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PHỤ LỤC II: Tổng quan chứng từ hợp pháp 

Nguyên liệu nội địa 

Giấy tờ cần thiết thể hiện tính pháp lý gỗ từ Các đơn vị Quản lý Rừng tại các Khu bảo tồn rừng Loại II: Rừng 

sản xuất thông thông  

a) Quyền khai thác và các giấy tờ pháp lý ở cấp rừng quan trọng khác  

 Thỏa thuận Cấp phép Quản lý rừng bền vững (Hình 1) 
 Thỏa thuận Công việc (Hình 2) 
 Thỏa thuận Quản lý rừng (Hình 3) 
 Kế hoạch Quản lý rừng (Hình 4) 

 Kế hoạch Khai thác Tổng thể đã được phê duyệt (Hình 5) 

b) Vận chuyển từ rừng tới địa điểm sơ chế  

 Giấy phép di dời Mẫu IV (Hình 6) 
 Giấy phép khai thác gỗ tròn Mẫu V (Hình 7) 

c) Chế biến 

 Giấy phép mua bán do hội đồng thành phố/thị trấn cấp (Hình 8) 
 Giấy phép hoạt động xưởng xẻ của Phòng Lâm nghiệp Sabah (Hình 9) 

 Giấy đăng ký làm Nhà thầu cung cấp dịch vụ xẻ (Hình 10) 
 Giấy phép Sản xuất do MITI cấp (Hình 11) 

d) Vận chuyển và chế biến khác (nếu có)  

 Giấy phép di dời cho sản phẩm từ rừng Mẫu IV (Hình 12) 

e) Xuất khẩu 

 Giấy phép Xuất khẩu cấp bơỉ Phòng Lâm nghiệp Sabah (Hình 13) 
 Giấy đăng ký với Ban Công nghiệp Rừng Malaysia (Hình 14) 

 Vận đơn (Hình 15) 
 Chứng nhận Xuất xứ (Hình 16) 
 Chứng nhận Kiểm dịch Thực vật (Hình 17) – Tùy theo yêu cầu của quốc gia nhập khẩu 
 Chứng nhận Khử trùng (Hình  18) – Tùy theo yêu cầu của quốc gia nhập khẩu 
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Hình 1: Thỏa thuận Cấp phép Quản lý Rừng Bền vững 

 

Hình 2: Thỏa thuận Công việc 
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Hình 3: Thỏa thuận Quản lý Rừng 

 

 

Hình 4: Kế hoạch Quản lý Rừng 
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Hình 6: Giấy phép di dời gỗ tròn Mẫu IV 

 

Hình 7: Giấy phép khai thác gỗ tròn (Mẫu V)  
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Hình 8: Giấy phép Kinh doanh 

 

 

Hình 9: Giấy phép hoạt động xưởng xẻ 
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Hình 10: Giấy đăng ký làm Nhà thầu cung cấp dịch vụ xẻ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 11: Giấy phép Sản xuất 
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Hình 12: Giấy phép vận chuyển gỗ đã qua chế biến  

 

Hình 13: Giấy phép Xuất khẩu 
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Hình 14: Giấy đăng ký với Ban Công nghiệp Rừng Malaysia 

 

Hình 15: Vận đơn 



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP MALAYSIA: Sabah 

 

 

Hình 16: Chứng nhận Xuất xứ 

 

Hình 17: Chứng nhận Kiểm dịch Thực vật 
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Hình 18: Chứng nhận Khử trùng 
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PHỤ LỤC III: Luật và quy định 

 

P C Nguyên tắc Các yêu cầu pháp lý (từ TLAS tháng 03/2013) và giải thích  Quy định áp dụng 

1   
Nguyên tắc 1: 
Quyền khai 
thác 

    

1 1 Phê duyệt về 
khu vực khai 
thác 

i. Tất cả các công ty đăng ký, công ty có giấy phép kinh doanh hoặc cá nhân đủ điều kiện (người 
Sabah) muốn khai thác các sản phẩm từ rừng vĩnh cửu (PF) hoặc đất nhà nước (SL) phải có phê duyệt 
của Phòng Tài nguyên thiên nhiên (NRO) theo quy định của Văn phòng Thủ tướng hoặc Phòng lâm 
nghiệp (DoF) về Đất chuyển nhượng (AL). 
ii. Các khu vực được cấp phép cho mục đích sử dụng chuyên biệt, bao gồm đất theo Quyền sử dụng 
của người bản địa (NCR) không nằm trong  khu vực được cấp phép khai thác tại PF và SL. 

• Pháp lệnh về Đất (Sabah Cap 68 ) 
• Đạo luật Lâm nghiệp Sabah [Mục 24(5)] 
 

1 2 Quyền sử dụng 
đất 

i. Chủ sở hữu đất phải có chứng nhận quyền sử dụng đất còn hiệu lực /hoặc Công văn xác nhận đơn 
đăng ký sử dụng đất của Phòng Quản lý Đất đai (ACLR) về tình trạng của mảnh đất và biên lai thu tiền 
thuế đất. 
 
• Chứng nhận quyền sở hữu (quyền sử dụng đất và giấy tờ khác) 
• Biên lai thu tiền thuế sử dụng đất 
• Công văn/Thỏa thuận/Hợp đồng giữa chủ sở hữu đất và nhà thầu  
• Công văn xác nhận quyền sở hữu đất hoặc tình trạng đất của ACLR 
 
Giấy phép Khai thác Gỗ được cấp cho Đất chuyển nhượng theo Mẫu 2B.  Việc ban hành giấy phép theo 
Mẫu 2B rất quan trọng vì gỗ tròn được sản xuất từ giấy phép này giúp đáp ứng nhu cầu nguyên liệu 
thô cho ngành công nghiệp gỗ tại Sabah để họ có thể liên tục sản xuất. Tương tự như vậy, nó còn giúp 
phát triển kinh tế cho các nhà sản xuất gỗ “quy mô nhỏ” tại Sabah. Giấy phép mẫu IIB được ban hành 
với mục đích đưa gỗ sau chặt ra khỏi vùng chuyển nhượng đất trong quá trình san lấp mặt bằng và 
được Phòng Lâm nghiệp Sabah kiểm tra để tính thuế hoặc các phí khác trước khi được đưa ra khỏi đất 
tương ứng. Về mặt bản chất, tiền thuế và các chi phí khác từ gỗ theo giấy phép mẫu 2B được đóng 
vào ngân sách Bang.  

• Pháp lệnh về Đất (Sabah Cap 68 ) 
• Quy định về Lâm nghiệp, 1969 (Khoản 
3) 
• Đạo luật Lâm nghiệp Sabah, 1968 [Mục 
24(5)] 
 

1 3 Giấy phép khai 
thác hoặc giấy 

phép khu vực 
khai thác 

Tất cả công ty hoặc cá nhân muốn khai thác sản phẩm lâm nghiệp từ rừng phải có giấy phép khai thác 
hợp lệ. Hồ sơ cấp giấy phép khai thác bao gồm: 

• Công văn phê duyệt khu vực khai thác rừng (Xem bảng 1, 2, 3). 
• Công văn phê duyệt việc cấp giấy phép của NRO (PF & SL – giấy phép ngắn hạn). 
• Công văn phê duyệt Nghiên cứu đánh giá tác động môi trường/PMM nếu có (Xem bảng 5). 
• Ranh giới khu vực khai thác (Xem bảng 7). 
• Báo cáo kiểm kê được phê duyệt (Xem bảng 8). 
• Thanh toán phí cấp phép và các phí khác (Xem bảng 15). 
• Công văn phê duyệt việc cấp giấy phép khai thác tại AL của DoF (Xem bảng 1). 
 
Các giấy phép lâm nghiệp được cấp theo Mục 24, Luật lâm nghiệp 1968. Theo yêu cầu của giấy phép, 
giấy phép khu vực khai thác được cấp cho đơn vị có đăng ký Quản lý rừng bền vững (SFM) theo Thỏa 
thuận cấp phép quản lý rừng bền vững (SFMLA). 
 
Giấy phép khu vực khai thác được cấp cho đơn bị đứng tên trên SFMLA cho phép Người được cấp phép 
thực hiện các hoạt động như: 
- Khai thác và các hoạt động xử lý lâm sinh. 
- Trồng cây công nghiệp. 
- Phục hồi rừng và cải tạo đất. 
- Phát triển hoạt động nông-lâm nghiệp. 
- Phát tiển vườn ươm. 
- Khai thác bằng máy bay trực thăng/ Khai thác sinh thái. 
- Chăn nuôi. 
 
Giấy phép khu vực khai thác được cấp theo thỏa thuận cấp phép cho hoạt động khai thác có hệ thống 
với kỹ thuật Giảm ảnh hưởng do khai thác (RIL), xử lý, trồng cây công nghiệp, và phục hồi rừng/cải 
tạo đất. Cán bộ lâm nghiệp huyện chịu trách nghiệm quản lý và giám sát các hoạt động quản lý này. 

• Quy định lâm nghiệp, 1969 (Khoản 3) 
• Đạo luật Lâm nghiệp Sabah, 1968 [Mục 

15 and 24] 
• Thông tư Cục Lâm nghiệp: FD26/2009 
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1 4 Yêu cầu Đánh 
giá tác động 
môi trường 

i. Người được cấp phép/Chủ sở hữu đất phải có Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt 
bởi Giám đốc Phòng Bảo vệ môi trường (EPD) dành cho các hoạt động liên quan đến rừng bao gồm 
khai thác gỗ trên diện tích trên 500 ha.  
ii. Người được cấp phép/Chủ sở hữu đất phải có PMM được phê duyệt bởi Giám đốc Phòng Bảo vệ môi 
trường (EPD) dành cho các hoạt động liên quan đến rừng bao gồm khai thác gỗ trong khu vực có diện 
tích từ 100 đến 500 ha.  
iii. Người được cấp phép/Chủ sở hữu đất phải có Báo cáo đánh giá tác động môi đường được phê duyệt 
bởi Giám đốc Phòng Bảo vệ môi trường (EPD) dành cho các hoạt động liên quan đến rừng bao gồm 
khai thác gỗ trong khu vực có diện tích từ 100ha có tiếp giáp với khu vực được bảo vệ. 
iv. Người được cấp phép/Chủ sở hữu đất phải có PMM phê duyệt bởi Giám đốc Phòng Bảo vệ môi 
trường (EPD) dành cho các hoạt động liên quan đến rừng bao gồm khai thác gỗ trong khu vực có diện 
tích từ 50 ha đến 100ha có tiếp giáp với khu vực được bảo vệ. 
v. Người được cấp phép phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu theo yêu cầu. 

 • Đạo luật bảo vệ môi trường 2002 [Mục 
12, 13, 14 & 20] 
• Lệnh bảo vệ môi trường (Đánh giá tác 
động môi đường) Order 2012 
• Quy định bảo vệ môi trường (Đăng ký tư 
vấn về môi trường) 2005 
Đạo luật chất lượng môi trường, 1974 
 
 

1 5 Kế hoạch quản 
lý rừng 

i. Người được cấp phép phải lập Kế hoạch quản lý rừng (FMP) 10 năm và/hoặc Kế hoạch phát triển 
trồng rừng (PDP) 10 năm.  
ii. FMP hoặc PDP phải được phê duyệt bởi FDS. 
iii. FMP phải miêu tả rõ ràng chính sách, các hệ thống quản lý, tài nguyên rừng, các yếu tố môi trường 
và xã hội liên quan, SFMLA phải được xem xét lại 5 năm 1 lần theo quy định trong thỏa thuận . 
iv. Người được cấp phép phải hoạt động theo FMP. 

• Luật lâm nghiệp, 1968 [Mục 15 & 28A] 
• Thỏa thuận cấp phép quản lý rừng bền 
vững (SFMLA) 
Thỏa thuận cấp phép quản lý rừng Sabah. 
Thông tư Cục lâm nghiệp: FD26/2009 
- Hướng dẫn hoạt động khai thác và san 
lấp rừng, 2002 
• Hướng dẫn hoạt động RIL– Bộ quy tắc 
khai thác rừng tại Sabah,    Malaysia.  Bản 
thứ 3 2009. (Chương 2) 
• Điều kiện Cấp phép dài hạn (LTL) 

1 6 Kế hoạch hoạt 
động hàng năm 
và Kế hoạch 
khai thác tổng 
thể 

i. Người được cấp phép (SFMLA/LTLA) phải có Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) bao gồm các 
phương diện của hoạt động khai thác.  
ii. Người được cấp phép phải có Kế hoạch khai thác tổng thể (CHP) bao gồm các phương diện của hoạt 
động khai thác. 
iii. CHP phải tuân thủ Hướng dẫn Giảm ảnh hưởng do khai thác (RIL) như về mật độ và vị trí đường, 
đường mòn và cây, đánh dấu cây có thể khai thác và xác định vùng đệm dòng chảy. 
iv. Người được cấp phép phải thuê các nhà thầu đã đăng ký CHP. 
 
CHÚ Ý: Trong khu vực do FDS quản ly, Cán bộ lâm nghiệp huyện (DFO) cần phải có phê duyệt về Kế 
hoạch hoạt động hàng năm (AWP) dựa trên Kế hoạch Quản lý rừng (FMP) 10 năm. 

• Luật lâm nghiệp, 1968 [Mục 15 & 28A] 
• Thỏa thuận cấp phép quản lý rừng bền 
vững (SFMLA) 
• Điều kiện Cấp phép dài hạn (LTL) 
•  Luật lâm nghiệp 1968 [Mục 28A] 

1 7 Kế hoạch phát 
triển trồng 
rừng 

Người được cấp phép phải có Kế hoạch phát triển trồng rừng (PDP) 10 năm.  
PDP phải được FDS phê duyệt 

• Luật lâm nghiệp, 1968 [Mục 15 & 28A] 
Thông tư Cục lâm nghiệp: FD26/2009 
- Hướng dẫn hoạt động khai thác và san 
lấp rừng, 2002 

• Điều kiện Cấp phép dài hạn (LTL) 

1 8 Kế hoạch hoạt 
động hàng năm 

Người được cấp phép(LTLA) phải có Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) nêu các phương diện của 
hoạt động khai thác. 
Người được cấp phép phải cần phải có phê duyệt về Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) dựa trên Kế 
hoạch Quản lý rừng (FMP) 10 năm.  
Phải có kế hoạch hoạt động hàng năm bao gồm bản đồ và mô tả khu vực và hoạt động trong năm và 
được FDS phê duyệt. 

• Luật lâm nghiệp, 1968 [Mục 15 & 28A] 
Thông tư Phòng lâm nghiệp: FD26/2009 
- Hướng dẫn hoạt động khai thác và san 
lấp rừng, 2002 

1 9 Bản đồ và ranh 
giới khu vực  

i. SL: Người được cấp phép chỉ định một người vẽ bản đồ địa chính có giấy phép xác định ranh giới khu 
vực dựa trên Thông báo thanh tra được đăng ký (RSP) của LSD. 
ii. AL: Chủ sở hữu đất và/hoặc nhà thầu được ủy quyền phải duy trì mốc ranh giới để thực hiện xác 
minh hiện trường 

iii. PF: Người được cấp phép chỉ định một người vẽ bản đồ địa chính có giấy phép sau khi nhận Công 
văn yêu cầu và giấy phép đo đạc của DoF để xác định ranh giới dựa trên tiêu chuẩn chính xác cấp độ 
II. 
iv. PF / SL: Người được cấp phép (thông qua người vẽ bản đồ địa chính có giấy phép được chỉ định) đo 
đạc, đánh dấu bằng cọc (PF)/mốc ranh giới (SL) và ranh giới cấp phép trên mặt đất. 
 

• Pháp lệnh về Đất (Sabah Cap 68 )(Phần 
VIII- Ranh giới và Thanh tra)  
• Thỏa thuận Cấp Phép quản lý rừng bền 
vững 

• Điều kiện Cấp phép dài hạn 
• Quy định về Cán bộ thanh tra (Quy tắc 
thanh tra), 1962 
Pháp lệnh về Cán bộ thanh tra 1960 

1 10 Kiểm kê rừng i. Người được cấp phép thực hiện kiểm kê rừng bằng phương pháp lấy mẫu khoảnh có hệ thống theo 
Thông tư Phòng lâm nghiệp: FDS 26/2009 như sau: 
a) Khu vực dưới 600 ha – Đo kích cỡ cây 
b) Khu vực trên 600 ha – Hình chữ L 
 
Chú ý: Không áp dụng theo đơn mẫu IIB sau khi chặt hạ cây. 

Thông tư Phòng lâm nghiệp: FD26/2009 

2   Nguyên tắc 2  
Hoạt động rừng 
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2 1 Hoạt động khai 
thác 

i. Người được cấp phép phải tuân thủ điều kiện trong giấy phép/giấy phép khu khai thác 
      a) RIL (PF) 
             - đáp ứng các yêu cầu hoạt động của RIL (như xây đường, chặt cây, lấy gỗ...) 
             - Nhà thầu RIL đã đăng ký 
             - Nhân công RIL đã qua đào tạo  
             - Sổ theo dõi khai thác hàng ngày  
             - Báo cáo quá trình khai thác hàng quý và Báo cáo kiểm tra cuối cùng 
             - Hoạt động khai thác phải tuân thủ Quy tắc khai thác RIL  
        b)  Không RIL (SL & AL) 
             - Nhà thầu khai thác đã đăng ký  
             - Báo cáo quá trình khai thác hàng quý và Báo cáo kiểm tra cuối cùng 
ii. Người được cấp phép và/hoặc nhà thầu được chỉ định phải tuân thủ AEC và MD (Xem bảng 5). 
iii. Người được cấp phép phải thông báo cho Trưởng Phòng Tài nguyên hoang dã một tháng trước khi 
bắt đầu thực hiện hoạt động khai thác. 
iv. Người được cấp phép không được bắt đầu hoạt động khai thác trước khi nhận được thông báo hoặc 
phê duyệt của Phòng Tài nguyên hoang dã. 

v. Người được cấp phép và/hoặc nhà thầu được chỉ định phải tuân thủ biện pháp giảm tác động môi 
trường.  
vii. Khu vực cấm khai thác như sườn dốc đứng hoặc vùng đệm được bảo vệ. 
iix. Người được cấp phép phải lưu trữ thông tin về tất cả các cây bị chặt và mang đi, bao gồm thông 
tin về loài, đường kính, và khối lượng có thể truy xuất về từng cây (Hồ sơ chặt hạ theo từng khu) 
ix. Tổ chức phải giải thích các hoạt động nêu trong Kế hoạch Hoạt động Hàng năm. 
x. Tổ chức phải chứng minh sự tuân thủ các quy định về đánh dấu cây như đường kính tối đa, loài, độ 
dốc tối đa... 

Điều kiện cấp phép 
Điều kiện trong Giấy phép cho khu khai 
thác 
Quy định Lâm nghiệp 
Sach hướng dẫn hoạt động RIL – Quy tắc 
hoạt động khai thác rừng tại Sabah,    
Malaysia.  Bản thứ 3, 2009  (Chương 2 & 
3) 
Đạo luật Bảo vệ Môi trường  2002 [Mục 
12, 13, 14 & 20] 
Đạo luật Bảo tồn Tài nguyên hoang dã 
1997 (38) 

2 2 Kiểm soát hoạt 
động sản xuất 
gỗ 

1. ITP (PF) 
i. Người được cấp phép chỉ được khai thác cây trồng tại khu vực được phê duyệt trong AWP. 
ii. Người được cấp phép phải ghi lại năng suất của gỗ rừng trồng được khai thác thể tích hoặc khối 
lượng khai thác và nộp hồ sơ cho DFO để được cấp Giấy phép Chuyển tiếp và gửi báo cáo năng suất 
hàng tháng cho DFO.  
iii. Người được cấp phép phải tuân thủ điều kiện trong giấy phép khai thác. 
iv. Người được cấp phép phải đảm bảo nhà thầu đã đăng ký với FDS.  
v. Người được cấp phép phải gửi Báo cáo Tiến độ Khai thác hàng quý cho DFO. 
vi. Người được cấp phép phải đăng ký Dấu búa tài sản cho hoạt động chế biến tại xưởng xẻ.  
vii. Người được cấp phép phải khắc số seri lên tất cả gỗ tròn cho hoạt động chế biến tại xưởng xẻ. 
viii. Người được cấp phép phải có giấy phép hoạt động cho khu vực đã khai thác trong khu bảo tồn 
rừng. 
ix. Người được cấp phép phải đóng Dấu búa Tài sản lên tất cả gỗ tròn được vận chuyển đến khu vực 
xưởng xẻ. 
x. Người được cấp phép và/hoặc nhà thầu được chỉ định phải tuân thủ các biện pháp giảm tác động 
môi trường. (Xem bảng 5) 
 
2. ITP (SL/AL) 
i. Chủ sở hữu đất và nhà phát triển phải để DFO kiểm tra gỗ khai thác trước khi được phép di dời.  
ii. Gỗ rừng trồng được vận chuyển phải có Giấy phép di dời. 
iii. DFO ghi nhận số lượng hoặc thể tích gỗ như trong Giấy phép di dời. 
iv. Chủ sở hữu đất phải tuân thủ EIA/PMM. (Xem bảng 5) 

• Kế hoạch hoạt động hàng năm-PF/SL 
• Điều kiệu cấp phép- PF/SL 
• Quy định lâm nghiệp, 1969  (Khoản 
15(1))  
• Thông tư Cục lâm nghiệp: 21/2010 (Giấy 
phép di dời cho gỗ rừng trồng) - SL/AL. 
• Đạo luật Bảo vệ Môi trường  2002 [Mục 
12, 13, 14 & 20] 

2 3 Vận chuyển gỗ 
tròn 

ii. Người được cấp phép phải đăng ký Dấu búa Tài sản.  
iii. Người được cấp phép phải khắc số seri lên từng lóng gỗ. 
iv. Người được cấp phép phải  có giấy phép hoạt động cho khu vực đã khai thác trong khu vực PF hoặc 
TOL trong khu vực SL. 
v. Người được cấp phép vận chuyển gỗ đánh dấu đến khu vực được phê duyệt. 
 
1.Đối với gỗ bị đánh thuế tại Pangkalan hoặc Trạm cân tại xưởng  : 
i. Người được cấp phép vận chuyển gỗ đến điểm chỉ định tại Pangkalan hoặc Trạm cân tại cổng xưởng 
với Dấu búa Tài sản và Dấu búa thuế FDS. Gỗ sẽ có Giấy phép Chuyển tiếp và/hoặc mẫu CS.  
ii. Người được cấp phép vận chuyển gỗ từ Pangkalan đến khu nhận hàng/xưởng có Dấu búa thuế FDS. 
Gỗ sẽ có Giấy phép di dời sau khi đóng thuế. 
 
2. Đối với gốc bị đánh thuế tại địa điểm chỉ định/khu vực được cấp phép: 
Người được cấp phép vận chuyển gỗ  từ địa điểm chỉ định/khu vực được cấp phép đến xưởng hoặc 
cảng bốc hàng có Số hiệu tài sản, Só hiệu phí FDS. Gỗ sẽ được liệt kê trong Giấy phép di dời sau khi 
đóng thuế.  
 
3. Gỗ vận chuyển giữa các xưởng phải có Giấy phép di dời. 
 
4. Chỉ được vận chuyển gỗ từ địa điểm chỉ định đến địa điểm khác từ 7 giờ sang đến 7 giờ tối, trừ 
trường hợp có phê duyệt của DoF.  
 
5. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép di dời được quyết định tùy thuộc vào khoảng cách, phương thức 
vận chuyển và dao động từ 1 đến 3 ngày đối với vận chuyển bằng đường bộ hoặc tối đa 1 tuần với vận 
chuyển bằng đường sông/biển, có thể được gia hạn bởi DoF. 

Quy định Lâm nghiệp, 1969 (Khoản 15(1)) 
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2 4 Vận chuyển gỗ 
tròn 

Chủ sở hữu đất phải có Công văn/thỏa thuận/hợp đồng/[Giấy ủy quyền] với nhà thầu để vận chuyển 
gỗ và các phế phẩm từ gỗ 
 
• Mẫu IIB 
• Giấy phép khai thác gỗ 
• Giấy phép di dời 

• Pháp lệnh về Đất (Sabah Cap 68 ) 
• Quy định Lâm nghiệp, 1969 (Khoản3) 
• Đạo luật Lâm nghiệp Sabah, 1968 [Mục 
24(5)] 

2 5 Vận chuyển gỗ 
tròn 

1. Với Gỗ ITP bị đánh thuế (PF) 
i. Người được cấp phép vận chuyển gỗ rừng trồng từ địa điểm khai thác đến trạm cân được chỉ 

định/trạm cân tại xưởng để tính thuế với Dấu búa Tài sản và Dấu búa kiểm tra của FDS (Đánh dấu 
ngẫu nhiên). Tất cả gỗ được cấp Giấy phép Chuyển tiếp.  
ii. Người được cấp phép vận chuyển gỗ từ trạm cân đến Điểm nhận hàng/xưởng với Dấu búa kiểm tra 
của FDS (Đánh dấu ngẫu nhiên). Gỗ sẽ có Giấy phép di dời sau khi đóng thuế. 
 
2. Đối với Gỗ ITP không bị đánh thuế (SL/AL, bao gồm gỗ cây cao su từ các đơn vị nhỏ) 
i. Chủ sở hữu đất phải có Công văn/thỏa thuận/hợp đồng/[Giấy ủy quyền] với nhà thầu để vận chuyển 
gỗ. 
ii. Chủ sở hữu đất/nhà thầu được ủy quyền phải có phê duyệt của DoF (SL) hoặc Cán bộ lâm nghiệp 
Huyện (AL) để vận chuyển gỗ rừng trồng đến trạm cân được phê duyêt. Gỗ phải được đóng Dấu búa 
Tài sản và Dấu búa kiểm tra của DFS (Đánh dấu ngẫu nhiên). 
iii. Chủ sở hữu đất/nhà thầu được ủy quyền vận chuyển gỗ từ địa điểm cân đến Cảng bốc hàng/xưởng 
phải có Giấy phép di dời sau khi đóng thuế dựa trên thể tích (thể tích đã đo lường).  
3. Gỗ vận chuyển giữa các xưởng phải có Giấy phép di dời. 
4. Chỉ được vận chuyển gỗ từ địa điểm chỉ định đến địa điểm khác từ 7 giờ sang đến 7 giờ tối, trừ 
trường hợp có phê duyệt của DoF. 
 
5. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép di dời được quyết định tùy thuộc vào khoảng cách, phương thức 
vận chuyển và dao động từ 1 đến 3 ngày đối với vận chuyển bằng đường bộ hoặc tối đa 1 tuần với vận 
chuyển bằng đường sông/biển, có thể được gia hạn bởi DoF. 

Luật lâm nghiệp, 1969 (Rule 15(1)) 
-  Quy định về Hải quan (Danh mục cấm 

nhập khẩu) (Đã sửa đổi) (Số 4), 2006 – 
Danh mục 1, Khoản 15 &Danh mục 4 
khoản 50, 51, 52 và 53. 
- Đạo luật Ban công nghiệp gỗ Malaysia 
(Liên đoàn) 1973 – Mục 14 
-Đạo luật Doanh nghiệp1965 – Mục 16 
- Quy định của Bộ Giao thông vận vtari 
• Luật lâm nghiệp 1969  (Khoản 15(1)) 
• Thông tư Cục lâm nghiệpFD: 21/2010 
Ban hành giấy phép di dời cho gỗ rừng 
trồng 
Thông tư Phòng lâm nghiệp: FD: 05/2010. 

2 6 An toàn và sức 
khỏe lao động 

Bên sử dụng lao động 
i. Chi trả chi phí/đóng góp bảo hiểm cho người lao động. 
ii. Cung cấp các khóa đào tạo cần thiết về biện pháp an toàn/thiết bị bảo hộ cá nhân. 
iii. Cam kết thực hiện các biện pháp sửa đổi theo chỉ đạo của cơ quan liên quan (DOSH hoặc FDS) theo 
kiểm tra của các cơ quan này. 
iv. Nộp báo cáo cho DOSH/ Cục Lao động (DoL) đúng thời gian quy định. 
v. Báo cáo các tai nạn phát sinh trong lao động ngay lập tức cho: 
-    SOCSO  
-    DOSH và  
-    Cục Lao động 
vi. Lưu trữ hồ sơ nộp hàng tháng cho SOCSO. 
vii. Lưu giữ thông tin về các khóa đào tạo về an toàn và sức khỏe cho người lao động, trong đó nêu rõ 
nội dung đào tạo, người tham gia và chứng chỉ được cấp. 
viii. Cung cấp các thiết bị bảo hộ và quần áo bảo vệ theo quy định trong Hướng dẫn RIL. 
ix. Tuân chủ kỹ thuật cưa đổ cây có định hướng. 
x. Đảm bảo các biện pháp an toàn cần thiết cho người lao động khi xảy ra hỏa hoạn hoặc tai nạn 
khác.  

• Đạo luật An toàn và Sức khỏe lao động 
1994 [Mục 15] 
• Pháp lệnh về Lao động (Sabah Cap 67) 
• Đạo luật bồi thường cho người lao động 
1952 (Đao luật 273)  
• Đạo luật An ninh xã hội của người lao 
động 1969 
• Hướng dẫn RIL, Bản thứ 3, 2009 
(Chương 2 & 4) 

2 7 Lao động hợp 
pháp 

Tuân thủ quy định về lương thối thiểu 
Người lao động phải có giấy phép lao động có hiệu lực  

Đạo luật bồi thường cho người lao động 
1952 
Quy định lương tối thiểu 2012 
Hướng dẫn thi hành Quy định lương tối 
thiểu 2012 

3   Nguyên tắc 3  
Phí theo quy 
định 

    

3 1 Thuế và phí i. Người được cấp phép phải đóng phí cấp phép để được cấp giấy phép và các phí khác trước khi được 
cấp giấy phép khai thác.  
ii. Người được cấp phép phải nộp thuế dựa trên khối lượng và loài, bảo hiểm (trừ trường hợp được 
miễn), Thuế lâm nghiệp cộng đồng, Phí phục hồi tài nguyên trừng (trừ trường hợp được miễn), trước 
khi vận chuyển gỗ khỏi khu vực được cấp phép. 
iii. Người được cấp phép phải trả phí Giấy phép di dời trước khi vận chuyển gỗ. 
 
Khi nộp đơn, DoF có thể miễn thuế cho người bản địa khi cấp giấy phép Mẫu IIA cho các sản phẩm 
rừng từ SL và AL như sau: 
• Xây dựng hoặc sửa chữa nhà ở cho cá nhân và gia đình; 
• Xây dựng hàng rào hoặc lều tạm tại khoảng đất sở hữu hợp pháp của cá nhân; 
• Xây lắp hoặc sửa thuyền truyền thống; 
• Sửa chữa lều câu hoặc đường băng; 
• Gỗ nhiên liệu sử dụng cho mục đích cá nhân; hoặc  
• Xây dựng hoặc sửa chữa phòng khám, trường học, địa điểm công cộng, đền thờ, cầu hoặc các công 

trình khác cho mục đích cộng đồng (bao gồm cả mục đích y học cổ truyền) của người bản xứ trong 
làng  

• Luật lâm nghiệp 1968 [Mục 24C & 42(d), 
(e)] 
• Quy định lâm nghiệp 1969  (Rule 12(1)) 
• Thông tư CF 1/81 Đo lường gỗ nhằm 
tính thuế -CF Số 1/81 Phiên bản 2006, 
Chỉnh sửa lần 1 
 - Đạo luật Lâm nghiệp Sabah 1968 (sửa 
đổi năm 1992) – Mục 24 & 27 
- Quy định lâm nghiệp 1969 – Khoản 4 
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4   Nguyên tắc 4 
Các quyền sử 
dụng khác 

    

4 1 Quyền và lợi 
ích sở hữu và 
sử dụng của 
cộng đồng  

i. Người có SFMLA/LTL hoặc Tư vấn được chỉ định thực hiện Khảo sát xã hội tại khu vực được cấp phép 
khi chuẩn bị FMP 10 năm. 
ii. Người có SFMLA/LTL xác định Khu vực Lâm nghiệp Cộng đồng trong khu vực được cấp phép (nếu 
có) trong Kế hoạch Quản lý Rừng (FMP).  

• Thỏa thuận cấp phép quản lý lâm nghiệp 
bền vững 
• Điều kiện Cấp phép dài hạn. 

4 2 Quyền sử dụng 
của người bản 
xứ 

1. Khu vực với khai báo Quyền sử dụng của người bản xứ (NCR) theo mô tả trong Pháp lệnh về Đất 
đai được đánh thuế theo khu vực Cấp phép Sử dụng Tạm thời (TOL) sau khi Phòng Điều tra và Đất đai 
tiến hành kiểm tra khai báo và đưa ra phán quyết. Công tác này được thực hiện trước khi cấp TOL và 
giấy phép khai thác gỗ.  
 
Trong đất của nhà nước (bên ngoài khu vực bảo tồn rừng), có một số loại quyền sử dụng rừng “bản 
địa” được công nhận. Những người “có tổ tiên hoặc chính bản thân đang sinh sống phụ thuộc vào việc 
luân canh tại Sabah” có thể thực hiện canh tác mà không có giấp phép hoặc đóng cửa không cho luân 
canh (Khoản 9). Người bản xứ có thể khai thác rừng trong vùng đất của nhà nước với mục đích sử 
dụng cho bản thân hoặc làng của mình (Mục 41, Khoản 9). 
 
Pháp lệnh về Đất đai quy định cấp độ bảo vệ cho quyền sử dụng của người bản xứ hoặc thổ dân thông 

qua việc quy định các khía cạnh của phong tục truyền thống. Điều này giúp người bản địa có quyền 
đấu tranh cho các vùng đất truyền thống. Tuy nhiên, các phong tục tập quán rất phức tạp và việc sử 
dụng đất theo phong tục tập quán có thể thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên 
khó có thể quy định về quyền sử dụng của người bản địa. Trong LO, quyền sử dụng của người bản địa 
(NCR) được định nghĩa như sau:  
Quyền Sử dụng của Người bản địa phải được áp dụng cho: 
(a) Đất được sở hữu theo phong tục truyền thống;  
(b) Đất trồng cây ăn quả với hơn 50 cây trên 1 hecta;  
(c) Các loại cây ăn quả và cây cọ, cây mây và các cây có giá trị kinh tế khi người được hưởng chứng 
minh được cho Cán bộ bản thân thỏa mãn với việc trồng cây, chăm sóc cây như tài sản cá nhân của 
anh ta. 
(d) Vùng đất đồng cỏ mà người được hưởng đồng ý giữ đủ số gia súc hoặc ngựa để hạn chế [cây mọc] 
(e) Đất đã canh tác hoặc xây dựng trong vòng 3 năm;  
(f) Đất nghĩa trang hoặc đền thờ;  
(g) Lối đi cho người và động vật từ sông, đường cái hoặc nhà đến các nơi kể trên. 
(LO, 1968, Mục 15) 

• Luật lâm nghiệp 1968  [Mục 41] - (SL, 
AL) 
- Pháp lệnh về đất đai (Cap. 68) 
- Luật Di sản văn hóa liên bang (Bảo tồn) 
Enactment 1997 
• Luật lâm nghiệp 1969  (Rule 8) - (SL, 
AL)  
• Pháp lệnh về Đất (Sabah Cap 68 )[Mục 
13, 14, 15, 16, 64, 65, 69 and 82]  - (SL) 
• Pháp lệnh về định nghĩa (Định nghĩa 
người bản xứ) (Sabah Cap. 64)   
- Pháp lệnh về tòa án địa phương , 1952 

(Cap 86) 
- Pháp lệnh về tòa án địa phương 1992 
- Pháp lệnh về định nghĩa bản xứ, 1952 

4 3 Quyền sử dụng 
của người bản 
địa 

Luật lâm nghiệp quy định các mục đích sử dụng truyền thống. Quyền và và đặc quyền sử dụng với 
mục đích truyền thống được nêu rõ khi một khu bảo tồn rừng được thành lập. Quyền và đặc quyền 
không được chấp thuận khi không có sự đồng ý của Thủ tướng, trừ trường hợp được thừa kế. Quyền 
và đặc quyền có thể bị hủy bỏ nếu không được thực hiện trong vòng 3 năm và Yang Di Pertua Negeri 
(Thống đốc) có thể “bãi bỏ, thay đổi hoặc bổ sung” bất kỳ lúc nào (Mục 14). Người có quyền hoặc đặc 
quyền có thể phải xin một giấy phép miễn phí để vận chuyển sản phẩm khỏi vùng bảo tồn (Khoản 
10).  
 
Pháp lệnh về Đất đai quy định cấp độ bảo vệ cho quyền sử dụng của người bản xứ hoặc thổ dân thông 
qua việc quy định các khía cạnh của phong tục truyền thống. Điều này giúp người bản địa có quyền 
đấu tranh cho các vùng đất truyền thống. Tuy nhiên, các phong tục tập quán rất phức tạp và việc sử 
dụng đất theo phong tục tập quán có thể thay đổi theo thời gian và phụ thuộc vào nhiều yếu tố nên 
khó có thể quy định về quyền sử dụng của người bản địa. Trong LO, quyền sử dụng của người bản địa 
(NCR) được định nghĩa như sau:  
Quyền Sử dụng của Người bản địa phải được áp dụng cho: 
(a) Đất được sở hữu theo phong tục truyền thống;  
(b) Đất trồng cây ăn quả với hơn 50 cây trên 1 hecta;  
(c) Các loại cây ăn quả và cây cọ, cây mây và các cây có giá trị kinh tế khi người được hưởng chứng 
minh được cho Cán bộ bản thân thỏa mãn với việc trồng cây, chăm sóc cây như tài sản cá nhân của 
anh ta. 
(d) Vùng đất đồng cỏ mà người được hưởng đồng ý giữ đủ số gia súc hoặc ngựa để hạn chế [cây mọc] 

(e) Đất đã canh tác hoặc xây dựng trong vòng 3 năm;  
(f) Đất nghĩa trang hoặc đền thờ;  
(g) Lối đi cho người và động vật từ sông, đường cái hoặc nhà đến các nơi kể trên. 
(LO, 1968, Mục 15) 

• Luật lâm nghiệp 1968 (Mục 41) 
Pháp lệnh về Đất đai Cap. 68. 

4 4 Chấp thuận 
theo nguyên 
tắc tự nguyện, 
trước và được 
thông tin đầy 
đủ 

Việc từ bỏ quyền sở hữu đất của người bản địa được thực hiện trên cơ sở chấp thuận theo nguyên tắc 
tự nguyện, trước và được thông tin đầy đủ 

Pháp lệnh về đất đai Cap. 68. Mục 17 (2) 

5   Nguyên tắc 5  
Hoạt động 
xưởng xẻ 
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5 1 Công tác 
cấp/gia 
hạn/nâng cấp 
giấy phép nhà 
máy và điều 
kiện hoạt động  

i. Xưởng chế biến gỗ phải được Phòng Lâm nghiệp Sabah cấp phép.  
ii. Người nộp đơn xin cấp phép đến Cán bộ lâm nghiệp huyện cùng mẫu đơn và giấy tờ khác theo quy 
định trong Hướng dẫn Cấp phép ngành công nghiệp gỗ tại Sabah -(Phiên bản 2), 2012.  
iii. Xưởng được cấp phép phải tuân thủ các điều kiện trong giấy phép bao bao gồm nộp Báo cáo sản 
lượng hàng tháng và lưu trũ Sổ Gỗ tròn đầu vào (đối với xưởng chế biến gỗ tròn). 
iv. Việc gia hạn giấy phép hàng năm phải được nộp cho DoF. 

• Luật lâm nghiệp 1968 [Mục 42] 
• Luật lâm nghiệp 1969  (Rule 19(1)) 
• Hướng dẫn Cấp phép ngành công nghiệp 
gỗ tại Sabah – Phiên bản 2, 2012 

5 2 Đầu vào và đầu 
ra gỗ tròn 

Gỗ vận chuyển giữa các xưởng phải có Giấy phép di dời.  
 
Tất cả xưởng chế biến gỗ có nhập các kiện gỗ tròn phải có sổ ghi chép các thông tin về gỗ tròn đầu 
vào bao gồm số tham chiếu Giấy phép di dời, ngày nhập, số lượng và loài gỗ. Bản chính giấy phép di 
dời do xưởng giữ được đóng dấu “Hủy” bởi cơ quan chức năng sau khi kiểm tra tại chỗ gỗ tại xưởng 
và/hoặc ghi lại trong sổ ghi chép của xưởng. 
 
Thông tin về khối lượng gỗ nhập vào xưởng, gỗ đi qua máy chế biến và gỗ thành phẩm được gửi cho 
cơ quan chức năng hàng tháng để kiểm tra và xác nhận. Công tác kiểm tra thông tin hàng tháng được 
cơ quan chức năng thực hiện tại hiện trường trên cơ sở ngẫu nhiên hoặc dựa vào thông tin nhận được. 

 

5 3 An toàn và sức 
khỏe của lao 
động 

Bên sử dụng lao động 
i. Chi trả chi phí/đóng góp bảo hiểm cho người lao động. 
ii. Cung cấp các khóa đào tạo cần thiết về biện pháp an toàn/thiết bị bảo hộ cá nhân. 
iii. Cam kết thực hiện các biện pháp sửa đổi theo chỉ đạo của cơ quan liên quan (DOSH hoặc FDS) theo 
kiểm tra của các cơ quan này. 
iv. Nộp báo cáo cho DOSH/ Cục Lao động (DoL) đúng thời gian quy định. 
v. Báo cáo các tai nạn phát sinh trong lao động ngay lập tức cho: 
-    SOCSO  
-    DOSH và  
-    Cục Lao động 
vi. Lưu trữ hồ sơ nộp hàng tháng cho SOCSO. 
vii. Lưu giữ thông tin về các khóa đào tạo về an toàn và sức khỏe cho người lao động, trong đó nêu rõ 
nội dung đào tạo, người tham gia và chứng chỉ được cấp. 
viii. Đảm bảo các biện pháp an toàn cần thiết cho người lao động khi xảy ra hỏa hoạn hoặc tai nạn 
khác.  

• Đạo luật về An toàn và Sức khỏe Lao 
động 1994 [Mục 15] 
• Pháp lệnh về Lao động (Sabah Cap 67)  
• Đạo luật bồi thường cho người lao động 
1952 (Act 273)  
• Đạo luật An ninh Xã hội của Người lao 
động 1969 

5 4 Lao động hợp 
pháp 

Xem Đạo luật bồi thường cho người lao động 1952 Đạo luật bồi thường cho người lao động 
1952 

6   Nguyên tắc 6 
Thương mại và 
hải quan 

    

6 1 Quy định về 
xuất khẩu 

i. Doanh nghiệp muốn xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ phải có Giấy phép Xuất khẩu Hàng năm 
của FDS.   
ii. Doanh nghiệp/Chủ sở hữu duy nhất (Công ty) khai báo gỗ và các sản phẩm từ gỗ với Cán bộ lâm 
nghiệp huyện cùng giấy phép xuất khẩu hợp lệ hoặc giấy phép xuất khẩu hàng năm kèm theo các giấy 
tờ khác như Hồ sơ về gỗ tròn, Hợp đồng mua bán, Phiếu đóng gói, Borang EIS 1/2000 (tờ khai nguồn 
gốc gỗ chế biến để xuất khẩu), giấy phép CITES, nếu có, biên lai đóng thuế và các chi phí khác nếu có 
(cho gỗ tròn, gỗ xẻ, veneer, gỗ dán và khuôn gỗ) (không áp dụng với gỗ trồng trong khu vực SL và AL 
và các sản phẩm không được liệt kê). 

• Đạo luật về Hải quan 1967, Quy định về 
Hải quan (Danh mục cấm xuất khẩu) 2008 
• Luật lâm nghiệp 1968 [Mục 42(b), 42(c) 
(i)]  
• Luật lâm nghiệp 1969  (Khoản 17(1) & 
17(A) (1)) 

6 2 Quy định về 
nhập khẩu 

i. Doanh nghiệp muốn nhập khẩu gỗ và các sản phảm từ gỗ cần đăng ký với Phòng đăng ký doanh 
nghiệp (ROC), FDS và xin giấy phép kinh doanh. Chú ý: Đăng ký ROC không dành cho cá nhân/doanh 
nghiệp một chủ sở hữu và chỉ yêu cầu giấy phép kinh doanh. 
ii. Doanh nghiệp muốn nhập khẩu sản phẩm từ gỗ (gỗ tròn/gỗ xẻ/veneer) phải tuân thủ các quy định 
về kiểm dịch thực vật và có giấy phép nhập khẩu cấp bởi Cục Nông nghiệp (DoA). 
iii. Doanh nghiệp muốn nhập khẩu sản phẩm từ gỗ phải có Tờ khai Hải Quan (Mẫu CD1) của Cục Hải 
quan Hoàng gia Malaysia. 

iv. Doanh nghiệp phải trải qua kiểm tra gỗ nhập khẩu và trả phí kiểm tra cho FDS. 

• Đạo luật về Hải quan 1967, Quy định về 
Hải quan (Danh mục cấm nhập khẩu) 
2008 
• Đạo luật kiểm dịnh thực vật 1976 
• Công văn/Thông tư về yêu cầu kiểm dịch 
thực vật của DoA 
(TP.KPTK207207/KIE/379/B (98) ngày 

08/05/2012) 
• Luật về các loại phí, 1981 { Quy định về 
phí dịch vụ kiểm tra và chứng nhận (Cục 
lâm nghiệp), 1999} 
• Thông tư Cục lâm nghiệp: FD: 05/2010. 

6 3 Vận chuyển gỗ 
tròn, gỗ xẻ và 
veneer nhập 
khẩu  

Bên nhập khẩu gỗ tròn/gỗ xẻ/veneer liên hệ DFO gần nhất kiểm tra kiện hàng gỗ tròn/gỗ xẻ/veneer 
và thanh toán phí kiểm tra. 

Thông tư Cục lâm nghiệp: FD: 05/2010 



HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP MALAYSIA: Sabah 

 

6 4 Chuyển giá NA Quy định về Thuế thu nhập (Chuyển giá) 
2012   
Quy định về Thuế thu nhập (Thương lượng 
giá trước) 2012 

6 5 Gỗ từ Sarawak i. Doanh nghiệp hoạt động tại Sabah phải đảm bảo rằng không gỗ nào nhập từ Sarawak được xuất 
khẩu sang EU.  
ii. Doanh nghiệp phải nộp Tờ khai hải quan (CD3) cho FDS và yêu cầu kiểm tra thực tế nhập gỗ về 
iii. Doanh nghiệp phải lưu trữ thông tin người mua, hoạt động kinh doanh và phân phối gỗ từ Sarawak 
và các sản phẩm sản xuất từ gỗ từ Sarawak. 
iv. Công ty xuất khẩu gỗ sang EU phải khai báo rằng gỗ xuất khẩu sang EU không có nguồn gốc từ 
Sarawak. 
 

  

 

 


