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Cây cao su (Hevea brasiliensis) được trồng như một nguồn 

cung cấp cao su tự nhiên. Khi thân cây cao su bị cắt, chúng rỉ 

ra một chất lỏng màu sữa – mủ cao su – được gom lại và chế 

biến thành cao su. Sau khi cây đạt độ tuổi 30, sản lượng mủ 

cao su giảm dần. Tại thời điểm đó cây được thu hoạch và các 

đồn điền cao su được trồng lại. Cây cao su có xuất xứ từ Nam 

Mỹ nhưng hiện tại được trồng trên toàn thế giới với hàng triệu 

hecta, phần lớn ở Đông Nam Á. 

 

 
 

 

 

1 Gỗ cao su ở Việt Nam  

Việt Nam là quốc gia xuất khẩu mủ cao su tự 

nhiên lớn thứ ba trên thế giới (UN Comtrade 

2015). Xuất khẩu cao su nằm trong các ngành 

xuất khẩu mang về nhiều đô la nhất cho đất 

nước (OEC 2015). Năm 2013, khu vực đồn điền 

cao su của quốc gia chiếm 955,700 ha (Tổng 

cục thống kê 2013), vượt kế hoạch ban đầu 

của chính phủ là mở rộng diện tích trồng cao su 

lên 800,000 ha vào năm 2020 (MARD 2008a).   

 

Miền Đông Nam Bộ có các đồn điền cao su lớn 

nhất của quốc gia, chiếm tỷ lệ cao nhất 

(46.5%), tiếp đó là vùng Cao nguyên (27%). 

Vùng Cao Nguyên có tỷ lệ mở rộng các đồn 

điền nhanh nhất, thường thay thế các khu rừng 

tự nhiên (Phúc và Nghị 2014).  

 

Từ năm 2010 đến nay, các đồn điền cao su 

được thành lập giữa năm 1980 và 1990 được 

thu hoạch dần. Theo ước tính, sản lượng hàng 

năm hiện tại về gỗ cao su xấp xỉ 1 triệu m3 gỗ 

cao cấp thích hợp cho sản xuất đồ nội thất 

(Quang et al. 2014), khiến gỗ cao su trở thành 

một nguồn gỗ nội địa quan trọng cho ngành 

chế biến gỗ phụ thuộc nhiều vào việc nhập 

khẩu của Việt Nam (Xuan và Canby 2011). Việc 

nhập khẩu gỗ cao su đang giảm dần trong 

những năm gần đây do có tỷ lệ nguồn cung nội 

địa cao hơn (Quang et al. 2014). Tại Việt Nam, 

gỗ cao su có nguồn gốc từ bốn nhà sản xuất: 

Tập đoàn Cao su Việt nam do nhà nước sở hữu 

(VRG); Các doanh nghiệp được quản lý bởi Uỷ 

ban Nhân dân các tỉnh; các hộ gia đình; và các 

Công ty tư nhân.  

 

44.4% tổng diện tích đồn điền cao su quốc gia 

được quản lý bởi các công ty trực thuộc VRG và 

các doanh nghiệp do UBND các tỉnh quản lý, 

49.3% được quản lý bởi các hộ gia đình và 

6.4% còn lại được quản lý bởi các công ty tư 

nhân (TVS 2014). Hiện tại, VRG chịu trách 

nhiệm đối với 90% tổng lượng gỗ khai thác. 

Tuy nhiên, con số này sẽ giảm trong những 

năm tới do tỷ lệ khai thác từ các đồn điền do 

các hộ gia đình và các doanh nghiệp do UBND 

tỉnh quản lý tăng dần (Trần 2008). 

Gỗ cao su  
INF.09   Phiên bản 1.0 

Gỗ cao su và VPA 
Gỗ cao su hiện không nằm trong quá trình đàm phán của VPA và Việt Nam không có hướng dẫn chính 
thức trong việc đảm bảo tính hợp pháp của gỗ cao su. Tuy nhiên, tất cả các sản phẩm được liệt kê trong 
phụ lục của Các quy định về Gỗ của Châu Âu yêu cầu các tài liệu hợp pháp trong việc tuân thủ pháp luật 
quốc gia để gia nhập thị trường Châu Âu (EU 2010). Những tác động tiêu cực đầu tiên, mộtp hần do các 
yêu cầu của thị trường đối với bằng chứng về nguồn gốc hợp pháp của gỗ, đã có thể được nhìn thấy trên 

doanh thu xuất khẩu từ gỗ và các sản phẩm từ gỗ, giảm hơn 6% trong suốt quý đầu tiên của năm 2015 
so với cùng kỳ năm 2014 (báo Tuổi Trẻ online, 10 / 04 / 2015). 
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2 Tính hợp pháp của gỗ 

cao su  

Hiện có một khuôn khổ pháp luật dành cho các 

công ty hoạt động dưới sự quản lý của VRG, 

nhưng khuôn khổ pháp luật này chỉ áp dụng 

cho gỗ cao su được trồng trên đất nông nghiệp. 

Năm 2008, Thủ tướng Chính phủ tuyên bố rằng 

cây cao su được phân loại là một loại cây trồng 

đa mục đích có thể được trồng trên đất nông 

nghiệp và đất rừng (MARD 2008b). Vì vậy, các 

quy định về vận chuyển, chế biến và xuất/nhập 

khẩu gỗ cao su được hy vọng là tương đương 

các quy định tương tự dành cho các loại gỗ 

rừng trồng khác (Quang et. al 2014). Tuy 

nhiên, vẫn chưa có một thông tư cụ thể nào áp 

dụng cho vấn đề này, nhưng hy vọng sẽ có vào 

cuối tháng 6 năm 2015 (Tuổi trẻ online, 10/04/ 

2015). 

 

Việc có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

(‘sổ đỏ’) là một minh chứng quan trọng về tính 

hợp pháp của gỗ cao su. Có một số hộ gia đình 

hiện không có giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất (Quang et al. 2014). Bản dự thảo hiện tại 

về Định nghĩa Gỗ hợp pháp trong VPA giải 

quyết vấn đề này, bằng cách chấp nhận các 

giấy tờ khác như các quyết đinh của Uỷ ban 

Nhân dân Xã, hay giấy tờ cấp đất rừng do Kiểm 

Lâm cấp trước đây (‘sổ xanh’) như một bằng 

chứng cho tính hợp pháp (VNGO-FLEGT 2014). 

Gỗ cao su khai thác từ các vùng đất rừng bị 

xâm lấn mà không có những giấy tờ trên được 

coi là bất hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.  

 

Những rủi ro bất hợp pháp trong chuỗi cung 

cấp gỗ cao su có tồn tại tại Việt Nam. Những 

nguy cơ và các biện pháp giảm thiểu sau đã 

được xác định: 

 

 

 

Rủi ro Biện pháp giảm thiểu  

 
Việc trộn gỗ cao su với gỗ rừng tự 
nhiên trong quá trình vận chuyển  

 
Đảm bảo nhà cung cấp có một hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm 
toàn diện.  
 

 
Nguy cơ tham nhũng cao nhìn chung ở 
tất cả các giai đoạn trong chuỗi cung 
cấp gỗ của Việt Nam. Chỉ số nhận thức 
tham nhũng năm 2014 của 
Transparency Internaional xếp hạng 
Việt Nam đứng thứ 116 trong số 177 
quốc gia được đánh giá và chấm điểm 
với chỉ số tham nhũng là 31, có nghĩa 
là nhận thức về tham nhũng cao  

 
Để xác định tham nhũng trong chuỗi cung ứng của bạn, hãy chú ý: 
• chuỗi cung ứng phức tạp hoặc nhiều giai đoạn hoặc quy trình mua 

sắm;  
• Số lượng lớn các cá nhân liên quan (nhà thầu hoặc nhà thầu phụ)  
• Sự thiếu minh bạch trong thông tin thị trường 
• Giám sát hạn chế  
• Nhu cầu không rõ ràng 
• Tài liệu không nhất quán hoặc chưa hoàn chỉnh, bao gồm đơn đặt 

hàng ảo từ các nhà cung cấp thực, thay thế một phần, thay đổi 
khối lượng và/hoặc thay đổi giá. 

• Các quá trình phê duyệt từ các quan chức chính phủ không tuân 
theo quy trình tiêu chuẩn (ví dụ thời gian cần để xin giấy phép). 

 
Những biện pháp chung để giảm tham nhũng trong chuỗi cung cấp:  
• Áp dụng và thi hành một qu định về hành vi trong phạm vi công 

ty, bao gồm chính sách chống tham nhũng không khoan nhượng. 
Quy định về hành vi phải giải quyết được vấn đề tham nhũng 
chung cũng như các trường hợp cụ thể, bao gồm hối lộ các quan 
chức chính phủ  
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• Thiết lập các chỉ thị công ty rõ ràng và các hình phạt đối với việc 
không tuân thủ  

• Tiến hành đào tạo cho tất cả nhân sự về các chính sách và luật 
chống tham nhũng. 

 
Nguy cơ chuyển đổi đất bất hợp pháp 
nhằm mục đích thiết lập các đồn điền 
cao su. Luật pháp Việt Nam quy định 
rằng chỉ những khu rừng suy thoái mới 
có thể được chuyển đổi thành các đồn 
điền cao su. Tuy nhiên theo báo cáo, 
một diện tích lớn rừng thứ sinh đã 
được chuyển đổi thành các đồn điền 
cao su (Tuoitre online, 7 /04/ 2010; 
Phatluat Vietnam, 17 /11/ 2010). Một 
số người tranh luận rằng việc phát 
triển đồn điền cao su được thực hiện 
với một mục đích duy nhất là khai thác 
gỗ tự nhiên, với việc cấm đầu cơ đồn 
điền một khi gỗ đã được khai thác 
(Xuan và Canby 2011) p. 16. Sự bất 
hợp pháp trong chuyển đổi đất từ rừng 
tự nhiên sang các mục đích sử dụng 
khác thường gây ra bởi quyết định của 
cơ quan có thẩm quyền ở cấp địa 
phương. Những quyết định này đang 
rơi vào nguy cơ xảy ra hối lộ và tham 
nhũng và rất khó phát hiện. 
 

 
Để đảm bảo việc chuyển đổi đất được thực hiện hợp pháp, bạn phải 
được tiếp cận với 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: 
5 ha hoặc nhiều hơn đối với rừng đầu nguồn, rừng chắn sóng, 
rừng đặc dụng; 10 ha hoặc hơn đối với rừng tự nhiên; 50 ha hoặc 
hơn đối với các loại rừng khác.  

• Văn bản chấp thuận cam kết bảo vệ môi trường của Uỷ ban Nhân 
dân quận hoặc Uỷ ban nhân dân huyện đối với các dự án thay đổi 
mục đích sử dụng rừng và có diện tích nhỏ hơn diện tích quy định 
trong Mục 4.1.1.  

• Quyết định phê duyệt Biện pháp bồi thường đối với giải toả mặt 
bằng. 

• Văn bản của Uỷ ban Nhân dân Quận về việc cho phép chuyển đổi 
rừng nhằm thay đổi mục đích sử dụng rừng. 

• Danh sách các sản phẩm được khai thác 
• Mẫu đăng ký khai thác của các hộ gia đình.   

 

 

3 Các chứng từ trong chuỗi cung ứng đối với gỗ cao su  

 

Khai thác  Vận chuyển 

 Chứng nhận đăng 

ký kinh doanh của 

đơn vị vận chuyển  

 Hoá đơn VAT  

 Biên bản bàn giao 

nội bộ 

 Bảng kê lâm sản 

 

 Chế biến  

 Chứng nhận đăng 

ký kinh doanh  

 Hợp đồng với chủ 

sở hữu đồn điền 

cao su  

 Hoá đơn VAT  

 Danh sách đăng ký 

và theo dõi các lâm 

sản  

 Tuân thủ quy định 

của người nộp thuế  

 Tuân thủ quy định 

của người lao động  

 Tuân thủ các quy 

định phòng cháy 

chữa cháy 

 Tuân thủ các quy 

định bảo vệ môi 

trường  

 Xuất khẩu 

 Chứng nhận đăng 

ký kinh doanh  

 Hoá đơn VAT 

 Biên bản bàn giao 

nội bộ 

 Hợp đồng 

 Chứng nhận nguồn 

gốc gỗ cao su (CO) 

(Hoá đơn) 

 Vận đơn và Bảng 

kê lâm sản  

 Chứng nhận kiểm 

dịnh thực vật  

 Imex 

 Chứng nhận quyền 

sử dụng đất hoặc 

các quyết định về 

phân bổ đất  

 Chứng nhận đăng 

ký kinh doanh  

 Hợp đồng mua đối 

với gỗ cao su  

 Hoá đơn VAT  

 Đối với việc trồng 

cao su trên đất 

rừng – phải có kế 

hoạch khai thác  

   

 

 
 

KÈM THEO: 
 INF.10 Gỗ rừng trồng 
 QG.01  Danh mục tài liệu  
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