
 

 

HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP 

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. 

Hồ sơ Rủi ro Pháp lý Lâm nghiệp này được xây dựng cho mục đích giáo dục và thông tin. NEPCon không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tài liệu này, hoặc bất kỳ tổn thất tài chính hay thiệt hại nào 

do kết quả của việc phụ thuộc vào thông tin trong tài liệu này. Các thông tin trong tài liệu là chính xác theo hiểu biết của NEPCon đến thời điểm xuất bản tài liệu này.   

Các thông tin khác 

 

Pháp lý gỗ ở Brazil 

Brazil là quốc gia lớn thứ 5 trên thế giới và là một trong những quốc gia có rừng nhiều nhất trên thế giới (Traffic 2013). Đất rừng ở 
Brazil đã và đang giảm, ít nhất là trong 25 năm qua, với sự biến mất của khoảng 0,5% độ che phủ rừng mỗi năm. Từ năm 1990 đến 

2010 độ che phủ rừng giảm từ 574,8 triệu ha xuống còn 519,5 triệu ha. Rừng tự nhiên phổ biến ở các bang miền bắc Brazil, cụ thể là: 
Acre, Amazonas, Rondônia, Para, Mato Grosso và Maranhão. Hầu hết rừng trồng ở phía nam và phía đông nam của đất nước, với Paraná 

và Santa Catarina là hai bang có diện tích rừng trồng đáng kể. 

Có nhiều báo cáo về khai thác trái phép các loài bản địa trên lãnh thổ Brazil. Khai thác gỗ bất hợp pháp ở Brazil được cho là do quản lý 
kém đối với đất công, đất của người bản địa, khu đất được bảo vệ và đất cộng đồng; năng lực kiểm tra và thực thi yếu kém của chính 
quyền địa phương; nhu cầu về gỗ cao, bao gồm các loài có giá trị cao; và nạn phá rừng trái phép để làm nông nghiệp với gỗ bất hợp 
pháp là sản phẩm phụ. Tỷ lệ phần trăm từ các báo cáo khác nhau đã nêu bật vấn đề này: 20% đến 47% gỗ ở Brazil được cho là có nguy 
cơ bất hợp pháp (Traffic 2013); 35% đến 72% các hoạt động khai thác gỗ trong rừng Amazon của Brazil có thể là bất hợp pháp (ITTO 
năm 2011; Lawson và MacFaul 2010); 78% hoạt động khai thác ở bang Para đã được ước tính là bất hợp pháp (Imazon 2013), và Bộ 
Môi trường Brazil đã thừa nhận mức độ gian lận cao ở Para, đây được cho là nguyên nhân chính dẫn tới việc bán trái phép 26,8 triệu 

mét khối gỗ và lâm sản (Bộ Môi trường Brazil năm 2014). 

Thương mại gỗ của Brazil (FAO 2010) 

Brazil 

Các loài bản địa phổ biến 

 Brosimum utile (Amapa) 

 Dinizia excels (Angelim) 

 Erisma uncinatum (Cedrinho) 

 Dipteryx odorata (Cumaru) 

 Goupia glabra (Cupiuba) 

 Parkia spp. (Faveira) 

 Apuleia leiocarpa (Garapa) 

 

Các loài gỗ rừng trồng chính 

 Eucalyptus spp. (Bạch đàn)  

 Pinus spp. (Thông)  

 

Các loài gỗ rừng trồng khác 

 Acacia spp. (Keo) 

 Tectona spp. (Tếch) 

 Schizolobium amazonicum (Parica) 

 Hevea brasiliensis (Gỗ cao su) 

Thống kê rừng (FAO 2010) 

Tổng quan về nguy cơ gỗ bất hợp pháp 

Những rủi ro chính 

Rừng trồng  
Bạch Đàn (Eucalyptus) Rủi ro nhất định 

Thông (Pines) Rủi ro nhất định 

Rừng tự 

nhiên 

Tabebuia serratifolia  (Ipê-amarelo) Rủi ro nhất định 

Tabebuia impetiginosa  (Ipê-roxo) Rủi ro nhất định 

Cedrela odorata  (Cedro Vermelho/Ceda) Rủi ro nhất định 

Mezilaurus itauba (Itaúba) Rủi ro nhất định 

Cordia goeldiana  (Freijó) Rủi ro nhất định 

Aniba roseodora  (Brazilian Rosewood) Rủi ro nhất định 

0 
Rủi ro cao 

100 
Rất trong sạch 43 (2014) 

I 

LỆNH CẤM XUẤT KHẨU - Brazil có lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn, nhưng được 

phép xuất khẩu gỗ tròn khai thác từ rừng trồng. 

Chỉ số nhận thức tham nhũng  
Chỉ số nhận thức tham nhũng của Transparency International xếp hạng các quốc gia/vùng lãnh thổ dựa trên nhận thức về tham 

nhũng ở khu vực công. Số điểm của một quốc gia/vùng lãnh thổ thể hiện mức độ tham nhũng của khu vực công được nhận biết trên 

thang điểm 0 - 100. 

Xuất khẩu (hàng năm) 

Bột giấy  $5.179 triệu 65% 

Giấy và giấy bìa $1.178 triệu 22% 

Lượng bù đắp $429 triệu 6% 

Nhập khẩu (hàng năm) 

 Giấy & giấy bìa $1.119 triệu 22% 

Bột giấy $321 triệu 22% 

Giá trị xuất khẩu (hàng năm) 

Hoa Kỳ $2.105 triệu 

Trung Quốc $1.727 triệu 

Hà Lan $1.095 triệu 

Ý $544 triệu 
 62% 

Độ che phủ 

rừng 

 Diện tích 
% diện tích 

rừng 

% tổng 

diện tích 

Rừng nguyên sinh 476 triệu ha  92% 57% 

Rừng tái sinh tự nhiên 36 triệu ha 7% 4,3% 

Rừng trồng 7,4 triệu ha  1% 1% 

Tổng diện tích rừng 519 triệu ha    

Tổng diện tích đất 832 triệu ha   

Chưa có chứng chỉ 
 

98% 
Tổng diện tích  

FSC FM/CoC  
1,34%  

Tổng diện 
tích 

PEFC 
(CERFLOR)  

0,34%  
Tổng diện tích 

Các thông tin, tài liệu tham khảo, mẫu 

chứng từ và hồ sơ pháp lý gỗ của quốc gia 

khác có thể tìm thấy trên trang web của 

chúng tôi tại địa chỉ: 

http://dehieuflegt.org/bo-cong-cu-goc-dao-tao/ 
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Các chứng từ hợp pháp 

Thực trạng khai thác trái phép tại Brazil 

Liên quan đến khai thác trái phép, dưới đây là những rủi ro cụ thể 

được xác định cho Brazil (Greenpeace 2014; Traffic 2013; EFTRN 

2012, FSC 2015):   

Quyền khai thác hợp pháp: Các trường hợp phân bổ tài sản bất 

thường và nhiều trường hợp hoạt động lâm nghiệp không có giấy 

phép hoặc giấy phép không hợp lệ thường xuyên được báo cáo đối 

với tất cả các loại rừng. Ngoài ra, rừng tự nhiên được coi là có rủi ro 

cao bởi vì có xác suất cao các hoạt động lâm nghiệp xảy ra mà 

không được phép, hoặc không tuân thủ kế hoạch quản lý rừng đã 

được phê duyệt. 

Thuế và phí: Một nghiên cứu từ năm 2013 đã nhấn mạnh các vấn 

đề liên quan tới việc thiếu hụt thuế tại Brazil. Kỹ thuật sử dụng bao 

gồm việc bán các sản phẩm mà không xuất hóa đơn tài chính; việc 

xuất hóa đơn tài chính cho một khối lượng ít hơn so với khối lượng 

thực tế giao; hoặc phát hành hóa đơn tài chính với giá trị sản phẩm 

trên hóa đơn thấp hơn giá trị thực tế (SINPROFAZ 2013). 

Các hoạt động khai thác gỗ: Có rủi ro về việc quản lý rừng tự nhiên 

vi phạm kế hoạch quản lý đã được phê duyệt. Ngoài ra còn có nguy 

cơ vi phạm và thiếu kiểm soát đối với các loài được bảo vệ và các 

quy định về môi trường trong khai thác. Bên cạnh đó, bằng chứng 

về vi phạm thường xuyên các luật về sức khỏe và an toàn và luật 

lao động cũng đã được ghi lại trong các báo cáo. 

Quyền theo phong tục và của dân bản địa: Các luật pháp hiện hành 

có yêu cầu tham vấn với các tổ chức liên quan đến cộng đồng bản 

địa. Tuy nhiên, do số lượng lớn, đa dạng và bản chất phân tán của 

các cộng đồng truyền thống ở Brazil, các kết quả báo cáo cho thấy 

các hoạt động lâm nghiệp thường xuyên không tuân thủ pháp luật 

liên quan đến vấn đề này. 

Thương mại và vận chuyển: Phân loại không chính xác về loài, về 

số lượng hoặc chất lượng của sản phẩm gỗ là tình trạng đã được 

nêu trong các báo cáo liên quan đến vận chuyển của các loài gỗ từ 

rừng tự nhiên. Lý do được cho là do quy định lỏng lẻo về các Chứng 

từ về Xuất xứ Rừng (DOF) và mức độ tham nhũng cao ở Brazil. 

Không có kiểm soát biên giới ở Brazil để kiểm soát việc nhập khẩu gỗ bất hợp 

pháp. „Rửa gỗ“ đến và đi từ các nước láng giềng, như Peru, đã được ghi nhận 

(TFT 2011; EIA 2012). Điều này có nhiều khả năng xảy ra với các loài có giá 

trị cao như Big-leaf Mahogany. 

 

Xuất khẩu 

1. Registro de Exportação (SISCOMEX) - Đăng ký xuất khẩu 

2. Chứng chỉ nguồn gốc kiểm dịch thực vật  (Phytosanitary Certificate of 
Origin - CFO) và Chứng chỉ Nguồn gốc Kiểm dịch thực vật hợp nhất 

(Phytosanitary Certificate of Origin Consolidated - CFOC) 

3. Declaração de Despacho de Exportação (DDE) - Khai báo xuất hàng 

4. DOF / GUIA Florestal (GF1, GF3) 

5. Tờ khai hải quan (Customs Declaration) 

6. Hợp đồng mua bán (Sales contract) 

7. Bảng kê lâm sản (Packing list) 

8. Hóa đơn (Invoice) 

9. Vận đơn (Bill of Lading) 

  

Những rủi ro trong chuỗi cung 

Nguy cơ khai thác gỗ bất hợp pháp có xu hướng tăng với chiều 

dài và độ phức tạp của chuỗi cung ứng. Ở Brazil có những hệ 

thống của quốc gia và của bang để theo dõi đường đi của gỗ: hệ 

thống Chứng từ về Xuất xứ Rừng Quốc gia (Documento de 

Origem Florestal - DOF) và Hệ thống cho Thương mại Hóa và 

Vận chuyển Lâm sản (Sistema de Comercialização e Transporte 

de Produtos Florestais SISFLORA). Gỗ được theo dõi dọc theo 

chuỗi cung ứng và phải được đính kèm Guia Florestal GF. Các cơ 

quan kiểm tra hiếm khi kiểm tra các lô hàng gỗ trên thực tế và 

hệ thống SISFLORA không nắm bắt dữ liệu về người sử dụng gỗ 

cuối cùng sau khi ra ngoài Amazon (Greenpeace 2014). 

Biện pháp giảm thiểu rủi ro 

Một lựa chọn là mua gỗ từ rừng tự nhiên ở Brazil được cấp 

chứng chỉ FSC hoặc PEFC. Nếu gỗ không có chứng chỉ, mức độ 

rủi ro cao có nghĩa cần thiết phải thực hiện giảm thiểu rủi ro 

một cách toàn diện. Điều này có thể bao gồm đánh giá chuỗi 

cung ứng đến tận rừng. Các đánh giá cần được tiến hành ở mỗi 

cấp của chuỗi cung ứng bởi một tổ chức đánh giá bên thứ ba có 

uy tín. 

Có gỗ rủi ro thấp ở Brazil hay không?  

Đối với gỗ rừng trồng, nguy cơ bất hợp pháp được giảm phần 

nào mặc dù một số vấn đề đã được xác định là có nguy cơ rủi 

ro. Có khoảng 50% diện tích rừng trồng tại Brazil có thể có 

chứng chỉ FSC hoặc PEFC (CERFLOR) (ITTO 2011). 

 

CITES và các loài được bảo vệ 
Các loài cây sau đây được tìm thấy trong rừng tự nhiên Brazil và được 

bảo vệ bởi CITES (Phụ lục I, II or III):  

 Dalbergia nigra (Jacarandá/Brazilian rosewood) 

 Aniba roseodora (Brazilian Rosewood) 

 Bulnesia sarmientoi  (Vera or Argentine/Paraguay Lignum vitae) 

 Caesalpinia echinata (Brazilwood) 

 Swietenia macrophylla (Big-leaf Mahogany) 

 Cedrela odorata (Spanish Cedar) 

 

Việc xuất khẩu các loài CITES phải đi qua một số cảng được chỉ định. Hai 

loài cây rừng tự nhiên được bảo vệ bởi CITES và bị cấm xuất khẩu (TFT 

2011; FLA) là Bertholletia excelsa (Brazil nut tree) and Araucaria 
angustifolia (Paraná Pine/Araucáia) 

Khai thác 

1. Giấy phép hoạt động

(Operating License) 

2. Giấy phép khai thác AUTEX 

hoặc AUTEF 

Vận chuyển 

1. DOF / GUIA FLORESTAL (GF1, 

GF3) 

2. Thẻ CNPJ 

3. Hóa đơn 

4. DOF 

5. Chứng chỉ Good IBAMA 

(Certificate of Good IBAMA) 

http://www.receita.fazenda.gov.br/manuaisweb/exportacao/topicos/procedimentos-preliminares/controle-adm-secex/re.htm
http://www.receita.fazenda.gov.br/aduana/DeclaracaoExportacao/2009/QuantTotREeDDE.htm
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 NEPCon LegalSource Program: http://www.nepcon.net/4871/English/Certification/Timber_legality_services/  

 PEFC certification statistics: http://www.pefcregs.info/statistics.asp  

 Rainforest Alliance Timber Legality Verification: http://www.rainforest-alliance.org/forestry/verification/legal 

 SCS Legal Harvest™ Program: http://www.scsglobalservices.com/timber-legality-verification  

 Socioambiental.org - http://www.socioambiental.org/inst/esp/consulta_previa/?q=consulta-predicted-and-measures-legislative   

 Amazônia.com Portal - http://www.portalamazonia.com.br/editoria/economia/amazonia-concentra-mais-da-metade-de-empresas-com-

trabalho-escravo-no-brasil/ 

 Database of Federal Government legislation - https://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/fraWeb?

OpenFrameSet&Frame=frmWeb2&Src=/legisla/legislacao.nsf%2FFrmConsultaWeb1%3FOpenForm%26AutoFramed 

 Database of Federal Government Legislation  IBAMA - http://www.ibama.gov.br/areas tematicas/manejo-sustainable-forest- 

 Brazilian Forest Service - National Forest Management Portal - http://www.florestal.gov.br/pngf/manejo-florestal/apresentacao and SNIF - 

National Forest Information System - http://www.florestal.gov.br/snif/recursos-florestais/especies-forestry 

 FUNDACENTRO - Safety and health in forestry work: Code of Practice (pdf) -. http://fundacentro.gov.br/biblioteca/biblioteca-digital/

download/Publicacao/167/Trabalho%20Florestal-pdf 

 

 

 

 

 

 

http://www.illegal-logging.info/content/deforestation-rates-brazil-surge-after-years-progress-slow-forest-loss
http://www.fao.org/forestry/country/57478/en/bra/
http://www.fao.org/docrep/013/i1757e/i1757e.pdf
http://www.fao.org/forestry/20288-0f6ee8584eea8bff0d20ad5cebcb071cf.pdf
http://www.quantocustaobrasil.com.br/artigos/sonegacao-no-brasil-uma-estimativa-do-desvio-da-arrecadacao-do-exercicio-de-2013
http://www.quantocustaobrasil.com.br/artigos/sonegacao-no-brasil-uma-estimativa-do-desvio-da-arrecadacao-do-exercicio-de-2013
http://clients.squareeye.net/uploads/ttap/TFT_Guide_to_Legality_Brazil_1.pdf
http://clients.squareeye.net/uploads/ttap/TFT_Guide_to_Legality_Brazil_1.pdf
http://risk.forestlegality.org/countries/brazil
http://www.globalforestregistry.org/related_files/download_related_file/90
http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/group/home/about-us/our-business/certification/sector-specific-solutions/forest-wood-products/olb/olb-certification-documents-and-standards
http://www.bureauveritas.com/wps/wcm/connect/bv_com/group/home/about-us/our-business/certification/sector-specific-solutions/forest-wood-products/olb/olb-certification-documents-and-standards
http://info.fsc.org
http://www.nepcon.net/4871/English/Certification/Timber_legality_services/
http://www.pefcregs.info/statistics.asp
http://www.rainforest-alliance.org/forestry/verification/legal
http://www.scsglobalservices.com/timber-legality-verification

