháp lý đang hoạt động trên toàn 
cầu, bao gồm:

CÁC HỆ THỐNG CHỨNG CHỈ:
• Chứng chỉ FSC: www.info.fsc.org
• Chứng chỉ PEFC: http://register.pefc.cz/search1.asp

CÁC HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ XÁC MINH TÍNH HỢP PHÁP:
• Chứng chỉ LegalSource: www.nepcon.net/legalwood
• VLO và VLC của Rainforest Alliance: www.rainforestalliance.org/forestry/

verification/transparency/verification-clients
• Đánh giá SCS LegalHarvest: www.scscertified.com/nrc/legal_harvest_

verified_clients.php
• CertiSource Verified Legal: www.certisource.co.uk
• Bureau Veritas OLB: www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/

group/services+sheet/olb-certification_14483dP.dpuf

Nếu bạn đang mua sản phẩm có chứng chỉ 
FSC – hãy kiểm tra tính xác thực
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NO

NO

NO

KHÔNG

Các bước kiểm tra sau đây có thể được áp dụng bởi bất cứ người mua nào khi 
muốn mua gỗ có chứng chỉ, như để thực hiện đúng chính sách mua sắm của 
doanh nghiệp. 

Ghi chú: Các bên có chứng chỉ FSC có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra tính 
hiệu lực và phạm vi của chứng chỉ mà các nhà cung cấp của họ sở hữu. 

Tìm số/mã số của chứng chỉ
Tất cả các công ty có chứng chỉ đều có một mã số duy nhất có thể được 
tìm thấy trên bản cứng hoặc bản PDF của chứng chỉ hoặc trong chứng 
từ giao nhận và hóa đơn của công ty. Mã số có dạng: TT-COC-123456, 

RA-COC-123456 hoặc SGS-COC-122445.

Chứng chỉ có phải là thật không?
Bạn có thể kiểm tra trên mạng, đối với FSC hãy truy cập http://info.fsc.
org/ và nhập số/mã số chứng chỉ vào ô tìm kiếm (Search). Bạn có thấy 

chứng chỉ được liệt kê ở bên dưới không?

Liệu chứng chỉ này có được cấp cho công ty đang bán sản phẩm 
cho bạn?

Bạn vào mục ‘information’, có phần ‘General data’/’More info’, ở đó sẽ có 
tên đầy đủ và địa chỉ của nhà cung cấp

Chứng chỉ này đã hết hạn chưa?
Kiểm tra trong phần ‘General’/’More info’ để xem thời hạn hiệu lực kể từ 

ngày cấp. Chứng chỉ có còn hạn hay không?

Chứng chỉ có áp dụng cho sản phẩm mà bạn mua không?
Kiểm tra ở phần ‘Product data’/’Product’. Nhà cung cấp của bạn có thể 

chỉ có chứng chỉ cho một phần sản phẩm của họ.
Nhấp chuột vào mã số chứng chỉ hoặc số giấy phép của nhà cung cấp 
của bạn. Bạn sẽ được chuyển tới trang thông tin về phạm vi của chứng 

chỉ mà nhà cung cấp của bạn có.
Trong mục ‘Products’ bạn sẽ tìm thấy thông tin về loại sản phẩm, loài gỗ 

và các khai báo trong phạm vi chứng chỉ.

Kiểm tra xem hóa đơn và giấy tờ giao nhận đã có ghi chú FSC trong 
phần miêu tả sản phẩm chưa. Nếu câu trả lời là “CÓ”, bạn đã mua được 

gỗ/sản phẩm từ gỗ từ một nguồn Hợp pháp và Bền vững!

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

CÓ

Chứng chỉ có thể là 
giả - Cần phải yêu cầu 

phía đơn vị bán giải 
trình

Có thể nhà cung cấp/
nhà thầu của bạn đã 

cung cấp cho bạn 
chứng chỉ của các 

nhà cung cấp của họ. 
Ở đây thiếu một mắt 
xích trong chuỗi cung 

ứng, và vì vậy bạn cần 
nhà cung cấp của bạn 
cung cấp thêm thông 
tin để đảm bảo chuỗi 
cung vẫn xuyên suốt.

Không chấp nhận 
chứng chỉ này. Chứng 
chỉ phải còn thời hạn 

hiệu lực.

Không chấp nhận 
chứng chỉ này. Sản 

phẩm không bao gồm 
trong phạm vi của 

chứng chỉ, sản phẩm 
đó chưa có chứng chỉ.
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Dự án Tăng cường Năng lực của các Tổ chức Dân sự 
và Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm Đáp ứng các Yêu 
cầu của FLEGT
Dự án được tài trợ một phần bởi Liên minh Châu Âu.

Tài liệu này được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu 
Âu. Toàn bộ nội dung do NEPCon chịu trách nhiệm và không phản ánh 
quan điểm của Liên minh Châu Âu trong bất kỳ trường hợp nào.

http://flegt-tools.org
http://dehieuflegt.org


