Tổng quan ngành lâm nghiệp Việt Nam
và thương mại gỗ và sản phẩm gỗ

Với tốc độ tăng trưởng và phát triển nhanh và mạnh trong những năm gần đây, ngành lâm nghiệp đã góp
phần không nhỏ vào quá trình hội nhập kinh tế quốc tế cũng như hợp tác quốc tế của ngành lâm nghiệp.
Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, ngành lâm nghiệp Việt Nam đã từng bước chuyển mình từ một
ngành chủ yếu là do nhà nước sở hữu và vận hành thành một ngành kinh tế mũi nhọn với sự tham gia
của nhiều thành phần xã hội. Năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành lâm nghiệp đạt 14.12 tỷ
đô la Mỹ, tăng 10 lần sau 10 năm.

Ngành lâm nghiệp Việt Nam
Đến năm 2020, Việt Nam có diện tích che phủ rừng là 14,67 triệu ha, tương đương 42% tổng diện tích
đất quốc gia. Trong đó, rừng tự nhiên và rừng trồng lần lượt chiếm 70% và 30%. Về sử dụng rừng, hơn
một nửa diện tích có rừng được phân loại là rừng sản xuất và phần còn lại thuộc các phân hạng của rừng
được bảo vệ khác nhau, nghĩa là một phần ba diện tích rừng là rừng phòng hộ và phần còn lại gọi là rừng
đặc dụng bao gồm các vườn quốc gia và các phân hạng khu bảo tồn khác. Phần lớn diện tích rừng trồng
(84%) thuộc loại rừng sản xuất.
Hiện nay, 21,8% tổng diện tích rừng được giao cho các hộ gia đình; 7,9% được phân bổ cho các cộng
đồng làng xã; 11,8% được phân bổ cho các tổ chức kinh tế bao gồm cả doanh nghiệp đầu tư trong và
ngoài nước; 20,6% do chính quyền cấp xã quản lý; 35,5% thuộc sự quản lý của ban quản lý rừng đặc
dụng và phòng hộ.
Khoảng 41,5% rừng trồng và 23,5% rừng tự nhiên được giao cho hộ gia đình hoặc cộng đồng dân cư
thôn, bản. Cả nước có trên 1,5 triệu hộ gia đình sử dụng đất lâm nghiệp và trên 115.000 hộ gia đình có
sinh kế và thu nhập chính từ lâm nghiệp.
Năm 2014, chính phủ Việt Nam đã ban hành lệnh dừng khai thác chính gỗ rừng tự nhiên. Chính sách này
đã được thắt chặt hơn nữa vào năm 2017 với các biện pháp hạn chế chuyển đổi rừng tự nhiên sang các
mục đích sử dụng đất khác ngoài lệnh dừng khai thác gỗ. Do đó, sản lượng gỗ trong nước chủ yếu đến
từ các loại rừng và loại đất khác, bao gồm rừng trồng tập trung, vườn nhà, cây phân tán và gỗ cao su.
Hiện có hơn 5.500 doanh nghiệp kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản ở Việt Nam, ngoài ra, còn có hàng
nghìn doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh cũng hoạt động trong lĩnh vực kinh tế này. Trong số 5.500
doanh nghiệp lớn hơn, ước tính có khoảng 81% là doanh nghiệp chế biến đồ gỗ, 12% đang sản xuất các
loại sản phẩm gỗ khác (dăm gỗ, ván ép, gỗ tấm, viên nén, ván dăm và gỗ dán v.v.) và 7% hoạt động trong
lĩnh vực chế biến lâm sản ngoài gỗ.

Thương mại gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam
Xuất khẩu là động lực của ngành gỗ của Việt Nam. Ngành gỗ Việt Nam đã và đang phát triển về quy mô
và tốc độ. Hiện Việt Nam là quốc gia đứng thứ hai châu Á (sau Trung Quốc) và đứng thứ năm thế giới về
giá trị xuất khẩu gỗ.
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Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và EU là những thị trường quan trọng nhất của Việt Nam. Vào năm
2021, tổng giá trị gỗ của Việt Nam đạt được ở năm thị trường này chiếm hơn 90% tổng kim ngạch xuất
khẩu của cả nước. Xuất khẩu đạt mức tăng trưởng 15-20% mỗi năm.
Hình 2. Các thị trường xuất khẩu chính của sản phẩm gỗ Việt Nam trong năm 2021
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Đồ gỗ, Đồ nội thất, ghế ngồi, gỗ dăm và ván gỗ là những sản phẩm xuất khẩu chính của Việt Nam. Vào
năm 2021, trong số các sản phẩm gỗ, đồ nội thất có tỷ lệ cao nhất, chiếm 44% tổng giá trị xuất khẩu của
Việt Nam, tiếp theo là ghế (24%), dăm gỗ (12%) và ván gỗ công nghiệp (8%).
Hình 3. Tỷ lệ sản phẩm gỗ chính xuất khẩu từ Việt Nam sang các thị trường trong năm 2021
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So sánh khối lượng và giá trị xuất khẩu của các sản phẩm gỗ Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2021 cho
thấy, tất cả các sản phẩm đều có tốc độ tăng trưởng nhanh, trong đó ván lạng, ván gỗ và ghế ngồi tăng
trưởng nhanh nhất.
Bảng 1. Các sản phẩm gỗ xuất khẩu chính của Việt Nam, 2020-2021
Sản phẩm

Đơn vị

Dăm gỗ

From Vietnam

2020

2021

11.607.583

13.609.338

17.2%

1.487.925.901

1.737.118.384

16.7%

3.207.472

3.503.698

9.2%

352.037.059

412.982.398

17.3%

Tấn
USD
Tấn

Viên nén gỗ

USD
Tấn

2021/2020 (%)

744.433

2.031.482

172.9%

88.715.429

217.561.664

145.2%

39.769

48.830

22.8%

9.500.938

10.400.535

9.5%

111.122

131.216

18.1%

USD

45.748.652

71.768.791

56.9%

Tấn

2.096.006

2.888.015

37.8%

USD

719.411.147

1.082.693.142

50.5%

Ghế ngồi

USD

2.670.866.667

3.473.919.678

30.1%

Đồ gỗ

USD

5.879.158.325

6.239.814.114

6.1%

Các sản phẩm khác

USD

767.517.100

879.139.228

15.6%

Ván lạng

USD
Tấn

Ván gỗ

USD
Tấn

Ván sợi

Gỗ dán

Tổng

12.013.858.161

14.125.397.932

17.6%
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Việt Nam đang áp dụng chính sách dừng khai khác chính gỗ rừng tự nhiên. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát
triển Nông thôn (MARD), trong khi Việt Nam có diện tích rừng trồng trong nước lớn và ngày càng mở
rộng, thì gỗ từ các khu rừng trồng, đạt đến hơn 21,5 triệu m3 vào năm 2021 lại chỉ có kích thước nhỏ và
chủ yếu được sử dụng để sản xuất dăm gỗ và viên nén gỗ phục vụ xuất khẩu. Mặc dù gỗ cao su và cây
phân tán (đạt 9 triệu m3 vào năm 2021 (Bộ NN & PTNT)) là một nguồn quan trọng, nhưng gỗ từ nguồn
này, cùng với gỗ rừng trồng trong nước, chưa đáp ứng đủ nhu cầu nguyên liệu cho ngành gỗ đang lớn
mạnh. Do đó, đối với gỗ tròn và gỗ xẻ, Việt Nam vẫn đang phải phụ thuộc chủ yếu vào nhập khẩu, số
lượng gỗ tròn nhập khẩu hàng năm lên tới 5-6 triệu m3. Nhập khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ đóng vai trò quan
trọng đối với sự phát triển của ngành.
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Hình 4. Nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, 2019 – 2021 (đô la Mỹ)
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Gỗ tròn và gỗ xẻ là những mặt hàng nhập khẩu quan trọng nhất, chiếm 56% tổng lượng gỗ nhập khẩu
của Việt Nam vào năm 2021. Năm 2021, Việt Nam chi gần 522 triệu USD cho gỗ tròn và 1,1 tỷ USD cho
gỗ xẻ. Nhập khẩu gỗ tròn không thay đổi, nhập khẩu gỗ xẻ tăng mạnh.
Bảng 2. Nhập khẩu các sản phẩm gỗ chính của Việt Nam, 2019-2021 (m3)
2019

2020

2020

2021

Logs (m3)

Product

2,322,167

2,019,902

2,019,902

1,930,398

Sawn timber (m3)

2,782,007

2,576,963

2,541,569

2,541,569

Veneer (m3)

216,825

275,979

275,979

306,159

Particle board (m3)

376,040

434,719

434,719

361,784

Fiber board (m3)

690,850

744,665

744,665

823,305

Plywood (m3)

518,756

604,283

604,283

548,680
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Trung Quốc là thị trường quan trọng nhất của Việt Nam, chiếm hơn một phần ba tổng giá trị nhập khẩu
của Việt Nam. Nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam ngày càng gia tăng. Nhập khẩu từ Brazil, Thái
Lan, Nga và Lào đã và đang gia tăng. Lượng gỗ nhập khẩu từ Mỹ cũng như từ New Zealand lớn và ổn
định.
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Bỉ

Bra-xin

CHDCND
Lào

68,425,995

65,790,307

69,711,917

105,548,566
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Hình 5. Thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam, 2019-2021 (đô la Mỹ)
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Nhập khẩu gỗ của Việt Nam từ Ca-mơ-run
Cameroon là một trong quốc gia cung cấp gỗ tròn và gỗ xẻ quan trọng nhất của Việt Nam. Hàng
năm, Cameroon cung cấp khoảng 300.000 – 400.000 m3 gỗ tròn (trị giá 150-200 triệu USD) và
100.000 – 200.000 m3 gỗ xẻ cho Việt Nam, chủ yếu là các loài gỗ quý. Từ năm 2018 đến tháng
2/2022, nhập khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ từ Cameroon đã và đang giảm dần.
Hình 6. Nhập khẩu gỗ tròn từ Ca-mơ-run của Việt Nam, 2018-2/2022
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Bảng 3. Các loài gỗ tròn chính nhập khẩu từ Ca-mơ-run từ Việt Nam trong năm 2021
Tên tiếng Việt
Lim
Xoan

Tên khoa học

M3

Erythrophleum ivorense

210,864

Entandrophrag spp.

47,379

Gõ

Afzelia spp.

49,217

Sến

Madhuca pasquieri

38,948

Hương

Pterocarpus spp

14,003

Eyeck

NA*

10,790

Giổi

Manglietia fordiana

6,174

Gụ

Sindora tonkinensis

4,277

Delbergia spp.

1,165

Cẩm
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*: Không có tên khoa học

Bảng 4. Các loài gỗ xẻ chính nhập khẩu vào Việt Nam từ Ca-mơ-run tron năm 2021 (m3)
Tên tiếng Việt
Lim

Tên khoa học

M3

Erythrophleum ivorense

88,740

Gõ

Afzelia spp.

43,084

Pterocarpus spp

12,816

Giổi

Manglietia fordiana

4,390

Dâu

Baccaurea sapida

2,093

Hương
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Một số thông tin về gỗ nhập khẩu từ Lào của Việt Nam
Lào từng là quốc gia cung cấp gỗ quan trọng nhất của Việt Nam. Vào thời kỳ đỉnh cao (2014-2015)
nhập khẩu gỗ từ Lào của Việt Nam đạt gần một triệu m3 gỗ tròn mỗi năm. Năm 2016, chính phủ
Lào đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu gỗ chưa qua chế biến. Kể từ đó, nhập khẩu gỗ từ Lào đã
giảm đáng kể. Đến năm 2021, lượng gỗ nhập khẩu này đã giảm xuống mức tối thiểu.
Hầu hết các loài gỗ tròn hiện đang được nhập khẩu vào Việt Nam là từ gỗ rừng trồng. Trong số các
loài đó, gỗ tếch là loài quan trọng nhất, chiếm hơn 90% tổng khối lượng nhập khẩu gỗ tròn từ nguồn
này vào năm 2021.
Nhập khẩu gỗ xẻ từ Lào lớn hơn gỗ tròn và đã gia tăng từ năm 2019. Lượng gỗ nhập khẩu đạt mức
đáng kể vào năm 2021.
Phần lớn gỗ xẻ nhập khẩu là các loài tự nhiên.
Hình 7. Nhập khẩu gỗ tròn từ Lào của Việt Nam, 2014 - 2021
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Bảng 5. Một số loài gỗ trong Việt Nam nhập khẩu từ Lào, 2019 – 2021 (m3)
Loài

2019

2020

Keo

4,424

1,918

2021
404

Giáng Hương (Pterocarpus spp.)

50

19

188

Thông

27

0

336

Căm xe (Xylia xylocarpa)

0

13

89

Teak

0

10,767

16,078
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Bảng 6. Các loài gỗ chính Việt Nam nhập khẩu từ Lào năm 2021 (m3)
Tên Việt Nam

Tên khoa học

2019

2020

2021

hương

Padauk (Pterocarpus spp.)

21,807

16,524

35,714

gõ lau

Pachyloba (Afzelia spp)

17,641

29,978

35,908

giá tỵ

Tectona Grandis

4,711

4,383

4,485

Manglietia fordiana

2,262

4,959

7,998

Pyinkado (Xylia xylocarpa)

3,931

7,815

18,414
10,910

giổi
căm xe
bằng lăng
sa mu
cà te/gõ đỏ
lim
pơ mu
mun

Lagerstroemia speciosa

2,036

5,873

Cunninghamia lanceolata

261

240

496

Afzelia spp.

1,263

390

3,905

Erythrophleum fordii

3,406

990

5,999

Fokienia hodginsii

112

298

2,536

Diospyros spp.

392

128

1,356

Nguồn: VIFOREST, FPA Binh Dinh, HAWA, BIFA và Forest Trends căn cứ vào dữ liệu của Tổng cục Hải quan

Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam
Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ của Việt Nam nhằm đảm bảo rằng chỉ những gỗ được khai thác
và vận chuyển hợp pháp mới được nhập khẩu vào nước này. Phương pháp tiếp cận xác minh dựa vào
đánh giá rủi ro bao gồm các khía cạnh như giải trình, tự khai báo và bổ sung tài liệu đã được quy định tại
Nghị định số 102/2020/NĐ-CP về Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ Việt Nam. Nhiều nội dung
trong Nghị định là mới đối với các cơ quan xác minh và nhà nhập khẩu, vì vậy các bên đã thực hiện nhiều
nỗ lực nhằm tăng cường năng lực, xây dựng sổ tay và hướng dẫn cũng như tóm tắt các bài học kinh
nghiệm, dự kiến sẽ cần một thời gian để các cơ quan xác minh và nhà nhập khẩu làm quen với các nghĩa
vụ và thủ tục pháp lý.
Từ năm 2021, ưu tiên đã dành cho việc cung cấp thông tin và phát triển dịch vụ tư vấn cho các nhà nhập
khẩu. Điều này bao gồm nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực về các phương pháp giải trình.
Cách tiếp cận này đòi hỏi các nhà nhập khẩu phải có quyền truy cập đến nguồn thông tin cập nhật về các
quy định về tính hợp pháp của gỗ áp dụng ở các nước xuất khẩu gỗ sang Việt Nam. Việc trao đổi chặt
chẽ hơn với các quốc gia khai thác gỗ có thể giúp cập nhật thường xuyên về các khuôn khổ pháp lý quy
định toàn bộ chuỗi cung ứng ở các quốc gia sản xuất (ví dụ: nhượng quyền gỗ, khai thác và thương mại).
Quá trình hợp tác này có thể cung cấp thông tin phục vụ công việc của chính phủ Việt Nam cụ thể là các
cơ quan có thẩm quyền. Trao đổi thông tin thường xuyên. Thông tin bao gồm dữ liệu thương mại gỗ giữa
Việt Nam và Cameroon và giữa Việt Nam và Lào. Sự hợp tác này cũng rất hữu ích để phát triển các hoạt
động chung nhằm đảm bảo tính hợp pháp của thương mại.
Ngoài ra, các cuộc họp trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp cũng có thể giúp đạt được
hiểu biết sâu sắc về quá trình thực hiện ở cấp địa phương của khu vực tư nhân từ cả phía cung và cầu.
Những hiểu biết này rất quan trọng đối với quá trình hoạch định chính sách.

Yêu cầu đối với gỗ nhập khẩu
• Bộ lọc rủi ro. Hai bộ lọc rủi ro sẽ được áp dụng cho gỗ nhập khẩu, ngoài hệ thống đánh giá rủi
ro hải quan do cơ quan Hải quan vận hành. Đầu tiên là các loại rủi ro về loài gỗ. Các loài gỗ nhập
khẩu sẽ được phân thành hai nhóm - rủi ro cao và rủi ro thấp - dựa trên một số tiêu chí. Ví dụ, các
loài có nguy cơ cao sẽ bao gồm các loài có nguy cơ tuyệt chủng, quý hiếm theo pháp luật Việt Nam
và các loài được liệt kê trong CITES. Bộ lọc rủi ro thứ hai là rủi ro liên quan đến nguồn gốc địa lý.
Việc nhập khẩu gỗ của các loài có nguy cơ cao và/hoặc từ nguồn gốc địa lý có nguy cơ cao sẽ phải
chịu sự kiểm soát nhập khẩu chặt chẽ hơn.
• Trách nhiệm giải quyết gỗ nhập khẩu. Các nhà nhập khẩu gỗ sẽ phải tiến hành giải trình để đảm
bảo rằng gỗ nhập khẩu đã được khai thác, sản xuất và xuất khẩu hợp pháp phù hợp với luật pháp
liên quan tại nước khai thác. Yêu cầu về trách nhiệm giải trình có nghĩa là các nhà nhập khẩu sẽ
cần thu thập thông tin từ các nhà cung cấp của họ ở các quốc gia khác, đánh giá thông tin này để
xác định bất kỳ rủi ro về gỗ bất hợp pháp nào và áp dụng các biện pháp để giảm thiểu mọi rủi ro
liên quan đến nguồn gỗ. Như được định nghĩa trong VPA / FLEGT, đánh giá rủi ro này cần bao gồm
các quyền khai thác, các hoạt động lâm nghiệp, thuế và phí, thương mại và hải quan theo luật của
quốc gia khai thác.
• Yêu cầu tự khai báo. Các nhà nhập khẩu sẽ cần phải hoàn thành một bản tự kê khai giải thích
và ghi lại các hoạt động giải trình của họ. Việc tự khai báo sẽ áp dụng đối với tất cả các lô hàng
nhập khẩu gỗ, ngoại trừ các lô hàng nhập khẩu có Giấy phép CITES hoặc Giấy phép FLEGT từ một
quốc gia VPA / FLEGT khác được Việt Nam công nhận. Bản tự khai sẽ được nộp cùng với những
giấy tờ cần thiết trong hồ sơ hải quan theo quy định.
• Các yêu cầu bổ sung về tài liệu. Đối với nhập khẩu gỗ thuộc các loài có rủi ro cao và / hoặc từ
nguồn gốc địa lý có rủi ro cao, cần có thêm tài liệu làm bằng chứng về nguồn gốc hợp pháp cùng
với thông tin hỗ trợ các hoạt động giải trình của họ. Tài liệu bổ sung này phải đầy đủ để giảm thiểu
rủi ro về khai thác bất hợp pháp một cách hiệu quả và có thể bao gồm: chứng nhận của một
chương trình chứng nhận tự nguyện hoặc chương trình chứng nhận quốc gia được Việt Nam công
nhận là đáp ứng các yêu cầu của VNTLAS; một tài liệu xác minh khai thác hợp pháp phù hợp với
luật pháp của quốc gia khai thác; hoặc các tài liệu thay thế chứng minh tính hợp pháp của gỗ phù
hợp với luật pháp tại nước khai thác.
• Xác minh dựa vào rủi ro đối với gỗ nhập khẩu. Việc tuân thủ các quy định nhập khẩu sẽ được
cơ quan Hải quan phối hợp với cơ quan Kiểm lâm địa phương xác minh thông qua kiểm tra khi
thông quan hải quan và kiểm tra hậu thông quan. Trong trường hợp lô hàng không tuân thủ các quy
định nhập khẩu, các biện pháp xử phạt hành chính hoặc hình sự đầy đủ, tương xứng và có tính
chất răn đe sẽ được áp dụng theo luật hiện hành của Việt Nam.
Phụ lục 1. Giá trị kim ngạch của nhập khẩu gỗ của Việt Nam từ các thị trường chính, 2019 – 2021 (USD)
Quốc gia
Trung Quốc

2019

2020

2020

2021

661,277,648

846,076,499

846,076,499

1,017,299,049

Hoa Kỳ

342,158,361

Ca-mơ-run

283,529,016

215,965,210

215,965,210

181,321,029

Thái Lan

110,032,554

120,435,396

120,435,396

129,585,024

Chi Lê

80,672,018

66,783,095

66,783,095

92,071,164

CHLB Nga

29,646,413

56,873,757

56,873,757

55,054,692

Bỉ

62,974,007

49,291,857

49,291,857

49,729,848

Bra-xin

71,085,529

63,579,238

63,579,238

122,318,495

CHDCND Lào

52,109,845

56,621,164

56,621,164

105,548,566

Niu Di-lân

69,711,917

65,790,307

65,790,307

68,425,995

Ma-lai-xi-a

71,108,390

52,466,925

52,466,925

64,385,934

CHLB Đức

46,983,715

35,036,975

35,036,975

41,542,372

Papua New Guinea

43,138,692

39,496,291

39,496,291

26,703,156

Hà Lan

31,804,110

25,698,928

25,698,928

18,672,111

Nigeria

33,684,656

30,402,259

30,402,259

30,615,492

Ga-bông

39,844,088

22,476,979

22,476,979

23,044,264

Cam-pu-chia

32,589,297

8,126,569

8,126,569

10,825,004

Các quốc gia khác
Tổng kim ngạch nhập khẩu

321,333,028

321,333,028

325,814,862

487,128,181

478,271,157

478,271,157

551,020,266

2,549,478,435

2,554,725,635

2,554,725,635

2,913,977,324

