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HỒ SƠ RỦI RO PHÁP LÝ LÂM NGHIỆP 

Để tìm hiểu thêm 

 Pháp lý gỗ tại Việt Nam 

 
 

Rừng tự nhiên của Việt Nam hiện đã bị suy thoái nghiêm trọng. Hiện lệnh cấm khai thác gỗ đang được áp dụng đối với rừng tự nhiên, rừng 

phòng hộ và rừng đặc dụng. Các hộ gia đình được phép khai thác với mục đích phi thương mại. Một lệnh cấm xuất khẩu cũng được áp dụng đối 

với gỗ tròn và gỗ xẻ khai thác từ rừng tự nhiên (không áp dụng đối với rừng trồng). Việt Nam là một quốc gia nhập khẩu ròng gỗ xẻ, nguồn 

cung gỗ xẻ trong nước chỉ đáp ứng được 20-30% nhu cầu nguyên vật liệu cho ngành công nghiệp gỗ Việt Nam (EFI, 2011). Các nguồn nhập 

khẩu gỗ chủ yếu đó là: Lào, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia, Thái Lan, New Zealand, Myanmar, Campuchia, Cameroon và Brazil. Có đến 18% trong 

số lượng gỗ nhập khẩu này được cho là bất hợp pháp (Chatham House năm 2014), và nhiều gỗ lậu đưa vào Việt Nam được sản xuất tại Lào 

(EIA 2012, EIA 2011). Việt Nam không có các giải pháp về pháp luật cần thiết để ngăn chặn việc nhập khẩu gỗ bất hợp pháp (Chatham House 

2010). 

Thương mại gỗ của Việt Nam 
 

Việt Nam 

Thống kê rừng (FAO năm 2010) 

Tổng quan nguy cơ gỗ bất hợp pháp 

Những rủi ro chính 

Khai thác 

trong nước   

Tất cả các loài từ rừng tự nhiên đều được xem 

là có nguy cơ cao. 
Rủi ro nhất 

định 

Gỗ nhập 

khẩu 

Việt Nam nhập khẩu khối lượng lớn gỗ từ các 

nước như Myanmar, Lào và Campuchia. Gỗ 

nhập từ các quốc gia này được coi là có rủi ro 

cao. 
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TIẾN TRÌNH VPA - Đang trong quá 

trình đàm phán VPA (Hiệp định 

Đối tác Tự nguyện) với EU. 

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. 

39% 

Che phủ 

rừng 

 
Diện tích 

% diện tích 

che phủ  

% tổng 

diện tích 

Rừng nguyên sinh 0,8 triệu ha  0,58% 0,24% 

Rừng tái sinh tự nhiên 

khác 
10,2 triệu ha  73,9% 31,8% 

Rừng trồng 3,5 triệu ha 25,4 % 10,6% 

Tổng diện tích rừng 13,7 triệu ha   41,6% 

Tổng diện tích đất  32,9 triệu ha   

Chưa có chứng chỉ 

99,1% 
trên tổng diện tích 

FSC FM 

0,9%  
trên 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 

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

CẤM KHAI THÁC VÀ XUẤT KHẨU 

GỖ  - Lệnh cấm áp dụng cho gỗ 

tròn và gỗ xẻ từ rừng tự nhiên. 

Các loài nguy cơ cao 
 

Tất cả các loài cây gỗ rừng tự nhiên đều được coi là có nguy cơ 
cao. Trong đó: 

Agathis spp (Kauri) 

Aquilaria spp (Agarwood) Trầm /

Gió Bầu  

Dalbergia cochinchinensis (Thai 
Rosewood) Cẩm lai  

Diospyos vera Mun  
Diospyros mun (Ebony) Mun 

Sừng  

Dipterocarpus spp (Keruing). 
Fokienia hodginsii (Fujian Cy-

press) Dầu lông  

Gnetum montanum  

Madhuca pasquieri Sến mật  
Magnolia Liliifera Vàng tâm  
Rauvolfia Serpentina (Serpentine 
wood) Ba gạc  

Taxus spp. (Chinese yew, Himala-

yan yew) Thông đỏ  

Tectona Grandis (Teak) Tếch/ Giả 

tỵ/ Giá tị  

Vitex spp. Bình linh  

  Sản phẩm Đơn vị 2010 2011 2012 2013 

Gỗ tròn Triệu đô-la Mỹ 22,3  16,4  13,3  13,6  

Giá trị 

nhập khẩu 

Gỗ xẻ Triệu đô-la Mỹ 95,3  111,4  103,9 79,6  

Gỗ veneer Triệu đô-la Mỹ 24,4  33,5  35,5  36,7  

Gỗ dán Triệu đô-la Mỹ 61,1  66,9  70,5 57,1  

 
      

Giá trị xuất 

khẩu  

Gỗ tròn Triệu đô-la Mỹ 7,4  17,9  17,1  7,9  

Gỗ xẻ Triệu đô-la Mỹ 313,4  456,2  416,7  267,4  

Gỗ veneer Triệu đô-la Mỹ 26,2  34,9 33,9 31,4 

Gỗ dán Triệu đô-la Mỹ 1.635,3 1.783,0 1.728,3 1.769,3 

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

Ver 1.0 (4/2015) 

http://www.illegal-logging.info/item_single.php?it_id=1392&it=document
http://www.illegal-logging.info/approach.php?a_id=84#news
http://www.illegal-logging.info/uploads/CHillegalloggingreportcardvietnam.pdf
http://www.illegal-logging.info/uploads/CHillegalloggingreportcardvietnam.pdf
http://flegt-tools.org/toolkit-and-training-centre/
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Khai thác gỗ trái phép ở Việt Nam 

Nguyên liệu trong nước 

Lệnh cấm khai thác gỗ với mục đích thương mại trên phần lớn 

diện tích rừng tự nhiên (4,8 triệu ha) (UNOCD 2012; Xuan & 

Silkor 2006) đã làm gia tăng các hoạt động khai thác trái phép. 

Nhiều báo cáo và bài viết liên tục lên tiếng về  việc khai thác gỗ 

trái phép mất kiểm soát trên các khu rừng tự nhiên, bao gồm 

vườn quốc gia và khu vực bảo tồn (Hardwood Floors 2012; 

TalkVietnam 2013). 

 
Nguy cơ bất hợp pháp đã được xác định trong các khía cạnh 
luật pháp sau đây ở Việt Nam trong năm 2015 (NEPCon CNRA 
2015, Forest Trends 2013 and Xuan and Canby, 2011): 

 Quyền sở hữu và quản lý đất đai - Bao gồm thiếu việc trao 

quyền sử dụng đất chính thức cho người dân địa phương 

sống trong hoặc gần rừng. 

 Thuế giá trị gia tăng và các loại thuế bán hàng khác – Tham 
nhũng và việc thực thi các quy định về thuế GTGT còn yếu.  

 Thuế thu nhập và thuế lợi nhuận – Lảng tránh và báo cáo 
sai lệch về thu nhập. 

 Yêu cầu đối với an toàn và sức khỏe – Việc không tuân thủ 

một cách tràn lan và có hệ thống, bao gồm yêu cầu về sử 

dụng trang bị bảo hộ cá nhân và đào tạo. 

 Thuê lao động hợp pháp – Thường xuyên vi phạm, bao gồm 

thiếu hợp đồng lao động và sự sai khác giữa văn bản hợp 

đồng và thực tế 

 Chuyển đổi đất – Tham nhũng và hối lộ liên quan tới cấp 

giấy phép chuyển đổi đất sang trồng cây cao su. 

 Vận chuyển – Số lượng lớn vi phạm quy định đã được ghi 
nhận, lượng lớn gỗ đã bị tịch thu 

 Quy định hải quan – Hải quan là một trong những ngành 

được cho là có nguy cơ tham nhũng cao nhất Việt Nam. Các 

trường hợp đó thường liên quan đến quan chức cấp cao nên 

thường bị lờ đi. 

 CITIES - Báo cáo về việc buôn lậu các loài gỗ quý hiếm được 

đưa vào sử dụng hoặc được Việt Nam tái xuất. 

 

 

 

 

Nguyên liệu nhập khẩu 

 Theo ước tính lượng gỗ nhập khẩu của Việt Nam được cho là 
bất hợp pháp chiếm từ 18% (Chatham House, 2014) đến 
50% (Forest Trend 2012; Meyfroidt và Lambin 2009). 

 

 Một lượng lớn gỗ bất hợp pháp vào Việt Nam bất được cho là 

sản xuất tại Lào (chủ yếu gỗ xẻ và gỗ tròn) (EIA 2012, EIA 

2011, Chatham House 2014).   

 

 Có một khối lượng đáng kể  gỗ có rủi ro cao được nhập khẩu 

từ Trung Quốc – bao gồm gỗ dán, gỗ xẻ và gỗ veneer 

(Chatham House năm 2014). Rất nhiều đối tác thương mại 

chính của Việt Nam có nguồn nguyên liệu có rủi ro cao.  

 

Việt Nam thiếu một khung pháp lý để ngăn chặn việc nhập khẩu 

gỗ nghi ngờ là bất hợp pháp (Chatham House năm 2010). Bên 

cạnh đó, các nhóm tội phạm có tổ chức và các công ty quốc 

doanh được cho là, hoặc đã, đóng vai trò hàng đầu trong việc 

cung cấp gỗ bất hợp pháp từ Lào và Campuchia (EIA 2011; 

Forest Trends 2008).  

Gỗ có rủi ro thấp tại Việt Nam 
Gỗ từ rừng trồng có thể có rủi ro thấp hơn so với các nguồn 
khác trong một số phạm trù luật pháp do việc quản lý đất rừng 
trồng được xác định và thực thi tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn có 
những rủi ro nhất định trong nhiều lĩnh vực. 

Các phương pháp giảm thiểu rủi ro 
Một lựa chọn là có thể mua gỗ từ Việt Nam đã có chứng chỉ FSC 
CoC đầy đủ. Nếu gỗ không có chứng chỉ, mức độ rủi ro cao thì 
sẽ cần thêm các biện pháp giảm thiểu rủi ro khác. Có thể là 
thẩm định chuỗi cung ứng chi tiết đến cấp rừng, bao gồm cả 
việc đánh giá từng cấp độ trong toàn bộ chuỗi cung ứng, thực 
hiện bởi tổ chức đánh giá độc lập có uy tín. 

CITIES và các loài được bảo vệ   
 

Việt Nam đã thông qua Công ước vào năm 1994. Tại Việt Nam, có hai 

loài gỗ bị buôn bán thương mại có tên trong Phụ lục II của Công ước 

CITES : 

Khai thác 

1. Kế hoạch quản lý  

2. Kế hoạch/thiết kế khai 

thác  

3. Bảng liệt kê sản phẩm 

khai thác 

4. Giấy phép khai thác 

5. Báo cáo đóng dấu búa 

kiểm lâm 

6. Báo cáo kết quả khai thác 

Vận chuyển 

1. Hóa đơn VAT nếu gỗ 

được mua từ tổ chức 

2. Bảng kê lâm sản vận 

chuyển 

3. Biên bản đóng dấu búa 
kiểm lâm đối với một số 

gỗ tròn và gỗ xẻ   

Các văn bản theo yêu cầu pháp luật 

Nhập khẩu 

Rất  nhiều, gồm có: 

1. Hợp đồng mua bán  

2. Hóa đơn thương mại 

3. Vận đơn 

4. Giấy phép xuất khẩu (nếu 

có, tùy từng yêu cầu của 

nước xuất khẩu) 

5. Danh mục gỗ tròn/bảng kê 

lâm sản 

Aquilaria spp (Agar wood) Dalbergia cochinchinensis (Thailand 

rosewood)  

Xuất khẩu 

1. Tờ khai sản phẩm gỗ nhập 

khẩu chấp thuận bởi hải 

quan (bản gốc) 

2. Hợp đồng mua bán   

3. Hóa đơn xuất khẩu (bảng kê 

lâm sản) 

4. Bộ hồ sơ pháp lý - Bao gồm giấy 

phép khai thác (đối với công ty lâm nghiệp) 

hoặc bản đăng ký khai thác (đối với hộ gia 

đình), biên bản đóng búa kiểm lâm và bảng 

kê lâm sản. 


