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Uruguay 73 / 100 Chưa đánh giá tính hợp pháp.  

Theo Chatham House, việc khai thác gỗ bất hợp pháp không phải là một vấn đề 

nghiêm trọng ở Uruguay.  Trước kia (2006), có bất đồng xảy ra giữa Uruguay và 
nước láng giềng Argentina về việc xây dựng hai nhà máy giấy và ảnh hưởng tiềm ẩn 

của nó đối với môi trường tại địa phương (World Rainforest Movement 2006; Jurist 
2007).  

Mỹ 74 / 100 

Tính hợp pháp được đánh giá là rủi ro chưa xác 
định 3. 

NEPCon cho rằng sự đánh giá này không còn hiệu 
lực và dựa trên thông tin gần đây hơn thì tính hợp 

pháp cần được đánh giá là rủi ro thấp tại Mỹ.  

Mỹ ban hành quy định khắt khe về việc nhập khẩu và bán gỗ được sản xuất trái 
phép trong hệ thống luật của mình thông qua Đạo luật Lacey, mà gần đây đã được 
sửa đổi để bổ sung nhiều loài gỗ thương mại. 

Đức 79 / 100 Tính hợp pháp được đánh giá là rủi ro thấp. 

Trong khi các cấp độ sử dụng nguồn tài nguyên rừng trong nước cao, việc sản xuất 
gỗ thương phẩm còn rất hạn chế và bị từ chối nghiêm trọng trong nửa sau của 
những năm 2000 (ETTF 2011). Đa sô gỗ nhập khẩu của Đức là từ Liên minh Châu 
Âu, mà hàng đầu là Cộng hoà Séc, Ba Lan và Pháp (ETTF 2011).  

Với tư cách là một nước thành viên của EU, việc nhập khẩu của Đức hiện phải tuân 
thủ các yêu cầu của Quy chế Gỗ của EU, có hiệu lực vào tháng 3/2013. 

Bỉ  76 / 100 Tính hợp pháp được đánh giá là rủi ro thấp 

Bỉ là một nước nhập khẩu ròng đối với các sản phẩm gỗ. Trong khi sản lượng gỗ 
trong nước năm 2011 là 2,7 triệu m3 (ETTF 2011), việc nhập khẩu các sản phẩm gỗ 
trong cùng năm đó là 13,3 triệu m3. Khoảng 74% những sản phẩm này được nhập 
khẩu từ các nước trong EU (ETTF 2011).  

Năm 2005, Chính phủ Bỉ áp dụng một chính sách mua sắm công đối với các sản 
phẩm gỗ (ngoại trừ giấy), theo đó cam kết chỉ tìm nguồn cung gỗ bền vững (FERN 
2009). Là một nước thành viên của EU, việc nhập khẩu của Bỉ hiện phải tuân thủ các 
yêu cầu của Quy chế Gỗ của EU, có hiệu lực vào tháng 3/2013. 

                                                        
1 Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của Transparency International 2014: http://www.transparency.org/cpi2014/results  
2 Hồ sơ Rừng Toàn cầu: http://www.globalforestregistry.org/map  
3 Khi rủi ro gỗ đến từ các nguồn không được chấp thuận là thấp, phân loại rủi ro đối với khu vực là thấp. Bất cứ khi nào có những rủi ro tiềm ẩn ở bất kỳ hạng mục Gỗ được kiểm 
soát nào hoặc chưa đủ thông tin để xác nhận rủi ro thấp – rủi ro được phân loại là chưa xác định: https://ic.fsc.org/controlled-wood-standards.596.htm. 

Các nhà cung cấp rủi ro thấp đối với Việt Nam  

QG.01   Ver 1.0 

http://www.illegal-logging.info/regions/uruguay
http://www.illegal-logging.info/item_single.php?it_id=1832&it=news
http://www.illegal-logging.info/item_single.php?it_id=1878&it=news
http://www.illegal-logging.info/item_single.php?it_id=1878&it=news
http://www.transparency.org/cpi2014/results
http://www.globalforestregistry.org/map
https://ic.fsc.org/controlled-wood-standards.596.htm


 

 

Dự án “Tăng cường Năng lực của các Tổ chức Xã hội Dân sự và Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm Đáp ứng các Yêu cầu 
của FLEGT”.  
 

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.  
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New 

Zealand 
91 / 100 Tính hợp pháp được đánh giá là rủi ro thấp 

Theo Chatham House, việc khai thác gỗ trái phép ở New Zealand không phải một 
vấn đề nghiêm trọng. 

Chi Lê 73 / 100 

Tính hợp pháp được đánh giá là rủi ro chưa xác 
định.  

Rừng tự nhiên: Đánh giá GFR nói rằng sự đánh giá 
rủi ro đối với Chi Lê ở Cấp độ 1, về Gỗ được Khai 
thác Trái phép, đã xác định rằng 152 hạt của Chi 
Lê có thể được xếp vào RỦI RO CHƯA XÁC ĐỊNH, 
trong khi ở các hạt còn lại (92) có thể xếp vào 

mức RỦI RO THẤP. Xem Phụ lục 1 để biết các hạt 
ở mức RỦI RO CHƯA XÁC ĐỊNH.   

Rừng trồng: Đánh giá rủi ro đối với Chi Lê chỉ ra 
rằng, đối với Cấp độ 1 liên quan đến Gỗ được khai 
thác trái pháp luật, Chi Lê có 12 hạt có thể được 
xếp vào RỦI RO CHƯA XÁC ĐỊNH, trong khi các 

hạt còn lại có thể được đánh giá là RỦI RO THẤP. 
Xem Phụ lục 1 để biết các hạt RỦI RO CHƯA XÁC 
ĐỊNH.   

Mặc dù Greenpeace đã vạch trần việc không có một hành động thích hợp của Dịch 
vụ Lâm nghiệp Quốc gia trong việc bảo vệ các cây alerce (Fitzroya cupressoides) 
không bị khai thác trái phép trong năm 2005 (Greenpeace 2005), việc khai thác gỗ 
bất hợp pháp ở Chi Lê không nhận được sự chú ý từ truyền thông và từ các tổ chức 

phi chính phủ trong những năm gần đây. 

Phần Lan 89 / 100 Tính hợp pháp được đánh giá là rủi ro thấp 

Theo Chatham House, Phần Lan là một nước xuất khẩu quan trọng đối với bột giấy, 
giấy và giấy bồi, với tổng giá trị xuất khẩu các mặt hàng này là 8,5 tỷ Euro trong 
năm 2011 (Liên đoàn Công nghiệp rừng Phần Lan 2012). Quốc gia này nhập khẩu 

khối lượng lớn gỗ từ Nga và việc mua bán này trước đó là tâm điểm chú ý của các tổ 

chức phi chính phủ về vấn đề gỗ có nguồn gốc trái phép (Greenpeace 2006).  

Phần Lan là một thành viên của EU và do đó việc nhập khẩu gỗ phải tuân thủ theo 
Quy chế Gỗ của EU. 

    

 

 

http://www.illegal-logging.info/regions/new-zealand
http://globalforestregistry.org/related_files/download_related_file/37
http://globalforestregistry.org/related_files/download_related_file/39
http://www.illegal-logging.info/item_single.php?it_id=1049&it=news
http://www.illegal-logging.info/regions/finland

