
 

 

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.   

Pháp lý gỗ ở Myanmar 

48% dện tích của Myanmar được bao phủ bởi rừng (FAO 2010). Đa số là rừng tự nhiên tái sinh, mặc dù Myanmar giữ lại được 10% rừng 
nguyên sinh. Tất cả đất ở Myanmar là thuộc sở hữu của nhà nước. Tuy nhiên, một số quyền quản lý đất lâm nghiệp có thể được cấp cho 

cộng đồng hoặc các công ty tư nhân. Khai thác thương mại đòi hỏi phải có giấy phép, nhưng trong thực tế tất cả các khai thác ở được 
giao cho công ty Timber Enterprise Myanmar (MTE). Trong hai thập kỷ qua Myanmar đã xảy ra việc phá rừng với tỷ lệ cao, trung bình 
khoảng 1% mỗi năm (FAO 2010). Myanmar từng khoe khoang về một hệ thống gương mẫu về quản lý rừng, đặc biệt là ở khu vực rộng 
lớn của rừng tếch, nhưng trong những thập kỷ gần đây đã có sự phá rừng và suy thoái rừng đáng kể. Sản xuất gỗ gần như tăng gấp đôi 
trong mười năm đến 2003, và Cục Lâm nghiệp thiếu nguồn lực để thực hiện đầy đủ các hệ thống kỹ thuật lâm sinh hoặc thi hành các 
quy định, đặc biệt là ở khu vực biên giới xa xôi. Lâm nghiệp cộng đồng phải đối mặt với một số thách thức, chẳng hạn như việc thiếu 
phân cấp trong quản lý lâm nghiệp. Khai thác gỗ bất hợp pháp là một vấn đề lớn ở Myanmar, với quản trị kém và thực thi pháp luật yếu 
cản trở nỗ lực kiềm chế sản xuất bất hợp pháp (WWF-Greater Mekong 2013). Phần lớn gỗ sản xuất bất hợp pháp của Myanmar được cho 
là xuất khẩu sang Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc (Global Witness 2009, WWF-Greater Mekong 2013), và đất nước này là nước xuất 
khẩu gỗ lớn nhất ở Đông Dương (Eurasia giá năm 2013). Trong năm 2012, EU dỡ bỏ lệnh cấm vận nhằm vào Myanmar vốn đã bao gồm 

việc cấm buôn bán trực tiếp gỗ hoặc sản phẩm gỗ vào EU (EIA 2012). 

Thương mại gỗ của Myanmar 

Myanmar 

Các loài cây rừng tự nhiên 
chính  

 Tectona grandis (teak) 

 Xylia dolabriformis, X. kerri 

(pyinkado) 

 Pterocarpus macrocarpus 

(padauk) 

 Terminalia tomentosa (htauk 

kyant) 

 

Các loài cây trồng chính 
 
 Tectona grandis (teak) 

 Hevea brasiliensis 

 Xylia kerri (pyinkado), Gmelina 

arborea 

 Pterocarpus macrocarpus 

(padauk),  

Thống kê rừng  

Tổng quan về nguy cơ gỗ bất hợp pháp 

Sơ qua về nguồn gỗ và rủi ro chính   

Gỗ rừng trồng  Rủi ro nhất định 

Rừng thuộc nhà nước quản lý Rủi ro nhất định 

Rừng tự nhiên—Nhượng quyền gỗ khúc Rủi ro nhất định 

Rừng tự nhiên—Gỗ chuyển đổi Rủi ro nhất định 
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LỆNH CẤM KHAI THÁC - Từ ngày 

1 tháng 4 năm 2014, Myanmar 

đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu 

gỗ tròn. 

Chỉ số nhận thức tham nhũng  
Chỉ số nhận thức tham nhũng xếp hạng các quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên mức độ đánh giá tham nhũng của cộng đồng. Số 

điểm của một quốc gia hay vùng lãnh thổ thể hiện mức độ tham nhũng của khu vực công được nhận thức trên thang điểm 0 - 100 

48% 
Che phủ rừng 

 Diện tích 
% diện tích 

rừng 

% tổng 

diện tích 

Rừng ổn định 22.9 triệu ha  72.2% 34.8% 

Rừng sản xuất (bao gồm rừng trồng) 19.6 triệu ha 54.4% 25.3% 

Rừng phòng hộ 3.3 triệu ha 10.4% 5.0% 

Rừng đa dụng 8.7 triệu ha 28.0% 13.2% 

Tổng diện tích rừng 31.7 triệu ha   48.3% 

Tổng diện tích đất 65.7 triệu ha   

Chưa có chứng 
chỉ 

100% 
Tổng diện tích 

TIẾN TRÌNH VPA— Myanmar và 

EU đang chuẩn bị đàm phán hiệp 

định VPA 

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

  Sản phẩm Đơn vị 2010 2011 2012 2013 

Gỗ tròn Triệu đô-la Mỹ 814.1  940.1  1060.1  1268.8  

Giá trị 

nhập khẩu 

Gỗ xẻ Triệu đô-la Mỹ 96.3 87.8  94.1  94.0  

Gỗ veneer Triệu đô-la Mỹ 11.9  11.7 9.3 8.1 

Gỗ dán Triệu đô-la Mỹ 11.1 11.3 11.4 7.1 

 
      

Giá trị 

xuất khẩu  

Gỗ tròn Triệu đô-la Mỹ 0 0 0 0 

Gỗ xẻ Triệu đô-la Mỹ 1.3  .3  0 0.9 

Gỗ veneer Triệu đô-la Mỹ 0.02  0.9  3.3 1.0  

Gỗ dán Triệu đô-la Mỹ 1.2  2.3  3.1 0.7 

Nguồn: ITTO Annual Review Statistics Database http://www.itto.int/annual_review_output/ 

Nguồn: FAO Country Report Myanmar: http://www.fao.org/docrep/013/al576E/al576E.pdf 
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HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP 

Các chứng từ hợp pháp 

Khai thác trái phép ở Myanmar 
Mặc dù chính phủ có tuyên bố chính thức, nhưng có nhiều khả 
năng một phần trăm lớn trong số gỗ xuất khẩu từ Myanmar có 
nguồn gốc trái phép từ rừng tự nhiên thông qua chuyển đổi đất 

và nhượng quyền khai thác (Woods 2013).  

Các đánh giá 2015 của NEPCON về rủi ro quốc gia của Myanmar 
xác định có 20 rủi ro trong 22 tiêu chí hợp pháp   (2 trong số đó 

không áp dụng), tóm tắt như sau: 

Quyền khai thác hợp pháp — Nhà nước có kiểm soát hạn chế ở 
một số khu vực về rừng và đất đai (chẳng hạn như tỉnh Kachin 
và Shan) do tình hình an ninh, các khu vực nơi có chồng chéo 
trong phân loại đất nghĩa là có mâu thuẫn trong phân loại pháp 
luật của các loại đất và phân loại theo sử dụng hợp pháp của 
đất tranh chấp (ví dụ: chuyển đổi thành hạ tầng cơ sơ, rừng 
trồng, đường ống, nông nghiệp vv ...) và các khu vực có tuyên 
bố đất không chính thức và du canh. 50% tất cả các hoạt động 
khai thác được thực hiện bởi các nhà thầu phụ của MTE, và 

không mấy minh bạch trong việc giao kết hợp đồng. 

Thuế và phí — tham nhũng ở mọi cấp trong ngành lâm nghiệp 
có nghĩa là trốn thuế/thuế tài nguyên là một rủi ro đáng kể, 
trong một số trường hợp gỗ được khai thác trái phép và dấu 
búa kiểm lâm được sử dụng lại trên những gỗ khác khai thác 
trái phép, hệ thống thuế tài nguyên không được phát huy chức 
năng ở những vùng có tranh chấp, và gỗ chuyển đổi bất hợp 

pháp có thể không phải chịu thuế tài nguyên 

Các hoạt động khai thác gỗ — Ngay cả trong các khu rừng được 
quản lý tốt, các quy định và lệnh cấm vẫn không được tuân thủ, 
có nhiều mối đe dọa đối với các loài và khu vực được bảo tồn, 
và có các báo cáo về thực trạng phá hoại môi trường, khai thác 

không bền vững. 

Quyền của bên thứ 3 — Các quy định và quy chế không rõ ràng 
về phân loại và tái phân loại đất đối với các hộ gia đình và các 
cộng đồng, mâu thuẫn dân tộc thiểu số rất phổ biến, và dù 

quyền của người dân bản địa không được bảo vệ bởi luật pháp, 
vẫn có nguy cơ cao về xung đột vũ trang và vi phạm quyền con 

người. 

Thương mại và vận chuyển — Có rủi ro cao về tham nhũng 
trong việc cấp phép vận chuyển/nhập khẩu/ xuất khẩu vì quy 
định phức tạp và liên quan đến nhiều giao dịch cũng như kiểm 
soát, có báo cáo về việc chuyển giá với các công ty nước ngoài, 
nhất là ở Singapore, có rủi ro cao về buôn bán trái phép qua 

biên giới với Trung Quốc và các nước láng giềng. 

 

Xuất khẩu 
 

1. Dấu của Myanmar Timber Enterprise (MTE) thuộc Bộ Bảo tồn 
Môi trường và Lâm nghiệp (MOECAF) và được xuất khẩu qua 

Yangon. 

2. Giấy phép xuất khẩu 

3. Thư chứng nhận từ FD để xuất khẩu sản 

phẩm gỗ 

4. Tờ khai xuất khẩu của Hải quan 

5. Giấy chứng nhận xuất xứ Myanmar 

6. Báo cáo khử trùng 

7. Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật 

Rủi ro trong chuỗi cung ứng 

Gần đây, chính phủ Myanmar đã rất nỗ lực đảm bảo rằng gỗ 
được vận chuyển đi và xuất khẩu khỏi cảng Yangon để tước đi 
nguồn thu từ gỗ của các nhóm thiểu số vũ trang phi chính phủ ở 
khu vực biên giới. Tuy thế, gỗ vẫn đang bị buôn lậu qua biên 
giới Trung Quốc và Thái Lan, đặc biệt là từ nhượng quyền khai 
thác rừng tự nhiên ở khu vực người thiểu số, điều này được coi 
là trái phép ở cả Myanmar lẫn các quốc gia khác có đường biên 
giới với nước này. Trộn lẫn trong chuỗi cung (gỗ từ rừng tự 
nhiên, rừng trồng, rừng được quản lý) rất phổ biến vì chính phủ 
không phân biệt các nguồn gốc này khi gỗ thương mại tập trung 

đến cảng xuất khẩu. 

Biện pháp giảm thiểu rủi ro 
Có rất ít các thông tin quản trị rừng ở trên các cổng thông tin 
đại chúng - quá nhiều  các biện pháp quản trị không thực tế nếu 
không có bên thứ 3 kiểm chứng. Để kiểm chứng được cần phải 
truy cập thông tin bản đồ hoặc quản lý địa phận đất đai, kế 
hoạch quản lý rừng, v.v. Không có bản đồ điện tử hay kế hoạch 
quản lý nào trên các phương tiện thông tin đại chúng, ngoài 

”vùng được ví dụ” như Bago. 

Có gỗ rủi ro thấp ở Myanmar không?  
Dù sao từ một số nguồn, ví dụ như rừng trồng có thể chứng 
minh rủi ro thấp ở một số khâu (quản lý rừng) mức độ rủi ro 
cao chung về lạm phát và các vấn đề trong suốt chuỗi cung có 

nghĩa là nguồn gỗ rủi ro thấp ở Myanmar cơ bản là không thể 

CITES và các loài được bảo tồn 
 

Các loài cây sau đây được tìm thấy trong rừng tự nhiên và được bảo vệ bởi CITES 
(Phụ lục I, II, III): 

 

 Taxus wallichiana (Himalayan yew) 

 Rauvolfia serpentin (Serpentine Root, Snakewood, Snake-root Devil-pepper, 

Rauwolfia Root, Serpentine Wood or Sarpaganda 

 

Có bằng chứng của một đường dây buôn bán sinh vật hoang dã bất hợp pháp phát 

triển mạnh giữa Myanmar và Trung Quốc, Thái Lan và Ấn Độ. báo cáo về buôn bán 
các loài thực vật và động vật được liệt kê vào Phụ lục của CITES cho thấy rằng đó là 

hoạt động thường xuyên ở Myanmar. Thị xã Mong La, Đông Shan là một trung tâm 

thương mại động vật hoang dã bất hợp pháp khét tiếng 

Khai thác 

1. Rừng cộng đồng/Rừng 
trồng: giấy phép của Cục 

Lâm nghiệp  

2. Rừng nhà nước quản lý: 
giấy phép MTE 

 

 

Vận chuyển 

1. Giấy phép di chuyển 

2. Phiếu vận tải đường bộ(Mẫu 

-D) 

3. Đăng ký xuất hàng (Mẫu-AT/

AU, Mẫu AO 

4. Danh mục quy cách, kích 

thước/Bảng kê lâm sản 


