
 

 

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.   

Để tìm hiểu thêm 

Pháp lý gỗ ở Cameroon  

Cameroon có diện tích 47,5 triệu ha, với diện tích rừng được ước tính từ khoảng 19,7 triệu ha (MINFOF 2008), lên 21,2 triệu ha (Chính 

phủ Cameroon năm 2009, FAO 2010), với 27,2 triệu ha (de Wasseige et al. 2008). Cameroon độ che phủ rừng cao, và mức độ chặt phá 

rừng cũng cao và tăng dần trong những năm gần đây (REDD Desk 2015, FAO 2010). Tỷ lệ chặt phá rừng ước tính hàng năm khoảng 

0,06% - 0,2%, tỷ lệ 0,2% này đưa Cameroon vào danh sách những quốc giá có tỷ lệ này cao nhất trong số các nước ở lưu vực Congo 

(REDD Desk 2015). Khai thác gỗ bất hợp pháp từ lâu đã được công nhận là một vấn đề lớn ở Cameroon. Đã có nhiều quan ngại được 

nêu ra đối với việc lạm dụng giấy phép khai thác gỗ trong nước, sự thiếu hụt các quy định và thực thi pháp luật một cách hiệu quả 

(Chatham House 2015). Các mối đe dọa do chuyển đổi đất sang trồng cọ dầu cũng đã được xác nhận (Greenpeace 2014). Mức độ khai 

thác bất hợp pháp cao trong các khu rừng của Cameroon là "kết quả của nhiều năm quản trị kém - không chỉ riêng tham nhũng, mà cả 

thể chế yếu kém và các luật và chính sách không rõ ràng và không phù hợp" (Chatham House, 2015). Cameroon và EU đã bắt đầu đàm 

phán Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) vào tháng 11 năm 2007. Hiệp định VPA đã được ký kết vào ngày 06 tháng 10 năm 2010. Quy 

trình xác minh tính hợp pháp hiện đang được xây dựng (Chatham House 2013). 

Thương mại gỗ của Cameroon  

Cameroon 

Các loài cây rừng tự nhiên 
chính  
 Entandrophragma cylindricum 

(sapelli) 
 Entandrophragma utile (sipo)  
 Erythrophleum suaveolens (tali) 
 Triplochiton scleroxylon (ayous) 
 Lophira alata (azobé) 
 Cylicodiscus gabunensis (okan) 
 Entandrophragma candollei (kossipo) 
 Milicia excelsa (iroko) 

 Pericopsis elata (assamela) 

 Distemonanthus benthamianus 
(movingui) 

 Lovoa trichilioides (dibétou) 

 Sterculia rhinopetala (lotofa)  

 Baillonella toxisperma (moabi) 
 
 

Các loài cây trồng chính  
 Terminalia ivorensis 

 Aucoumea klaineana 

 Tectona grandis 

 Pinus spp 

 various Meliaceae and eucalypts.  
 

Thống kê lâm nghiệp 

Tổng quan nguy cơ gỗ bất hợp pháp 

Những rủi ro chính 

Loài  

Pericopsis elata Rủi ro nhất định 

Bubinga (Guiboutia spp) Rủi ro nhất định 

Khaya ivorensis Rủi ro nhất định 

Prunus Africana  Rủi ro nhất định 

Diospyros crassiflora Rủi ro nhất định 

Lovoa trichilioides Rủi ro nhất định 

Khaya anthitheca Rủi ro nhất định 
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CẤM XUẤT KHẨU GỖ - Một lệnh 

cấm xuất khẩu đã được ban hành 

từ năm 1999 đối với gỗ xẻ từ 

một số chủng loại được khai thác 
trong rừng tự nhiên.  

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. 

41,2%

Diện tích che 

phủ 

 Diện tích % Rừng 
% Tổng diện 

tích 
Rừng sản xuất 14,5 triệu ha 85,7% 30,5% 

Rừng được bảo vệ 3,9 triệu ha 19,5% 8,2% 

Các khu vực trồng cây khác 1,4 triệu ha 7,0% 2,9% 

Tổng diện tích rừng 19,9 triệu ha  41,2% 

Tổng diện tích đất 47,5 triệu ha   

Chưa có chứng 
chỉ 

94,9% 
Tổng diện tích 

FSC FM 

5.07%  
Tổng diện 

tích 

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 

www.nepcon.net/forestry-risk-profiles/Cameroon 

Tiến trình VPA — Đang thực hiện 

hiệp định VPA với EU 

  Sản phẩm Đơn vị 2010 2011 2012 2013 

Gỗ tròn Triệu US$ 249.3  291 266.8 268.2 

Giá trị 

xuất khẩu 
Gỗ xẻ Triệu US$ 359.3 464.4 455.6 335.3 

Gỗ veneer Triệu US$ 49.4 50.6 43.3 64.8 

Gỗ dán Triệu US$ 3.9 4.1 4.1 7 

  
      

Giá trị 
nhập khẩu 

Gỗ tròn 1000 US$ 197.85 832.14 36.17 36.17 

Gỗ xẻ 1000 US$ 32.27 233.15 25.91 96.38 

Gỗ veneer 1000 US$ 28.62 34.48 131.08 131.08 

Gỗ dán 1000 US$ 206.46 326.82 323.55 1536.82 

Nguồn: Cơ sở Dữ liệu Đánh giá Hàng năn của ITTO http://www.itto.int/annual_review_output/ 

Nguồn: Báo cáo Quốc gia của FAO năm 2010: http://www.fao.org/docrep/013/al471F/al471F.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 gỗ trái phép ở Cameroon 
Bất hợp pháp là một vấn đề mang tính hệ thống trong ngành gỗ 
ở Cameroon, và đã có nhiều báo cáo về các hình thức khai thác 

trái phép trong các chuỗi cung ứng gỗ. 

 
Đánh giá Rủi ro Quốc gia của NEPCon năm 2015 cho Cameroon 
đã xác định những rủi ro nhất định ở 16 trong số 22 tiêu chí và 
tiêu chí phụ về luật pháp. Những rủi ro về bất hợp pháp đã 
được xác định trong những lĩnh vực có các quy định pháp luật 
sau:  
 
Quyền khai thác hợp pháp – Phân loại đất chồng chéo/mâu 
thuẫn, bồi thường đất không chính thức và / hoặc canh tác 
nương rẫy; Quản lý và lập kế hoạch khai thác thường dựa vào 
thông tin hạn chế từ các dữ liệu thực địa /chất lượng kém và 
thường không thực hiện đầy đủ do thiếu năng lực của Cục Lâm 
nghiệp và nguồn lực hạn chế, và có nguy cơ tham nhũng cao 
trong việc giao giấy phép khai thác, nhiều báo cáo về khai thác 
bằng cưa được thực hiện mà không có giấy phép (ví dụ như 
CIFOR 2010, Chatham House, 2015). 
 
Các khoản thuế và phí – Nộp thuế tài nguyên và phí khai thác 
không được giám sát tốt và sự biển thủ tiền quỹ thường xuyên 
xảy ra và bởi vì hệ thống đánh thuế dựa trên thu nhập và lợi 
nhuận và mang tính tự giải trình, nên có nguy cơ các công ty có 
thể giải trình sai để giảm các khoản nợ thuế, hoặc để không 
phải nộp khoản thuế và phí nào. 
 
Các hoạt động khai thác gỗ - Các công ty không xin các giấy tờ 
cần thiết trước khi khai thác; hiệu lực thi hành tại hệ thống các 
khu vực được bảo vệ còn yếu kém và gỗ còn bị khai thác bất 
hợp pháp từ các khu dự trữ và động vật hoang dã còn bị săn 
bắt trái phép; một phần của việc sản xuất được thực hiện mà 

không có kế hoạch quản lý; sự thiếu tuân thủ có hệ thống đối 
với các yêu cầu về sức khoẻ và an toàn, bao gồm việc mang các 
trang thiết bị bảo hộ cá nhân; việc sử dụng thường xuyên nhân 
công không được cấp phép, nhân công không có hợp đồng và vị 
thành niên. 
 
Các quyền của bên thứ ba – chỉ một phần trăm nhỏ người 
Cameroon đăng kí quyền sử dụng đất, hầu hết tiếp tục khẳng 
định quyền sử dụng dựa trên luật pháp theo tập quán đa dạng, 
đôi lúc có xảy ra xung đột với người khiếu nại khác về đất đai. 
 
Mua bán và vận chuyển – các công ty thường xuyên khai thác 
quá khối lượng được cấp phép/uỷ quyền và báo cáo sai khối 
lượng; mức độ hối lộ và tham nhũng nghiêm trọng trong vận 
chuyển nội địa; và xuất khẩu mà không có chứng từ cần thiết 
hoặc các chứng từ dựa trên xác nhận sai sự thật hoặc chứng từ 

Xuất khẩu 

1. Giải trình việc thanh toán đối 

với thuế luỹ tiến  

2. Tờ khai đặc điểm quy cách gỗ 

xuất khẩu  

3. Chứng nhận đăng ký là nhà chế 

biến/xuất khẩu gỗ  

4. Giấy phép xuất khẩu do SGS 

cấp  

5. Giấy chứng nhận đóng thuế 

Những rủi ro trong chuỗi cung  

Cameroon không phụ thuộc vào gỗ nhập khẩu do tầm quan 
trọng đối với ngành lâm nghiệp và ngành sản xuất. Đánh giá rủi 
ro của NEPCon đã chỉ ra những rủi ro trong toàn bộ chuỗi cung 
ứng gỗ ở Cameroon. Cameroon đang phát triển hệ thống cần 
thiết để kiểm soát, xác minh và cấp phép cho gỗ hợp pháp, 
được gọi là cơ sở dữ liệu SIGIF II (Système Informatique de 
Gestion des Informations Forestières, hay Hệ thống Thông tin 
Quản lý Rừng Điện tử). Trong suốt quá trình đàm phán VPA / 
FLEGT giữa Cameroon và EU, các bên nhất trí về nguyên tắc để 
xây dựng danh sách pháp lý để chứng nhận tính hợp pháp của 
các pháp nhân trong ngành lâm nghiệp và sản phẩm gỗ từ các 

pháp nhân đó.  

Các lựa chọn thiểu rủi ro  
Một lựa chọn là mua gỗ từ Cameroon có kèm chứng nhận đầy 
đủ về FSC CoC. Nếu gỗ chưa được chứng nhận, mức rủi ro cao 
sẽ có nghĩa là cần thiết phải có những biện pháp giảm thiểu rủi 
ro ở mức rộng hơn. Đó có thể bao gồm xác minh chuỗi cung 
ứng chi tiết đến cấp độ rừng, bao gồm việc đánh giá từng cấp 

độ chuỗi cung ứng bởi một bên đánh giá thứ ba có uy tín. 

Liệu ở Cameroon có gỗ với mức rủi 

ro thấp?  
Gỗ được sản xuất ở các Đơn vị Quản lý Rừng lớn (FMU’s) được 
đánh giá là rủi ro thấp hơn các nguồn khác ở một vài hạng mục 
pháp luật. Tuy nhiên, vì hiện tại có đến 13 hạng mục pháp luật 
được xác định là rủi ro cụ thể đối với FMUs, việc giảm thiểu rủi 
ro ở phạm vi rộng hơn vẫn là việc làm cần thiết để giảm mức độ 

rủi ro xuống mức có thể bỏ qua.  

CITES và các loài cần bảo vệ 

Cameroon gia nhập Công ước CITES vào năm 1981. Có 
133 loài thực vật từ Cameroon được liệt kê trong Công 

ước CITES, trong đó có hai loài trong phụ lục II:  

 Pericopsis elata; và 
 Prunus africana. Guibourtia demeusei (bubinga-

Gỗ hồng sắc) 

Khai thác  

 

Rất nhiều (Xem danh sách đầy đủ tại Phụ lục I), bao gồm   

1. Chứng nhận Khai thác Hàng năm 

(ACC) hoặc giấy phép hoạt động 

hàng năm (AOP) 

2. Sổ ghi khu vực khai thác hoặc 

DF10. 

Vận chuyển 

Rất nhiều (Xem danh sách đầy đủ tại Phụ lục I), bao gồm: 

 

1. Phiếu vận chuyển đảm bảo được 

ký bởi cơ quan có thẩm quyền  

2. Tờ ghi đảm bảo được ký bởi cơ 

quan có thẩm quyền.  


