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HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP 

Pháp lý gỗ ở Malaysia 

Malaysia gồm Tây Malaysia, hay còn gọi là là Peninsular Malaysia, và Đông Malaysia gồm các bang Sabah và Sarawak. Các bang của 

Malaysia có luật pháp riêng đối với phần diện tích rừng mình quản lý thông qua các Sở Lâm nghiệp tương ứng. Dữ lệu vệ tinh cho thấy 

tỷ lệ phá rừng ở Malaysia cao nhất trên toàn thế giới với tỷ lệ phá rừng hàng năm 1,6% trong thời gian từ 2000 và 2012(Butler 2013; 

Hoare 2015). Tài nguyên rừng bị suy thoái  (Bryan et al 2013). Trong tổng sản lượng rừng tự nhiên ở  ̉Malaysia năm 2012, Sarawak 

chiếm khoảng 60%, trong khi Peninsular Malaysia chiếm 28 % và Sabah chiếm 12 % (Hoare 2015). 

Đa số nguyên liệu xuất khẩu của Peninsular Malaysia từ rừng được nhượng quyền và rừng trồng tại khu bảo tồn rừng lâu dài - PFE cũng 

như từ rừng trồng cao su bên ngoài PFE (Gani 2013 và DDT 2014). Các hoạt động khai thác rừng trái phép biến động mạnh trong các 

bang thuộc Peninsular Malaysia (Lawson và McFaul 2010). Tuy nhiên, hầu hết khu rừng bảo tồn lâu dài tại Peninsular Malaysia đã được 

chứng chỉ theo Hệ thống Chứng chỉ gỗ Malaysia (MTCS) trong đó các kế hoạch quản lý rừng được kiểm tra thường xuyên (Hoare 2015) 

có mức độ đảm bảo tính hợp pháp đối với gỗ được khai thác từ những khu rừng đó.  

Khu vực rừng của  Sabah trải qua nhiều tranh cãi trong vài thập kỷ qua. Chính quyền đã nỗ lực để cải thiện khả năng quản lý rừng và 

tăng cường kiểm soát bằng cách cấp phép hoạt động cho chủ sở hữu. Nhưng vẫn có dấu hiệu cho thấy các hoạt động khai thác trái 

phép đang diễn ra. Tuy nhiên, chính quyền Sabah đã trong việc quản lý rất hiệu quả khu vực rừng của họ, triển khai một hệ thống cấp 

phép minh bạch và đưa ra những Đánh giá Tác động Môi trường (Lawson và McFaul 2010). 

Sản xuất gỗ ở Sarawak chủ yếu từ rừng tự nhiên. Ngành khai thác tại Sarawak thường được báo cáo  là tham gia những hoạt động  trái 

phép khác nhau, bao gồm việc vi phạm quyền của người dân bản địa (Lawson 2010; Yong 2010; Global Witness 2013). Tham nhũng là 

nhân tố quan trọng nhất trong việc khai thác gỗ trái phép quy mô lớn. Ngành khai thác gỗ tại Sarawak đang được quản lý bởi một số 

công ty  lớn (Faeh 2011), có báo cáo cho thấy vấn đề này có liên quan với Bộ trưởng cũ (Giám sát rừng; Mongabay 2011). Khi bổ 

nhiệm Bộ trưởng mới năm 2014 với mục đích ngăn chặn tình trạng khai thác gỗ trái phép và các hoạt động vẫn đang được triển khai để 

đạt được mục tiêu này(ENS 2014; Hoare 2015). Tuy nhiên bằng chứng cho thấy những sáng kiến này vẫn dậm chân tại chỗ.  

 

 

Malaysia 

Số lệu thống kê rừng Malaysia 

Tổng quan về nguy cơ gỗ bất hợp pháp 

Tóm tắt các loài gỗ có nguy cơ cao 

Gỗ bản địa 

Agathis spp. Rủi ro nhất định 

Aquilaria spp. (Trầm hương) Rủi ro nhất định 

Eusideroxylon zwageri  (Ulin, Bilian)  Rủi ro nhất định 

Intsia spp. (Gõ nước) Rủi ro nhất định 

Vitex spp. Rủi ro nhất định 

Dryobalanops (kapur) Rủi ro nhất định 

Palaquin spp. (Xoan đào) Rủi ro nhất định 

Shorea spp. (Selagan batu, Meranti, Balau, Bankirai) Rủi ro nhất định 

Gonystylus spp. (Ramin) Rủi ro nhất định 

Dipterocarpus spp (Gỗ dầu) Rủi ro nhất định 

0 
Tỷ lệ tham nhũng cao 

100 

Rất minh bạch 52 điểm vào năm 2014 
I 

CẤM NHẬP KHẨU gỗ khúc và gỗ 

scantlings lớn (LLS) từ 

Indonesia.  

Chỉ số nhận thức tham nhũng (CPI)  
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. CPI của Malaysia khác nhau đối với từng bang 

 

Diện tích (1000 

ha) 
% diện 

tích rừng 

% tổng diện 

tích 

Rừng nguyên sinh 3.820 19 % 11,5% 

Rừng tái sinh tự nhiên khác 
14.829 72 % 45% 

Rừng trồng 1.807 9 % 5,5% 

Tổng diện tích rừng 20.456  62% 

Tổng diện tích đất 32.855   

TIẾN TRÌNH VPA — Malaysia đang 

đàm phán với EU về FLEGT VPA.  

Chưa chứng nhận 

73,9% 

Tổng dện tích rừng 

FSC FM/CoC  

3,3 %  

Tổng diện tích 
rừng 

PEFC (MTCC) 

22,8%  

Tổng diện 
tích rừng 

62% 

Che phủ rừng 

Nguồn: FAO 2010 

Tính đến tháng 6/2015; được chứng nhận PEFC: 4,661,816 ha; FSC Certified: 673,334 ha. Nguồn: FSC 2015; PEFC 2015  
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Khai thác trái phép  
 

Các hoạt động khai thác trái phép đang diễn ra trong những 

cánh rừng tại Malaysia và không dễ để phát hiện (Teck Wyn 

2013).  

 

Một số nguy cơ đã được nhận dạng trong Đánh giá rủi ro Quốc 

gia 2015 của Malaysia thực hện bởi NEPCon. Mức độ rủi ro của 

các bang của Malaysia là khác nhau. Tham nhũng và thiếu minh 

bạch tồn tại ở hầu hết các bang đặc biệt ở Sarawak (Hoare 

2015).  Các khâu có rủi ro cao bao gồm: 

 

 Giấy phép khai thác và giấy phép nhượng quyền- tham 

nhũng trong cấp giấy phép nhượng quyền và giấy phép khai 

thác dẫn đến việc phân bổ ưu tiên không công bằng 

(Transparency international, 2011); 

 

 Các khu vực và các loài được bảo vệ – không tuân thủ các 

yêu cầu về các loài nguy cấp, quý hiếm, và bị đe dọa khu 

vực/môi trường sống được bảo vệ. Các cơ quan chính quyền 

đang gặp khó khăn trong việc giám sát và tiếp cận do vị trí 

xa xôi;   

 

 Các yêu cầu môi trường - những khu vực đặc biệt được 

chuyển sang đất nông nghiệp thường không tuân theo các 

quy định về khai thác. Ví dụ liên quan đến các khu vực ven 

sông, sườn dốc, đồi dốc. Ở khu vực Sarawak, thường không 

lập và nộp Báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường; 

 Quyền người dân bản địa và bên thứ ba – tranh chấp quyền 

sở hữu và vi phạm các quyền theo phong tục (Yong 2010, 

Lawson 2014, Teck Wyn 2013). Rất nhiều vụ án đang được 

điều tra và xử sơ thẩm tại Sarawak (Sarawakreport.org); 

 

 Chuyển đổi rừng trái phép – tham nhũng liên quan đến thay 

đổi quy hoạch rừng, thiết lập, xén bớt dện tích Rừng bảo tồn 

lâu dài và chuyển đổi sang thành rừng trồng (Teck Wyn 

2013, Tổ chức Minh bạch Thế giới 2011,  Lawson 2014); 

 

 Các quy định khai thác gỗ — tham nhũng trong kiểm soát 

khai thác và hạn chế tái khai thác trong diện tích Rừng bảo 

tồn lâu dài (Tổ chức Minh bạch thế giới 2011). Khai thác gỗ 

bên ngoài ranh giới rừng nhượng quyền; Không tuân thủ với 

các quy định khai thác gỗ, bao gồm việc khai thác gỗ tại các 

khu  đất loại trừ (ví dụ như đất sườn dốc), khai thác các loài 

được bảo vệ hoặc gỗ chưa đủ tuổi, khai thác dọc đường đi và 

khai thác trong các vùng đệm sông suối; 

 

 An toàn và Sức khỏe — Thiếu nhận thức và không tuân thủ 

các yêu cầu an toàn và sức khỏe, bao gồm việc công nhân 

cần trang bị Bảo hộ lao động; 

 

 Luật lao động — chia sẻ nguồn lực tại Malaysia gồm những 

lao động nước ngoài phi pháp đến từ Indonesia, Bangladesh 

và Philippine (Teck Wyn 2013);  

 

 

CITES và các loài được bảo vệ  
Các loài cây lấy gỗ sau được tìm thấy trong rừng tự nhiên tại 

Malaysia và nêu trong CITES (Phụ lục I, II hoặc III):  

 

 Aquilaria spp. (Trầm hương) 

 Gonystylus spp. (Ramin)  

 

Đối với khu vực Peninsular Malaysia và Sabah, Ủy ban Quản lý 

Gỗ Malaysia (MTIB) là Cơ quan quản lý chịu trách nhiệm cấp 

Giấy phép Xuất khẩu CITES  để xuất khẩu bất cứ loại gỗ CITES 

nào. Ở Sarawak, Cơ quan quản lý CITES là Hội lâm nghiệp Sa-

rawak.  

Các loài gỗ tự nhiên 
 Shorea spp. (Meranti, balau 

and Resak) 

 Palaquin spp.  (Xoan đào)  

 Dipterocarpus spp. (Gỗ dầu)
  

 Dryobalanops spp. (Kapur) 

 Lithocarpus spp. (Mempening, 
Chinese oak)  

 Castanopsis spp (Berangan)  

 Lauraceae (Medang) 

 Agathis Dammara (Damar 
Minyak),  

 Calophyllum spp. (Bintangor),  

 Koompassia malaccensis 
(Kempas) 

 Gonystylus (Ramin)  

 Cratoxylum arborescens 
(Geronggang) 

 Rhizophora spp (bakau)  
 
Các loài gỗ trồng chính 

 Acacia mangium 

 Azadirachta excelsa (Sentang) 

 Tectona grandis (Teak) 

 Hevea brasiliensis (Cao su) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hevea_brasiliensis
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Rủi ro vể nguyên liệu nhập khẩu và  

chuỗi cung ứng  
Trước đây, Malaysia đã có báo cáo về vấn đề nhập khẩu, chế 

biến và tái xuất một khối lượng gỗ lớn từ các nguồn trái pháp 

và thiếu minh bạch (Greenpeace 2005; Obidzinski, Krystof 

2006). Trong khi các vấn đề nhập khẩu trái phép đã và đang 

giảm,  vẫn có bằng chứng cho thấy Malaysia nhập khẩu các sản 

phẩm gỗ từ các khu vực có rủi ro cao.  

Hệ thống truy suất dựa vào giấy tờ thích hợp trên đất nước Ma-

laysia, tuy nhiên chỉ kiểm tra các loại giấy có nguy cơ gian lận 

trong hệ thống (Hoare 2015). 

Dưới đây là tóm tắt những vấn đề chính về những rủi ro trong 

chuỗi cung ứng đối với Peninsular, Sabah và Sarawak.  

 

Peninsular (Tây Malaysia) 

Có rất ít thương mại  giữa các bang của Malaysia (DDT 2014), 

nhưng Peninsular Malaysia nhập khẩu phần lớn lượng gỗ để 

phục vụ ngành công nghiệp chế biến của mình. Peninsular Ma-

laysia đang thực hiện một hệ thống tính hợp pháp của gỗ: MYT-

LAS. Tuy nhiên, hệ thống này không bao gồm việc đánh giá 

tính hợp pháp của nguyên liệu nhập khẩu và không cung cấp 

một hệ thống đảm bảo hoạt động cho gỗ được sản xuất trong 

khu vực Peninsular. 

Một trong những rủi ro chính trong chuỗi cung ứng ở Peninsular 

Malaysia là nguyên liệu nhập không đảm bảo tính hợp pháp 

được trộn với nguyên liệu trong nước hoặc “được hợp pháp hóa” 

theo hệ thống MYTLAS và được xuất khẩu với danh nghĩa “hợp 

pháp”.    

 

Sabah 

Sabah đã ban hành quy định kiểm tra rừng thường xuyên và 

một hệ thống truy suất điện tử để kiểm soát chuỗi cung ứng  

đang được thử nghiệm, mặc dù vẫn chưa được triển khai rộng 

Có bằng chứng cho thấy việc khai thác gỗ trái phép tại Indone-

sia ở các khu vực Borneo, Kalimantan, sau đó vận chuyển qua 

biên giới đến Sabah. Nhập khẩu gỗ trái phép từ Indonesia đến 

Sabah ước tính chiếm 90 đến 97% tổng lượng gỗ nhập khẩu vào 

Sabah (Nelleman 2012, pp.49). 

Mặc dù nhiều nỗ lực để ngăn chặn việc nhập khẩu trái phép vào 

Sabah, tuy nhiên vẫn có những nguy cơ khác khiến các hoạt 

động trên vẫn diễn ra.  

 

Sarawak 

Các công ty thuộc Tổng công ty Phát triển Ngành công nghiệp 

gỗ Sarawak sẽ chịu trách nhiệm kiểm soát dòng di chuyển 

nguyên liệu từ rừng, sau đó chế biến và xuất khẩu. Tuy nhiên, 

kiểm soát chủ yếu dựa vào số lượng thống kê và vẫn chưa kiểm 

soát nguồn gốc gỗ truy suất trở lại rừng đã khai thác.  

Đây là lỗ hổng có thể khiến gỗ không rõ nguồn gốc và phi pháp 

xâm nhập vào chuỗi cung ứng (EFI 2009). 

Malaysia nói chung 

Có thể kết luận rằng chuỗi cung ứng phải được đánh giá rủi ro ở 

các dòng nguyên liệu được trộn lẫn hoặc bị ô nhiễm với các sản 

phẩm gỗ không rõ, bất hợp pháp và nguồn gốc của gỗ cần được 

biết đến ở cấp độ từ rừng. 

Liệu có gỗ rủi ro thấp ở Malaysia hay 

không?  
Gỗ có nguồn gốc từ rừng trồng có xu hướng rủi ro thấp hơn về  

vấn đề pháp lý, có thể ít ý nghĩa hơn 

Phần lớn rừng của Peninsular ở Malaysia được MTCS chứng nhận 

và được công nhận bởi PEFC, do đó nó cung cấp mức độ đảm 

bảo tính hợp pháp của nguồn gốc gỗ từ các khu rừng, hệ thống 

này bao gồm cả chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm 

Ở Sabah ,hầu hết rừng nhượng quyền dần cạn kiệtv à cần những

khu rừng nhượng quyền mới hơn để quản lý bền vững và lâu 

dài, và một số khu rừng quản lý đã được chứng nhận. Hầu hết 

nguyên liệu từ rừng nhượng quyền và rừng trồng có thể được 

xem là nguy cơ thấp về  khai thác trái phép (DDT 2014). Tuy 

nhiên ở Sabah chưa có chứng nhận chuỗi cung ứng và do đó 

trong trường hợp này các nguy cơ chuỗi cung ứng được coi là 

những nguy cơ có thể tồn tại ở nguyên liệu được trộn lẫn với gỗ 

nhập khẩu.   

Gỗ từ Sarawak không được coi là có nguy cơ thấp trừ khi được 

chứng nhận. Nếu nguyên liệu được chứng nhận không thể đạt 

được xác minh tại hiện trường của người quản lý rừng thì cần có 

xác minh (CoC) về nguy cơ thấp.  

 

 Sản phẩm Đơn giá 2010 2011 2012 2013 

Giá trị 

xuất 

khẩu 

Gỗ tròn Triệu USD 665.99 743.41 641.96 636.69 

Gỗ xẻ Triệu USD 781.37 811.31 793.52 738.09 

Gỗ dán Triệu USD 143.17 130.42 140.29 112.96 

Ván ép Triệu USD 1675.8 1836 1518.40 1518.40 

             

Giá trị 

nhập 

khẩu 

Gỗ tròn 1000 US$ 17.56 25.34 18.34 15.15 

Gỗ xẻ 1000 US$ 134.61 156 169.57 163.28 

Gỗ dán 1000 US$ 97.46 113 87.89 68.91 

Ván ép 1000 US$ 78.62 97 106.46 127.34 

Thương mại gỗ của Malaysia 

Nguồn: Dữ liệu Thống kê ITTO Hàng năm http://www.itto.int/annual_review_output/ 
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Thông tin bổ sung 

Để biết thêm thông tin, tài liệu tham khảo, 

ví dụ chứng từ và các Luật bảo vệ rừng 

khác, vui lòng truy cập website: 

http://flegt-tools.org/toolkit-and-training-centre/  

Hồ sơ pháp luật yêu cầu 

Khai thác 

Peninsular; 

1. Giấy phép/cấp phép khai thác  

2. Giấy phép nhượng quyền 

3. Chứng từ thanh toán (Ví dụ: 

thuế, thuế tài nguyên và phí) 

4. Kế hoạch quản lý rừng 

5. Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường 

6. Hồ sơ giám sát bởi Sở Lâm 

nghiệp.  

 

Sabah; 

1. Giấy phép/cấp phép khai thác  

2. Giấy phép nhượng quyền 

3. Hợp đồng cấp phép (Dài hạn)  

4. Hợp đồng Cấp phép Quản lý 

rừng bền vững  

5. Kế hoạch Quản lý Rừng 

6. Kế hoạch khai thác Tổng thể 

được phê duyệt   

Sarawak; 

1. Giấy phép khai thác gỗ rừng  

2. Kế hoạch khai thác chung   

3. Kế hoạch khai thác chi tiết   

4. Giấy phép ra vào xe vận chuyển  

5. Giấy phép nhượng quyền (nếu 

có) 

Xuất khẩu 

Peninsular; 

1. Giấy phép xuất khẩu gỗ (gỗ xẻ) cấp bởi MTIB  

2. Mẫu khai báo hải quan xuất khẩu  

3. Chứng nhận đăng ký (Mẫu 9) 

4. Vận đơn  

5. Chứng nhận xuất xứ  

6. Chứng chỉ kiểm dịch thực vật 

7. Mẫu A / Mẫu D (Theo từng quốc gia) 

8. Chứng nhận khử trùng (Theo từng quốc gia) 

 

Sabah; 

1. Giấy phép xuất khẩu cấp bởi Sở Lâm nghiệp Sabah 

2. Vận đơn  

3. Chứng nhận xuất xứ  

4. Chứng nhận khử trùng – Tùy chọn nếu nước nhập 

khẩu yêu cầu 

5. Chứng nhận khử trùng – Tùy chọn nếu nước nhập 

khẩu yêu cầu 

6. Mẫu hải quan K2 

 

Sarawak; 

Gỗ khối 

1. Chứng nhận thông quan xuất khẩu (ExCC) cấp bởi 

Hardwood Timber Sdn Bhd 

2. Giấy phép xuất khẩu cấp bởi STIDC 

Gỗ xẻ 

1. Vận đơn  

2. Chứng nhận xuất xứ  

3. Chứng nhận khử trùng  

4. Mẫu D (Theo từng quốc 

gia)  

5. Chứng nhận khử trùng 

(Theo từng quốc gia) 

Vận chuyển 

Peninsular; 

1. Giấy phép di chuyển Mẫu 8  

2. Giấy phép di chuyển  (đổi 

bang) nếu có 

3. Giấy phép hành nghề cho các 

nhà máy . 

 

Sabah; 

1. Giấy phép di chuyển Mẫu IV  

2. Giấy phép xử lý Gỗ tròn Mẫu 

V  

 

Sarawak;  

1. Mẫu đặc tính gỗ (Đánh giá 

Royaty)  

2. Tóm tắt đặc tính gỗ (Ngập 

nước) 

3. Mẫu kiểm tra đánh giá Royaty  

4. Giấy phép di chuyển  

(Royaty) 

5. Giấy phép di chuyển quá cảnh

(TPR)  

6. Chứng nhận thông quan 

(ECC)  

Xem thêm tại Phụ lục II 

http://flegt-tools.org/toolkit-and-training-centre/
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 EFI (2009): Cùng đánh giá kỹ thuật Hệ thống Đảm bảo tính hợp pháp khai thác gỗ ở Malaysia (TLAS). http://www.illegal-logging.info/sites/
default/files/uploads/EFImalaysiaTLAS.pdf 

 ENS 2014. Bộ trưởng Sarawaks dính líu đến bê bối ‘Tham nhũng’ ‘Gỗ’ từ các doanh nghiệp lớn. Tin tức môi trường. ULR: http://ens-
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Tập 2, Phát hành tháng 6/2013. http://www.ijsciences.com/pub/pdf/V2-201306-04.pdf.  
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don. Công bố ngày 23/2/2015 tại trang web http://www.illegal-logging.info/sites/default/files/
CHHJ2365_Malaysia_Logging_Research_Paper_A4_01_15_WEB.PDF.  
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logging.info/uploads/CHillegalloggingpaperwebready1.pdf 
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