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1 Gỗ rừng trồng trên 
thế giới 

Trên thế giới, có 54,3 triệu ha rừng trồng phát 

triển nhanh cho công nghiệp, với 17 triệu hecta 

được trồng ở Châu Á (Indufor 2012). Các rừng 

trồng sản xuất và được quản lý theo cách thâm 

canh này đang đóng một vai trò ngày càng 

quan trọng trong ngành công nghiệp chế biến 

gỗ toàn cầu, và chiếm khoảng 33% nguồn 

cung cấp gỗ tròn công nghiệp toàn cầu 

(Jürgensen and Lebedys 2014). Thường thì việc 

mở rộng  rừng trồng đi đôi với sự biến mất các 

cảnh quan truyền thống và mất đa dạng sinh 

học. Tuy nhiên, việc trồng rừng cũng được sử 

dụng để cải tạo đất thoái hóa, và gần đây hơn, 

để chống lại biến đổi khí hậu (Paguette and 

Messier 2010).  

 

2 Gỗ rừng trồng tại 
Việt Nam 

Giữa những năm 1943 và 1990, độ che phủ 

rừng của Việt Nam giảm từ 14,3 triệu hecta, 

hay 43% xuống 28% (FSIV 2009). Để đối phó 

với tình hình này, một loạt các chính sách của 

chính phủ đã được ban hành, xúc tiến các loài 

trồng rừng như một công cụ để tái trồng rừng, 

xóa đói giảm nghèo và giảm sự phụ thuộc vào 

gỗ nhập khẩu đối với ngành chế biến gỗ đang 

bùng nổ ở Việt Nam (Sandewall et al. 2010). 

Từ năm 1990 đến 2005 diện tích  trồng  tăng 

5% mỗi năm (MARD 2006) và đến năm 2012 

đã chiếm 3,4 triệu ha trong số 13,8 triệu ha 

rừng của Việt Nam (GSO 2012).  

 

Trong những thập kỷ vừa qua, những loài nhập 

ngoại, đặc biệt là Keo (hiện được trồng trên 1,1 

triệu ha) (Nambiar et al. 2014), và Bạch đàn 

(0.35 triệu ha trong năm 2001) (MARD 2002) 

trở nên quan trọng hơn do tỷ lệ tăng trưởng 

cao của nó so với các loài phát triển chậm, như 

thông hay tếch và các loài bản địa khác bao 

gồm Styrax tonkinensis và Manglietia glauca.  

Năm 2013, 8 triệu mét khối gỗ đã được khai 

thác từ rừng trồng (MARD 2014). Tuy nhiên, 

hầu hết gỗ được khai thác có đường kính nhỏ 

và chỉ có một phần nhỏ sản lượng thực tế là có 

thể chế biến thành đồ nội thất chất lượng cao. 

Lượng gỗ từ rừng trồng phần lớn được chế biến 

thành dăm gỗ và giấy (Quyen and Nghi 2011). 

Rừng trồng được quản lý bởi nhóm chủ thể sử 

dụng rừng bao gồm các hộ gia đình, tiếp theo 

là các Ban quản lý, các Công ty nhà nước và Uỷ 

ban nhân dân. Các nhóm khác với thị phần nhỏ 

hơn trong tổng diện tích trồng rừng là các tổ 

chức (hội nông dân, đoàn thanh niên), các tổ 

chức kinh tế, quân đội và đất rừng được giao 

cho các cộng đồng (Cục Kiểm lâm 2010).  

 

Mặc dù kế hoạch của chính phủ là 1,8 triệu ha 

rừng sản xuất sẽ đạt chứng chỉ cho tới năm 

2020 (MARD 2006), hiện tại chỉ có 133.823 ha 

trên tổng diện tích rừng của Việt Nam được 

chứng chỉ của FSC, 63% trong số đó là rừng 

trồng (FSC 2014). Các rào cản trong cấp chứng 

chỉ là thiếu một tiêu chuẩn quản lý bền vững 

(SFM), thiếu nguồn nhân lực có tay nghề cao, 

chi phí cho quá trình chứng chỉ cao, thiếu 
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chứng nhận quyền sử dụng đất hợp pháp và 

thiếu báo cáo tài chính minh bạch (Forest 

Trends 2012).   

 

Việc nhập khẩu gỗ rừng trồng chủ yếu là Keo, 

Bạch đàn, Thông, Sồi, và Tần Bì và thường có 

chứng chỉ FSC (Smith and Uan 2013). Việc 

nhập khẩu gỗ không có chứng chỉ FSC khác, để 

chế biến và tái xuất khẩu sang các thị trường 

nhận thức về môi trường như Châu Âu và Mỹ 

chủ yếu đến từ các quốc gia rủi ro thấp để tuân 

thủ các quy định nhập khẩu trong khu vực nhất 

định (Quyen and Nghi 2011). 

 

So với các nguồn gỗ trong nước và nhập khác, 

tính hợp pháp của gỗ rừng trồng có rủi ro thấp 

hơn. Tuy nhiên mức rủi ro nhất định vẫn còn. 

 

 

 

 

Rủi ro Hành động giảm thiểu  

 

Quyền sử dụng đất: do 

các vấn đề về giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất 

không có hoặc chưa đầy 

đủ giấy tờ để cấp, mâu 

thuẫn phát sinh giữa các 

hộ gia đình và các doanh 

nghiệp mặc đù có các nỗ 

lực của chính phủ bao 

gồm các khía cạnh về 

lịch sử để lại và văn hoá 

xã hội trong các quyết 

định giao đất thực tế rất 

khó thực hiện được. Chưa 

chắc là gỗ rừng trồng, 

đến từ các rừng trồng 

trên đất tranh chấp sẽ 

không được xem là hợp 

pháp theo VPA (Phuc and 

Nghi 2014). 

 

 

Mỗi hộ gia đinh hoặc Doanh nghiệp nhà nước nên sở hữu Sổ đỏ để minh 

chứng cho quyền sử dụng đất của mình đối với mảnh đất. Sổ đỏ nên 

bao gồm diện tích chính xác. Sổ đỏ cho thấy diện tích đất được sử dụng 

và được duyệt và ký bởi Cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.  

 

Nếu Sổ đỏ được cấp trước năm 2000, việc đo đạc và ranh giới có thể 

không bao gồm. Mặc dù những Sổ đỏ cấp trước năm 2000 vẫn là bằng 

chứng pháp lý về quyền sử dụng đất, cần thận trọng khi dựa trên đó 

như bằng chứng về quyền sử dụng đất vì đôi khi có nguy cơ xung đột 

quyền sử dụng đất khi ranh giới không rõ ràng. 

 

Chủ rừng phải trả tiền cho một bản sao Sổ đỏ, có những ví dụ về những 

chủ rừng nhỏ hoặc hộ gia đình không đủ khả năng thanh toán tiền để có 

Sổ đỏ, và sổ này được giữ tại Văn phòng huyện. Trong những trường 

hợp này, chủ rừng nên có ‘Quyết định’ từ cán bộ huyện đó chứng minh 

là họ có Sổ đỏ đối với mảnh đất đó. 

 

Phòng thuế địa phương sẽ có các hồ sơ chứng từ nộp thuế đất.  

 

Để xác minh xem có khiếu nại xung đột về sử dụng đất đối với một diện 

tích rừng hay không, cần thực hiện tham vấn với các bên liên quan và 

gồm cả thảo thuận với các nhà chức trách địa phương. 

 

Để xác minh Giấy đăng ký kinh doanh – thì Kiểm tra giấy này còn hiệu 

lực hay không, xác thực với chữ ký và con dấu của DPI/HEPZA's hoặc 

PPC. 
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Thuế: Có báo cáo nêu 

rằng có những loài ở cả 

trong rừng tự nhiên và 

rừng trồng mà không 

được công khai như khởi 

nguồn từ rừng trồng do 

vậy chủ rừng có thể 

tránh được nghĩa vụ 

đóng thuế tài nguyên của 

họ. 

 

 

Kiểm tra chéo khối lượng, loài và chất lượng đưa ra trong các chứng từ 

bán hàng và vận chuyển khớp với tiền phí đã trả là một lựa chọn, nhưng 

thường thì những chứng từ này cũng bị làm sai. Xác minh các loài được 

khai thác, khối lượng và chất lượng khớp với các chứng từ bán hàng 

 

Các cơ quan có thẩm quyền có thể xác nhận các hoạt động được cập 

nhật trong thanh toán các loại thuế áp dụng. Tham vấn với các cơ quan 

tài chính có thể xác minh tất cả các khoản thuế cần thiết đã được thanh 

toán. 

 

Do từng hoạt động khai thác được kiểm lâm xem xét , rủi ro ở hàng 

mục này chỉ có thể xảy ra nếu nhân viên đó không thể nhận diện chính 

xác gỗ. Nếu Nhân viên đó là cán bộ lâm nghiệp đã được đào tạo, người 

đó chắc chắn có thể nhận dạng chính xác loài. 

 

 

Chuyển đổi đất bất hợp 

pháp: Có nguy cơ bất 

hợp pháp trong việc 

chuyển đổi rừng tự nhiên 

sang sử dụng khác, kể cả  

thành rừng trồng, vì việc 

chuyển đổi thường là kết 

quả của một quyết định 

của cơ quan có thẩm 

quyền cấp địa phương. 

Những quyết định này có 

nguy cơ liên quan đến 

hối lộ và tham nhũng, và 

rất khó phát hiện. 

 

Để đảm bảo việc chuyển đổi đất được tiến hành một cách hợp pháp, 

bạn cần nắm được những thông tin sau: 

• Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá môi trường của Uỷ ban 

Nhân dân Tỉnh đối với các dự án thay đổi mục đích sử dụng rừng: 

5ha trở lên đối với rừng phòng hộ đầu nguồn, rừng chắn sóng, rừng 

đặc dụng; 10ha trở lên đối với rừng tự nhiên ; 50ha hoặc hơn đối 

với các loại rừng khác.  

• Văn bản chấp thuận cam kết bảo vệ môi trường của Uỷ ban nhân 

dân huyện hoặc Uỷ ban nhân dân xã đối với dự án thay đổi mục 

đích sử dụng rừng và có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định tại 

Chứng cứ 4.1.1.  

• Quyết định phê duyệt Biện pháp bồi thường giải phóng mặt bằng. 

• Văn bản của Uỷ ban nhân dân huyện về việc cho phép chuyển đổi 

rừng cho việc thay đổi mục đích sử dụng rừng. 

• Danh sách các sản phẩm khai thác  

• Mẫu đăng ký khai thác của các hộ gia đình.   
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