
 

 

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 Quốc gia 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.   

Thương mại gỗ của Indonesia 

Pháp lý gỗ ở Indonesia 

Diện tích rừng tại Indonesia là 94,4 triệu ha (2010), đạt độ che phủ 52% tổng diện tích đất. Trong những thập kỉ gần đây, tại Indonesia, 

tình trạng phá rừng gia tăng, và nguyên nhân lớn nhất là do việc hình thành các khu rừng trồng cọ lấy dầu (Mongabay 2013). Indonesia 

hiện đang thực hiện lệnh cấm cấp giấy phép mới cho việc khai thác trong rừng tự nhiên và đất than bùn (Austin et al. 2012). Trong lịch 

sử, Indonesia thường gắn liền với nạn khai thác trái phép ở mức độ cao, tuy nhiên trong thập kỷ vừa qua, chúng ta thấy được sự tiến bộ 

đáng kể trong việc làm giảm các hoạt động bất hợp pháp trong ngành lâm nghiệp, chủ yếu do các nỗ lực trong tiến trình VPA giữa EU và 

Indonesia. Là một phần trong tiến trình VPA, Chính phủ Indonesa đã triển khai hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (TLAS), trong đó bao 

gồm đánh giá tại cấp rừng, kiểm soát chuỗi cung ứng và cấp giấy phép cho gỗ xuất khẩu hợp pháp, được gọi là hệ thống SVLK (Sistem 

Verifikasi Legalitas Kayu).  Việc thực hiện SVLK là bắt buộc đối với tất cả các đơn vị quản lý rừng và ngành công nghiệp gỗ và đối với tất 

cả các thị trường xuất khẩu – hiện tại tất cả các khu rừng trồng đang hoạt động, các khu rừng tự nhiên được giao và các khu vực Perum 

Perhutani đều phải tuân thủ SVLK, và một phần lớn các chủ rừng tư nhân (nhà sản xuất nhỏ) sử dụng Bản tự khai sự tuân thủ của Nhà 

cung cấp (SDoC). Mặc dù hệ thống SVLK đã giúp cải thiện đáng kể tình hình kiểm soát khai thác trái phép tại Indonesia, hệ thống này 

vẫn đang trong quá trình đánh giá bởi EU và Indonesia, và vì vậy khách hàng mua gỗ của Indonesia vẫn phải thực hiện trách nhiệm giải 

trình cho các sản phẩm gỗ từ Indonesia ngay cả khi họ có Giấy V-Legal. 

Indonesia 

Các loài bản địa phổ biến 

 Shorea spp. (Meranti, Bangkirai, 
Yellow balau) 

 Intsia Bijuga (Merbau) 

 Gonystylus bancanus, Baill. 
(Ramin) 

 Dialium spp. (Keranji) 

 Eusideroxylon Zwageri T (Ulin) 

 Heritiera tarrietia (Palapi) 
 
Loài cây trồng phổ biến 

 Acacia mangium (Brown sal-

wood) 

 Paraserianthes Falcatari 
(Sengon) 

 Acacia crassicarpa (Wattle, Sal-
wood) 

 Tectonis Grandis (Teak) 

 Swietenia macrophylla 
(Mahogany)  

 Tamarindus indica (Tamarind 
wood) 

 Albizia saman (Suar wood)  

 Pinus spp. 
 Eucalyptus spp. 
 

Thống kê rừng 

Tổng quan về nguy cơ gỗ bất hợp pháp 

Những rủi ro chính 

LOÀI CÂY 

BẢN ĐỊA 

Tất cả các loài từ 

rừng tự nhiên có 

RỦI RO NHẤT 

ĐỊNH.  

Eusideroxylon Zwageri T (Ulin) rủi ro nhất 

định 

Madhuca spp. (Bitis) SPECIFIED 

Gonystylus bancanus, Baill. (Ramin) SPECIFIED 

Taxus wallichiana (Himalayan yew) SPECIFIED 

Magnolia liliifera (Talauma candollei) SPECIFIED 

Gyrinops spp. (Agarwood) SPECIFIED 

Aquilaria (Agarwood) SPECIFIED 

Diospyros (Ebony/Persimmon) SPECIFIED 
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Rất trong sạch 34 năm 2014 

I 

LỆNH CẤM XUẤT KHẨU GỖ TRÒN - 

Từ năm 2001, gỗ tròn và gỗ xẻ có 

kích thước lớn bị cấm xuất khẩu 

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. 

53% 
Che phủ rừng 

 Diện tích 
% diện tích 

rừng 

% tổng 

diện tích 

Rừng nguyên sinh 46.7 tr. ha  47.0% 24.8% 

Rừng thứ sinh 46.4 tr. ha 47.0% 24.7% 

Rừng trồng 4.9 tr. ha  5.0% 2.6% 

Tổng diện tích rừng 98.0 tr. ha   53.2% 

Tổng diện tích đất 187.8 tr. ha   

Chưa có chứng chỉ 
 

95.4% 
tổng diện tích rừng 

Lưu ý rằng việc 
xác minh theo 

SVLK là bắt buộc, 
nhưng không được  
tính vào phần này 

FSC FM: 2% 

 
LEI FM: 1.9% 

 
PEFC FM: 
<0.01% 

 

 

TIẾN TRÌNH VPA— Thỏa thuận có hiệu 

lực từ tháng 05/2014. Vẫn đang trong 

giai đoạn đánh giá bởi  EU. 

  Sản phẩm Đơn vị 2010 2011 2012 2013 

Gỗ tròn Triệu US$ 7.4  17.9  17.1  7.9  

Giá trị 

Xuất khẩu 
Gỗ xẻ Triệu US$ 313.4  456.2  416.7  267.4  

Gỗ veneer Triệu US$ 26.2  34.9 33.9 31.4 

Gỗ dán Triệu US$ 1,635.3 1,783.0 1,728.3 1,769.3 

 
Đồ nội thất Triệu US$ 1,205.6 903.9 1,111.2 1,197.4 

Giá trị 

Nhập 

khẩu 

Gỗ tròn Triệu US$ 22.3  16.4  13.3  13.6  

Gỗ xẻ Triệu US$ 95.3  111.4  103.9 79.6  

Gỗ veneer Triệu US$ 24.4  33.5  35.5  36.7  

Gỗ dán Triệu US$ 61.1  66.9  70.5 57.1  

Nguồn: Dữ liệu Thống kê Đánh giá Hàng năm của ITTO http://www.itto.int/annual_review_output/, http://comtrade.un.org/

INF. 03 Ver 2.0 

Để tìm hiểu thêm 

Các thông tin tham khảo, ví dụ về tài liệu 

và các Hồ sơ Rủi ro Pháp lý Lâm nghiệp 

khác vui lòng xem trên trang web 

http://www.nepcon.net/forestry-risk-profiles 

Nguồn: pefc.org; fsc.org, lei.org.id 

Nguồn: Thống kê của Bộ Lâm Nghiệp 2013—http://www.dephut.go.id/uploads/files/2fba7c7da8536e31671e3bb84f141195.pdf 



 

 

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 Quốc gia 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 chứng từ hợp pháp 

Khai thác trái phép ở Indonesia 

 

Nguyên liệu nội địa 

Trong khi nhiều nguồn dữ liệu cho thấy rằng Indonesia có nhiều tiến 

bộ trong việc giải quyết nạn khai thác trái phép, chúng cũng chỉ ra 

rằng các hoạt động bất hợp pháp vẫn còn phổ biết (Hoare and 

Wellesley, 2014; Luttrell et al. 2011; UNODC 2010; HRW 2013, 

Nellemann 2012):  

 Không tuân thủ các yêu cầu luật pháp dành cho các công ty lâm 

nghiệp và việc thực thi pháp luật còn hạn chế. 
 Khai thác ngoài diện tích được cho phép. 

 Khai thác không theo kế hoạch/pháp luật quản lý (ví dụ: khối 

lượng lớn hơn cho phép, khai thác cây non/cây quá khổ, khai thác 
trên sườn dốc và gần dòng chảy) và hối lộ các quan chức chính phủ 
để được phê duyệt các hoạt động như vậy. 
 Khai thác trong khu vực được bảo vệ. 

 Thiếu công bằng trong việc cấp giấy phép, quá trình cấp giấy phép 

có rủi ro tham nhũng cao. 
 Không đóng thuế hoặc tiền thuế đóng không đúng. 

 Mức độ tham nhũng cao, với những báo cáo cụ thể về tình hình 

tham nhũng trong ngành lâm nghiệp. 
 Thiếu Đánh giá Tác động Môi trường.  

 Làm giả chứng từ để chế biến và xuất khẩu trái phép. 
 Tờ khai hải quan sai về số lượng, hoặc kích thước gỗ xuất khẩu. 

 Vi phạm các quyền của cộng đồng địa phương. 

  

Trong việc sử dụng chứng chỉ SVLK để chứng minh tính hợp pháp, 

cần nhấn mạnh là tại thời điểm soạn thảo, vẫn còn những thách 

thức nhất định trong việc áp dụng hệ thống trên toàn quốc, cũng 

như có một số rủi ro trong việc thực hiện. EU và Indonesia đang giải 

quyết những thách thức này thông qua một kế hoạch hành động 

chung về tiến trình thực hiện VPA. Phụ lục 1 trình bày những vấn đề 

này và cách xác minh tình trạng chứng chỉ SVLK trong suốt chuỗi 

cung ứng.  

 

Nguyên liệu nhập khẩu 

Các sản phẩm gỗ bất hợp pháp được buôn lậu sang các quốc gia 

láng giềng mà không nộp thuế hoặc phí, chỉ nhằm để nhập khẩu trở 

lại Indonesia (FAO 2012; FAO 2009; ITTO 2012). Hiện nay, nguyên 

liệu nhập khẩu chưa được đưa vào hệ thống SVLK, và vì vậy đây là 

lỗ hổng của hệ thống. Tuy nhiên, Chính phủ Indonesia đang nghiên 

cứu một hệ thống trách nhiệm giải trình bao gồm việc đánh giá tính 

pháp lý của nguyên liệu nhập khẩu, và có thể có hiệu lực bắt buộc 

từ 01/01/2016 

Xuất khẩu 

1. Vận đơn 

2. Giấy chứng nhận xuất xứ 

3. Hóa đơn 

4. PEB (Pemberitahuan Export 
Barang) – Giấy khai báo 

xuất khẩu 

5. Giấy V-Legal  

Rủi ro trong chuỗi cung ứng 

Tình trạng tham nhũng và những báo cáo về việc sử dụng chứng từ 
giả nhằm chế biến và xuất khẩu bất hợp pháp (UNODC 2010) khẳng 
định rủi ro trong chuỗi cung ứng là cao. Đã có nhiều báo cáo về xuất 
khẩu trái phép các sản phẩm gỗ qua Malaysia để sang Trung Quốc, 
và sản phẩm được bán với nguồn gốc từ Malaysia (UNODC 2010). 
Việc “rửa” gỗ tròn bất hợp pháp cũng thực hiện qua Philippines, 
Papua New Guinea và Singapore. Indonesia đã đưa ra áp dụng luật 
mới và Hệ thống Xác Minh Gỗ hợp pháp của mình. Indonesia vẫn 
còn nhận nhiều chỉ trích từ cả các NGOs và báo cáo viên của EU về 
vấn đề quản trị và thực thi yếu kém (EP 2013; HRW 2013; EU 
FLEGT Facility 2012) và không giải quyết đúng các nguyên nhân 
chính của nạn phá rừng. Tuy nhiên, những lần sửa đổi sau này của 
hệ thống SVLK đã giải quyết được một số vấn đề được nêu ra trước 

đó. 

Biện pháp giảm thiểu rủi ro 

Đối với gỗ từ Indonesia, bạn có thể chọn mua gỗ được chứng nhận 
từ một chương trình chứng chỉ có uy tín, ví dụ như FSC. Tất cả các 
đơn hàng xuất khẩu từ Indonesia phải có chứng chỉ SVLK. Chứng chỉ 
SVLK là bắt buộc đối với gỗ xuất khẩu từ ngày 01/01/2015 – việc có 
Giấy V-Legal tương đương với chứng nhận tuân thủ pháp luật. Nếu 
gỗ không có chứng chỉ hoặc không đi kèm Giấy V-Legal, điều đó có 
nghĩa rủi ro cao và cần phải có biện pháp giảm thiểu rủi ro toàn 
diện. Những biện pháp này có thể bao gồm xác minh chuỗi cung 
ứng, chi tiết đến cấp rừng, trong đó cần có đánh giá từ bên thứ ba 

có uy tín đối với từng tuyến của chuỗi cung ứng. 

Có gỗ rủi ro thấp ở Indonesia không?  
Thường gỗ có nguồn gốc từ rừng rồng được coi là có rủi ro ít hơn gỗ 
từ rừng tự nhiên. Tuy nhiên, để xác minh tính chân thực của các 
khai báo chứng chỉ, bạn có thể xác minh tình trạng chứng chỉ SVLK 

trong suốt chuỗi cung ứng (xem Phu lục IV) 

 

CITES và các loài được bảo vệ 
Các loài cây dưới đây được tìm thấy trong rừng tự nhiên của Indonesia 

và được bảo vệ theo CITES (Phụ lục I, II or III):  

 Gyrinops spp. (Agarwood)  

 Aquilaria spp. (Agarwood) 

 Gonystylus spp. (Ramin) 

 Diospyros ferrea (Black ebony) 

 Diospyros vera (Queensland Ebony, Native Ebony) 

 Magnolia liliifera (Egg magnolia) 

 Rauvolfia serpentina (Serpentine wood)  

Khai thác  
Xem danh sách đầy đủ tại Phụ lục I: 

1. Giấy phép nhượng 
quyền 

2. Giấy phép nhượng 
quyền từ MoEF 

3. Chứng chỉ SVLK hoặc 
SDOC 

4. Kế hoạch hoạt động 
hàng năm  

5. Kế hoạch hoạt động 
trong 10 năm  

6. Biên lai đã đóng thuế  

Vận chuyển 
Nhiều giấy tờ (xem danh sách đầy đủ tại Phụ lục I), bao 

gồm: 

1. SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu 
Bulat) – Nhượng quyền rừng tự nhiên 

2. Danh sách gỗ tròn  
3. Chứng chỉ SVLK hoặc SDOC 
4. SKAU (Surat Keterangan Asal Usul Kayu) 

– từ rừng tư nhân  
5. Danh sách gỗ đính kèm SKAU  
6. Giấy đi đường (Nota Angkutan)  
7. Giấy phép vận chuyển cho gỗ đã qua chế 

biến—FAKO (Faktur Angkutan kayu 
Olahan)  


