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LỜI NÓI ĐẦU

Theo kết quả thống kê của Tổng 
cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch 
xuất khẩu các mặt hàng gỗ và sản 
phẩm gỗ của Việt Nam đã tăng 
mạnh trong những năm gần đây 
và đạt gần 12.5 tỷ USD trong năm 
20201. Để có được kết quả như vậy, 
hàng năm, ngoài nguồn nguyên 
liệu gỗ trong nước, Việt Nam phải 
nhập khẩu trên 7 triệu m3 gỗ quy 
tròn (gỗ tròn và xẻ) từ hơn 90 quốc 
gia trên thế giới. Trong đó một 
lượng lớn gỗ nhập khẩu được khai 
thác từ khu vực rừng nhiệt đới châu 
Á và châu Phi với nhiều loài gỗ nằm 
trong phụ lục IIa, IIIa của Công ước 
CITES. Hiện nay, Việt Nam đang 
trong quá trình xây dựng một nền 

1 Xuất khẩu hàng hóa theo tháng 
12/2020 – Cục CNTT & Thống kê Hải 
quan – Tổng cục Hải quan

công nghiệp chế biến, xuất khẩu 
gỗ bền vững, lâu dài với việc từng 
bước áp dụng phương án quản lý 
rừng bền vững để đảm bảo duy trì 
nguồn tài nguyên thiên nhiên với sự 
đa dạng sinh học vào bậc nhất thế 
giới. Do đó, việc kiểm soát nguồn 
gốc gỗ và đảm bảo gỗ hợp pháp 
sẽ đóng góp rất lớn trong công tác 
bảo tồn những loài thực vật quý 
hiếm, góp phần thực hiện mục tiêu 
chung về bảo vệ môi trường và duy 
trì đa dạng sinh học của Việt Nam 
và thế giới. 

Hiệp định Đối tác tự nguyện về 
thực thi luật lâm nghiệp, quản trị 
rừng và thương mại lâm sản (VPA/
FLEGT) là hiệp định thương mại 
giữa Việt Nam và Liên minh Châu 
Âu (EU) nhằm tạo ra khung pháp lý 
để đảm bảo tính hợp pháp của các 
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mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của 
Việt Nam xuất khẩu vào thị trường 
EU, góp phần thúc đẩy thương mại 
gỗ và sản phẩm gỗ giữa Việt Nam 
và EU.

Chính phủ Việt Nam và EU bắt đầu 
tiến hành đàm phán Hiệp định VPA/
FLEGT vào tháng 11 năm 2010 và 
ký kết Hiệp định chính thức vào 
ngày 19/10/2018 tại Brussels, 
Vương Quốc Bỉ. Hiệp định đã được 
EU phê chuẩn vào ngày 15/4/2019 
và Chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội 
Chủ Nghĩa Việt Nam phê chuẩn vào 
ngày 23/4/2019 tại Nghị quyết số 
25/NQ và chính thức có hiệu lực từ 
ngày 01/6/2019.

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Hợp tác 
Kinh tế và Phát triển Liên Bang Đức 
(BMZ) và Bộ Ngoại giao và Phát 
triển Vương quốc Anh (FCDO) đã 
tài trợ Dự án “Hỗ trợ quá trình thực 
thi Hiệp định VPA tại Việt Nam - 

Hướng tới chuỗi cung ứng gỗ hợp 
pháp giữa các quốc gia VPA” (gọi 
tắt là Dự án Hỗ trợ VPA) và ủy thác 
cho tổ chức Hợp tác Phát triển 
Đức GIZ và Tổng cục Lâm nghiệp 
Việt Nam đồng thực hiện. Dự án 
đã tài trợ cho tổ chức Preferred by 
Nature (gọi tắt là PbN, trước đây là 
NEPCon) thực hiện phân tích quy 
định pháp lý về gỗ và các rủi ro liên 
quan đến gỗ tại 10 thị trường xuất 
khẩu gỗ quan trọng vào Việt Nam. 
Ấn phẩm này trình bày tóm tắt các 
kết quả chính trong phân tích của 
PbN.

Tài liệu này gồm có ba phần. Đặt 
vấn đề nêu sự cần thiết, ý nghĩa và 
cách sử dụng tài liệu này. Phần một 
giới thiệu sơ lược nhu cầu nguyên 
liệu gỗ nhập khẩu từ 10 quốc gia 
cung cấp chính vào Việt Nam. Phần 
hai nêu rõ phương pháp thực hiện 
tài liệu này. Phần cuối đánh giá rủi 
ro và khuyến nghị chi tiết đối với gỗ 
được nhập từ 10 quốc gia này.

Chúng tôi hy vọng tài liệu này sẽ hỗ 
trợ các cơ quan quản lý cũng như 
các đơn vị nhập khẩu và sử dụng 
nguyên liệu gỗ từ Châu Phi, Lào và 
Cam-pu-chia trong việc tìm kiếm 
thông tin, đánh giá rủi ro và triển 
khai kịp thời các biện pháp kiểm 
soát rủi ro để ngăn chặn gỗ bất 
hợp pháp tham gia vào chuỗi cung 
ứng gỗ tại Việt Nam.
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Sau khi Hiệp định VPA/FLEGT có 
hiệu lực, Việt Nam đã ban hành 
Nghị định số 102/2020/NĐ-CP 
ngày 01/09/2020 để hướng dẫn 
Luật Lâm nghiệp năm 2017 và nội 
luật hóa phần lớn nội dung của 
Hiệp định. Nghị định này quy định 
Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp 
Việt Nam (VNTLAS) đối với nhập 
khẩu, xuất khẩu, phân loại doanh 
nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ 
và cấp giấy phép FLEGT. Đặc biệt là 
việc quản lý gỗ nhập khẩu có hiệu 
lực từ ngày 30/10/2020. Để triển 
khai Nghị định số 102/2020/NĐ-
CP đối với quản lý gỗ nhập khẩu, 
ngày 27/11/2020 Bộ Nông nghiệp 
và PTNT đã ban hành Quyết định số 
4832/QĐ-BNN-TCLN công bố Danh 
mục các loài gỗ đã nhập khẩu vào 
Việt Nam tại Phụ lục 1 và Danh 
sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu 
gỗ vào Việt Nam tại Phụ lục II; và 
Văn bản số 8259/BNN-TCLN gửi Bộ 

Tài chính về việc thực hiện hồ sơ gỗ 
nhập khẩu theo quy định tại Nghị 
định số 102/2020/NĐ-CP. 

Ngày 10/12/2020, Tổng cục Hải 
quan đã có văn bản số 7799/
TCHQ-GSQL gửi Bộ Nông nghiệp 
và PTNT về việc thực hiện Nghị 
định số 102/2020/NĐ-CP. Ngày 
05/01/2021, Tổng cục Lâm nghiệp 
đã có văn bản số 09/TCLN-KL gửi 
Tổng cục Hải quan về việc hướng 
dẫn thực hiện một số nội dung của 
Nghị định số 102/2020/NĐ-CP. 
Ngày 14/01/2021, Tổng cục Hải 
quan tiếp tục có văn bản số 193/
TCHQ-GSQL về việc thực hiện Nghị 
định số 102/2020/NĐ-CP và Tổng 
cục Lâm nghiệp đã có văn bản số 
111/TCLN-KL trả lời Tổng cục Hải 
quan về việc thực hiện Nghị định. 
Điều này cho thấy việc triển khai 
Nghị định đối với quản lý gỗ nhập 
khẩu vào Việt Nam là không dễ 
dàng. Đặc biệt là khi nhập khẩu gỗ 

ĐẶT VẤN ĐỀ

từ quốc gia không thuộc vùng địa lý 
tích cực theo Quyết định số 4832/
QĐ-BNN-TCLN. Vướng mắc phổ 
biến là nhà nhập khẩu gỗ không 
thể giải trình và cung cấp các văn 
bản, tài liệu bổ sung tại các mục 
C, D theo Mẫu số 3 Phụ lục I Nghị 
định số 102/2020/NĐ-CP (Biểu 3). 
Điều này dẫn đến nhà nhập khẩu 
phải nợ văn bản, chứng từ để được 
giải phóng hàng hóa tại cảng, làm 
tăng chi phí và thời gian chờ. 

Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ quá 
trình thực thi Hiệp định VPA/FLEGT 
tại Việt Nam”, Preferred by Nature 
(PbN) (tên cũ là NEPCon) đã thực 
hiện một báo cáo đánh giá rủi ro 
ngành gỗ của mười quốc gia bao 
gồm tám quốc gia châu Phi và hai 
quốc gia Đông Nam Á để xem xét 
hỗ trợ chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp 
giữa các quốc gia xuất khẩu gỗ vào 
Việt Nam. Cả mười quốc gia này 
đều không thuộc vùng địa lý tích 

cực theo Quyết định số 4832/QĐ-
BNN-TCLN, nghĩa là nhà nhập khẩu 
Việt Nam mua gỗ từ các nhà xuất 
khẩu đăng ký kinh doanh ở đây đều 
phải thực hiện kê khai bổ sung theo 
Biểu 3. Trong khi đó, các quốc gia 
này đã hoặc đang là những quốc 
gia cung cấp gỗ nhiệt đới hàng đầu 
vào Việt Nam.

Báo cáo của PbN được thực hiện 
trên cơ sở phương pháp đánh giá 
rủi ro mà PbN xây dựng thực hiện 
các đánh giá cho các dự án cấp 
chứng chỉ FSC toàn cầu. Kết quả 
đánh giá rủi ro cho 10 quốc gia có 
lượng gỗ xuất khẩu lớn sang Việt 
Nam được trình bày tóm tắt trong 
tài liệu này là thông tin hữu ích giúp 
các nhà quản lý và các đơn vị kinh 
doanh xuất nhập khẩu và người 
tiêu dùng có được thông tin chung 
về những rủi ro khi triển khai nhập 
khẩu và sử dụng gỗ nhập khẩu từ 
10 quốc gia này. 
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FT Thuế khai thác/lâm nghiệp

GSP Giá bán tham khảo

GTA Tổng cục Thuế

FDI Viện Phát triển lâm nghiệp

IFFB Liên đoàn Công nghiệp Rừng và Gỗ Ca-mơ-run 

INDEFOR-AP  Viện phát triển lâm nghiệp và quản lý rừng được 
bảo vệ (Vườn quốc gia, khu bảo tồn)

ITC Chế biến Công nghiệp

LAHT Thỏa thuận cho thuê khai thác gỗ

LDF Quỹ phát triển địa phương

LIF Biểu mẫu thông tin khai thác

LMCC Chứng nhận vận chuyển và đo gỗ

MAFF Bộ Nông, Lâm, Thủy sản

MINFOF Bộ Lâm nghiệp và Động vật hoang dã

MoE Bộ Môi trường

MECNT Bộ Môi trường, Bảo tồn, Thiên Nhiên và Du lịch

OCIPEF Văn phòng Điều phối, giám sát, tiếp thị lâm nghiệp

OTV Hệ thống khai thác không cấp phép

PbN Preferred by Nature

PC Giấy phép vận chuyển

PC-1  Vận chuyển gỗ từ kho dự trữ đến nhà máy chế biến 
đã được xác định

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
AAC Sản lượng hoặc Diện tích khai thác hàng năm

ACBSL Ủy quyền khai thác gỗ để sơ chế

ASM Cơ quan quản lý rừng bền vững

C of O Giấy chứng nhận quyền sở hữu

CAT Quản lý và Chế biến

CFAD Rừng nhượng quyền được quản lý bền vững

DRC Cộng hòa Dân chủ Công-gô

EIA Đánh giá tác động môi trường

ELC Nhượng quyền đất kinh tế

EPA Cơ quan bảo vệ môi trường

ESIA Đánh giá tác động môi trường và xã hội

EUTR Quy chế gỗ Châu Âu

FA Cơ quan lâm nghiệp

FCDO Bộ Ngoại giao và Phát triển Vương quốc Anh

FL Luật Lâm nghiệp

FMU Đơn vị quản lý rừng

FSC Hội đồng Quản lý rừng

FSD Phòng Lâm nghiệp
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DANH SÁCH CÁC QUỐC GIA 
XUẤT KHẨU GỖ 
ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 

STT Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt

1 Angola Ăng-gô-la 

2 Cambodia Cam-pu-chia

3 Cameroon Ca-mơ-run

4 Congo Công-gô

5 DRC Congo Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Công-gô

6 Equatorial Guinea Ghi-nê Xích đạo

7 Gabon Ga-bông

8 Ghana Gha-na

9 Laos Lào

10 Nigeria Ni-giê-ri-a

PC-2 Vận chuyển sản phẩm gỗ cho thị trường nội địa

PC-IMEX  Vận chuyển gỗ và lâm sản ngoài gỗ cho xuất 
khẩu, nhập khẩu

PFA Giấy phép Rừng liên kết

PGG Giấy phép thỏa thuận chung

PPE Thiết bị bảo hộ cá nhân

SGS Công ty chứng nhận độc lập SGS

SRA Thỏa thuận Trách nhiệm xã hội

TA (tiếng Pháp) Thuế khai thác

TD (tiếng Pháp) Thuế làm mất rừng

TIDD  Cục Phát triển Công nghiệp Gỗ của Ủy ban Giám 
sát Lâm nghiệp

TE (tiếng Pháp) Thuế xuất khẩu 

TIF Mẫu Thông tin cây

TOS Thông số kỹ thuật khai thác gỗ

TR (tiếng Pháp) Thuế trồng lại rừng

TSCF (tiếng Pháp) Thuế diện tích nhượng quyền rừng

TUC Hợp đồng sử dụng gỗ 

VPA/FLEGT  Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm 
nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản
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1. NHU CẦU SỬ DỤNG GỖ 
NGUYÊN LIỆU VÀ THỰC TRẠNG 
NHẬP KHẨU GỖ CỦA VIỆT NAM

I
1.1. Nguồn và nhu cầu sử dụng gỗ nguyên 

liệu của Việt Nam

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và số 
liệu từ Tổng cục Hải quan, năm 2020 tổng giá trị kim 
ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 
12,37 tỷ USD, tăng 16,2 % so với năm 2019. Trong khi 
đó, tổng giá trị nhập khẩu gỗ - sản phẩm gỗ trên 2,56 
tỷ USD, tăng 0,6% so với năm 2019. Giá trị xuất khẩu 
đồ gỗ Việt Nam đứng thứ 5 trên thế giới và đứng thứ 
hai Châu Á. Đồng thời, ngành lâm nghiệp là 1 trong 
6 ngành xuất khẩu có giá trị đạt trên 10 tỷ USD trong 
năm 2020.

Công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam sử dụng nguyên 
liệu trong nước và nhập khẩu từ hơn 90 quốc gia để 
phục vụ cho chế biến xuất khẩu cũng như phục vụ cho 
nhu cầu thị trường nội địa. Năm 2020, nhu cầu gỗ tiêu 
thụ này ước tính khoảng 52 triệu m3 gỗ quy tròn. Hình 
1, chỉ ra các nguồn nguyên liệu ước tính phục vụ cho 
chế biến gỗ xuất khẩu và thị trường trong nước vào 
năm 2020.
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Nguồn nguyên liệu trong nước

Gỗ rừng trồng: 30 Tr. m3

Gỗ cao su: 5 Tr. m3

Gỗ từ cây phân tán: 5.5  Tr. m3

Nhập khẩu

Xuất khẩu

Tiêu dùng trong nước

Đồ gỗ: 18.5 Tr. m3

Dăm gỗ: 16 Tr. m3

Sản phẩm gỗ khác: 8.5 Tr. m3

Gỗ tròn và xẻ: 0.2 Tr. m3

Đồ nội thất: 4 Tr. m3

Sản phẩm gỗ khác: 4.4 Tr. m3

Gỗ tròn và xẻ: 5.7 Tr. m3

Ván (mdf, gỗ dán): 5.7 Tr. m3

Hình 1: Tổng quan nguồn và thị trường gỗ Việt Nam năm 2020. Đơn vị 
tính m3 quy tròn. Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên dữ liệu phân tích 
của VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và Forest Trends, dựa trên số 
liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, Tổng cục Lâm nghiệp

1.2. Thực trạng nhập khẩu gỗ của Việt Nam

1.2.1. Tình hình chung 

Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và PTNT, hiện có hơn 1.400 loài gỗ 
đã được nhập khẩu vào Việt Nam 2. Trong đó, các loài gỗ này có thể được 
phân ra làm hai nhóm:

Nhóm 1: Các loài có nguồn gốc từ rừng nhiệt đới thuộc tiểu vùng sông 
Mekong và các quốc gia châu Phi. Năm 2020, tổng giá trị kim ngạch 
nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ các khu vực này vào Việt Nam đạt 438,4 

2 Quyết định số 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và PTNT 
công bố Danh mục các loài gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích 
cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam.

triệu USD, chiếm khoảng 17% trong tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản 
phẩm gỗ từ tất cả các thị trường. Những loài gỗ nhập từ các quốc gia 
châu Phi và tiểu vùng sông Mêkông được coi là có rủi ro cao vì phần lớn 
chúng được khai thác từ rừng tự nhiên, rừng thuộc sở hữu của quốc gia 
và bản thân các quốc gia này không thuộc vùng địa lý tích cực.

Nhóm 2: Gỗ và sản phẩm gỗ có nguồn gốc từ Mỹ, các quốc gia Châu Âu, 
Mỹ La Tinh, Trung Quốc. Nguồn gỗ được khai thác và nhập khẩu vào Việt 
Nam từ các khu vực này chủ yếu là gỗ rừng trồng được quản lý bền vững 
và có trách nhiệm. Năm 2020, các nguồn gỗ này cung cấp hơn 70% tổng 
giá trị kim ngạch nhập khẩu vào Việt Nam. Các quốc gia thuộc khu vực 
này đa số đều nằm trong số vùng địa lý tích cực.

Hình 2 chỉ ra giá trị các loại gỗ và sản phẩm gỗ mà Việt Nam nhập khẩu 
giai đoạn từ năm 2016 tới năm 2020. Kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản 
phẩm gỗ tăng từ 1,83 tỷ USD năm 2016 lên 2,55 tỷ USD vào năm 2020. 

 -

 500.000.000
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 1.500.000.000
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Gỗ tròn Gỗ xẻ Ván các loại Đồ nội thất SP gỗ khác

Hình 2: Giá trị kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu gỗ và sản phẩm gỗ của 
Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Đơn vị tính USD. Nguồn: Tính toán của 
VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và Forest Trends, dựa trên số liệu 
thống kê của Tổng cục Hải Quan.
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Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2020 giá 
trị nhập khẩu gỗ từ các khu vực, quốc gia cung cấp chính vào Việt Nam 
như sau:

	y Châu Phi: 373,6 triệu USD, giảm 24% so với năm 2019;

	y Trung Quốc: 846 triệu USD, tăng 28% so với năm 2019; 

	y Hoa Kỳ: 321,3 triệu USD, giảm 6% so với năm 2019;

	y EU: 230 triệu USD, giảm 15% so với năm 2019;

	y Thái Lan: 120,4 triệu USD, tăng 9% so với năm 2019.

Như vậy, sự gia tăng của giá trị nhập khẩu gỗ vào Việt Nam từ Trung Quốc 
và Thái Lan đã bù đắp mức suy giảm kim ngạch nhập khẩu gỗ từ châu 
Phi, Hoa Kỳ và EU trong năm 2020. 

Thị trường
Giá trị nhập khẩu gỗ

2016 2017 2018 2019 2020

Châu Phi 354.660.077 493.690.054 515.605.606 493.913.430 373.633.013

Trung Quốc 308.963.246 383.103.675 462.329.944 661.277.648 846.076.499

Mỹ 215.363.643 247.255.085 310.560.460 342.158.361 321.333.028

EU 192.027.634 235.784.502 249.637.592 269.685.184 230.104.610

Thái Lan 81.755.473 95.611.053 82.429.617 110.032.554 120.435.396

Lào 75.595.400 40.920.297 32.557.885 52.109.845 56.621.164

Cam-pu-chia 181.564.022 213.110.081 100.632.730 32.589.297 8.126.569

Thị trường 

khác
422.487.622 468.202.121 588.857.327 587.712.116 598.395.356

Tổng KNNK 1.832.417.117 2.177.676.868 2.342.611.161 2.549.478.435 2.554.725.635

Bảng 1: Giá trị kim ngạch nhập khẩu gỗ giai đoạn 2015-2019. Đơn vị 
tính USD. Nguồn: Tính toán của VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và 
Forest Trends, dựa trên số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan.

1.2.2. Thực trạng nhập khẩu gỗ từ châu Phi

Các quốc gia Châu Phi xuất khẩu gỗ hàng đầu bao gồm Ca-mơ-run, 
Công-gô, Kenya, Nam Phi, Ni-giê-ri-a và Gha-na xét theo lượng gỗ xuất 
khẩu sang Việt Nam. Trong đó, gỗ tròn và gỗ xẻ chiếm tương ứng 70% 
và 30% khối lượng. Đặc biệt, Ca-mơ-run đã trở thành nguồn gỗ tròn và 
xẻ lớn nhất cho Việt Nam trong những năm gần đây. Ngoài ra, Việt Nam 
còn nhập khẩu các sản phẩm gỗ như ván ép, ván sợi, gỗ dán từ các quốc 
gia Châu Phi.

a. Nhập khẩu gỗ tròn 

Việt Nam nhập khẩu gỗ tròn từ nhiều quốc gia châu Phi, tuy nhiên gỗ 
nhập khẩu với số lượng lớn chỉ tập trung ở một số quốc gia. Ca-mơ-run 
là quốc gia có nguồn gỗ tròn đứng đầu cho Việt Nam. Năm 2020, lượng 
cung từ nguồn này đạt trên 393,7 ngàn m3, trị giá kim ngạch đạt 147 
triệu USD.

Trong số các loài gỗ nhập khẩu, lim, gõ, xoan đào và hương là 4 loài gỗ 
tròn được nhập nhiều nhất từ Châu Phi. Năm 2020 khối lượng gỗ Lim tròn 
nhập khẩu là 254,2 ngàn m3, giá trị đạt trên 93,3 triệu USD. Mặc dù cả 
khối lượng và kim ngạch nhập khẩu loài này giảm so với 2019, loài này 
vẫn còn lượng và giá trị nhập rất cao.

Gỗ tròn nhập khẩu từ các quốc gia châu Phi vào Việt Nam được thông 
quan tại các cảng chính như Hoàng Diệu, Cảng Xanh và một số cảng 
khác thuộc Hải Phòng. Các cảng này luôn duy trì lượng và kim ngạch 
nhập gỗ tròn từ châu Phi cao nhất.

b. Nhập khẩu gỗ xẻ

Theo số liệu tính toán của VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, BIFA và 
Forest Trends, dựa trên số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, năm 
2020, khối lượng nhập khẩu gỗ xẻ từ Châu Phi về Việt Nam đạt 372,2 
ngàn m3, giảm 20% so với lượng nhập năm 2019. Giá trị kim ngạch đạt 
137,4 triệu USD, giảm 29% so với kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này 
trong năm 2019 (Bảng 2). 
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Năm 2017 2018 2019 2020

Lượng (M3) 283.480 303.056 463.129 372.227

Giá trị (USD) 141.505.922 146.702.645 193.552.350 137.429.504

Bảng 2. Lượng và giá trị nhập khẩu gỗ xẻ từ châu Phi vào Việt Nam giai 
đoạn 2017-2020. Nguồn: Tính toán của VIFOREST, FPA Bình Định, HAWA, 
BIFA và Forest Trends, dựa trên số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan.

Xu hướng giảm nhập khẩu gỗ xẻ tương tự mặt hàng gỗ tròn nhập từ 
nguồn Châu Phi. Ca-mơ-run, Ga-bông, Ni-giê-ri-a, Ăng-gô-la, Gha-na và 
South Africa là những quốc gia đứng đầu trong danh sách các nguồn có 
lượng và giá trị kim ngạch gỗ xẻ lớn cho Việt Nam.

Trong năm 2020 lượng gỗ xẻ nhập khẩu từ Ca-mơ-run giảm 32% về lượng 
và giảm 33% về kim ngạch so với năm 2019. Khối lượng và giá trị nhập 
khẩu gỗ xẻ từ Ga-bông năm 2020 giảm 34% về lượng và 47% về kim 
ngạch so với năm 2019. Các quốc gia cung cấp gỗ xẻ cho Việt Nam có xu 
hướng thay đổi các loài gỗ xẻ được nhập khẩu trong ba năm qua. Giống 
như các mặt hàng gỗ tròn, Lim là loài gỗ xẻ có khối lượng và kim ngạch 
nhập khẩu cao nhất trong các loài gỗ xẻ nhập khẩu. Năm 2020, lượng và 
giá trị nhập khẩu loài này tương ứng 138,7 ngàn m3, kim ngạch đạt 61,4 
triệu USD. Gõ đỏ là loài gỗ xẻ có mức nhập khẩu lớn thứ 2: 109,3 ngàn m3 
và 42 triệu USD. Cẩm, Hương, Giổi, Giá tỵ nằm trong số các loài gỗ nhiệt 
đới được nhập khẩu nhiều nhất. Nhập khẩu các loài gỗ xẻ hầu hết đều 
có xu hướng giảm mạnh trong năm 2020, đặc biệt là Lim, Gõ Đỏ và Cẩm.

Các cảng nhập khẩu gỗ xẻ hàng đầu từ nguồn châu Phi vào Việt Nam chủ 
yếu thuộc hệ thống cảng Hải Phòng.

1.2.3. Thực trạng nhập khẩu gỗ từ Cam-pu-chia và Lào

Nhập khẩu gỗ tròn và xẻ từ hai nguồn này chứng kiến sự suy giảm mạnh 
nhất trong 5 năm gần đây. Bảng 1 trên đây cho thấy giá trị kim ngạch 
nhập khẩu từ Lào và Campuchia vào Việt Nam đã từng đạt mức cao trong 
giai đoạn 2016-2020, tương ứng 75,5 triệu USD (2016) và 213 triệu USD 
(2017). 

Năm 2020, nhập khẩu gỗ từ Cam-pu-chia vào Việt Nam chỉ còn 8 triệu 
USD, giảm 75% về kim ngạch so với năm 2019. Nguyên nhân suy giảm 
nhập khẩu gỗ từ thị trường này một mặt do tác động của dịch Covid-19 
hạn chế các hoạt động khai thác, xuất khẩu gỗ vào Việt Nam do nhu 
cầu thị trường trong nước và thị trường Trung Quốc đều giảm. Mặt khác, 
Chính phủ hai quốc gia tiếp tục siết chặt kiểm soát hoạt động thương 
mại gỗ biên giới. 

Trong cùng năm này, nhập khẩu gỗ từ Lào về Việt Nam đã tăng 9% về kim 
ngạch so với năm 2019, đạt 56,6 triệu USD. Nghị định 15 của Thủ tướng 
Chính phủ Lào ban hành năm 2016 đã cấm xuất khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ từ 
rừng tự nhiên, dẫn đến sụt giảm mạnh lượng gỗ nhập khẩu vào Việt Nam 
trong giai đoạn này. Tuy nhiên, gần đây Lào đã phát triển được các khu 
vực rừng trồng gỗ có chứng chỉ, làm tăng lượng cung cấp vào Việt Nam 
trong năm 2019 và 2020.
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2. RỦI RO VÀ PHƯƠNG PHÁP 
ĐÁNH GIÁII
2.1.  Khái niệm rủi ro

2.1.1. Rủi ro theo nghĩa rộng

Rủi ro là một khái niệm phổ biến, hầu như ai cũng có 
thể biết đến phạm trù này. Tuy nhiên lại không có một 
quan điểm thống nhất nào về rủi ro. Những trường phái 
khác nhau, các tác giả khác nhau đưa ra những định 
nghĩa rủi ro khác nhau. 

Song có thể thấy rằng rủi ro có hai đặc điểm cơ bản, đó 
là: ”Rủi ro là sự không chắc chắn và là khả năng xảy ra 
kết quả không mong muốn. Trong các khả năng xảy ra, 
có ít nhất một khả năng đưa đến kết quả không mong 
muốn. Và kết quả này có thể đem lại tổn thất hay thiệt 
hại cho đối tượng gặp rủi ro”.

2.1.2. Rủi ro pháp lý trong thương mại gỗ

a. Rủi ro pháp lý đối với doanh nghiệp, tổ chức

Rủi ro pháp lý là những vấn đề pháp lý có thể xảy ra và 
ảnh hưởng đến mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. 
Đơn cử như:

 - Không tuân thủ về pháp luật với Cơ quan quản lý 
Nhà nước --> Khi Cơ quan quản lý Nhà nước “đụng 
đến đâu, phát hiện sai đến đó”.

 - Không đảm bảo về vấn đề Pháp lý nội bộ --> Mầm 
mống cho những tranh chấp nội bộ phát sinh.
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 - Không chặt chẽ về Pháp lý với đối tác kinh doanh --> Hợp đồng sơ sài, 
khi có tranh chấp thường dẫn tới thua kiện.

 - Không minh bạch về Pháp lý với Người Lao động --> Mâu thuẫn xảy ra, 
tâm lý dao động, không tập trung cho việc kinh doanh hiệu quả.

b. Rủi ro pháp lý trong xuất nhập khẩu gỗ

Rủi ro pháp lý liên quan đến gỗ được xác định căn cứ vào các quy định 
pháp lý của mỗi quốc gia đối với các hoạt động trong toàn bộ chuỗi cung 
ứng gỗ cũng như những quy định song phương, đa phương mang tính 
ràng buộc như các công ước, hiệp định quốc tế. Cụ thể, những quy định 
pháp lý này bao gồm tất cả các quy định liên quan đến gỗ, từ hoạt động 
khai thác, vận chuyển, chế biến đến các loài, các loại rừng, v.v. Preferred 
by Nature đã xây dựng phương pháp đánh giá rủi ro dựa trên 6 nhóm 
nguyên tắc và 26 tiêu chí để xác định rủi ro liên quan đến gỗ và tiến hành 
đánh giá rủi ro tại 10 quốc gia xuất khẩu gỗ quan trọng (xem kết quả tóm 
tắt tại Phụ lục 1). Các Quy định pháp lý của mỗi quốc gia được sử dụng 
làm cơ sở để xem xét mức độ rủi ro. Quốc gia nào đặt ra nhiều quy định, 
nhưng việc thực thi càng lỏng lẻo và dễ bị lợi dụng, thì rủi ro liên quan 
đến gỗ ở quốc gia đó càng cao. Điều này liên quan chặt chẽ tới tình trạng 
quản trị rừng tại mỗi quốc gia. Chế độ sở hữu về tài nguyên rừng, đất đai 
cũng liên quan chặt chẽ đến mức độ rủi ro. Ngoài ra vai trò của rừng và 
dịch vụ rừng trong nền kinh tế của quốc gia đó cũng tác động rất lớn đến 
tính rủi ro cao hay thấp. 

2.2. Phương pháp đánh giá rủi ro

Phân tích này được xây dựng bằng việc sử dụng số liệu sơ cấp và thứ 
cấp được thu thập từ 10 quốc gia bao gồm: Ăng-gô-la, Ca-mơ-run, Cam-
pu-chia, Công-gô, Cộng hoà Dân chủ Công-gô (DRC), Ga-bông, Gha-na, 
Ghi-nê Xích đạo, Lào, và Ni-giê-ri-a.

Từ năm 2013, PbN và FSC đã phát triển một phương pháp Đánh giá rủi 
ro gỗ hợp pháp. Từ năm 2014, PbN đã thực hiện việc đánh giá rủi ro ở 
các quốc gia đang phát triển về gỗ hợp pháp. PbN đã sử dụng các tiêu 
chí liên quan đến tính hợp pháp của gỗ để đánh giá rủi ro về mặt pháp lý 

và quản trị rừng ở 10 quốc gia được nhắc tới ở trên. Trong bối cảnh thực 
hiện VPA ở Việt Nam, phương pháp này tương đối phù hợp với khái niệm 
trách nhiệm giải trình (due diligence) của EU như được nêu trong EUTR. 
Do đó, bằng cách áp dụng phương pháp giải trình dựa trên rủi ro, kết quả 
Đánh giá rủi ro sẽ liên quan trực tiếp đến cam kết của Việt Nam về việc 
tránh nhập khẩu gỗ khai thác trái phép. Dưới đây là mô tả ngắn gọn các 
bước của phương pháp Đánh giá rủi ro (xem hình 3).

Bước 1: Xác định lĩnh vực luật
liên quan gỗ hợp pháp

Bước 2: Xác định cơ quan pháp 
luật có liên quan

Bước 3: Xác định các văn bản
pháp lý

Bước 4: Thu thập thông tin
(Xác định nguồn thông tin,

đánh giá chất lượng số liệu)

Bước 5: Định nghĩa/mô tả rủi ro
(Dựa trên các ngưỡng và nguồn

thông tin thu thập được)

Chạm ngưỡng
“rủi ro thấp” và

không vượt
ngưỡng rủi ro

xác định

Đúng Sai

Rủi ro thấp Rủi ro xác định
Xác định giải

pháp kiểm soát
và giảm thiểu

Trách nhiệm
giải trình

Hình 3: Các bước thực hiện quy trình đánh giá rủi ro (Nguồn: PbN, 2019)
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3. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RỦI RO TẠI 
MƯỜI QUỐC GIA XUẤT KHẨU GỖ 
SANG VIỆT NAM

III
Do kết quả đánh giá rủi ro toàn diện của PbN thực hiện 
có khối lượng thông tin và độ dài lớn, sổ tay này đã 
chọn lọc và bổ sung các tài liệu, chứng từ liên quan đến 
gỗ của mỗi quốc gia, trọng tâm là các lĩnh vực quyền 
khai thác và quyền xuất khẩu liên quan đến gỗ nhằm hỗ 
trợ thực hiện quy định của Nghị định VNTLAS về trách 
nhiệm giải trình (Biểu 3) ưu tiên giấy phép khai thác và 
giấy phép xuất khẩu hoặc các quy định tương đương 
của nước khai thác, xuất khẩu gỗ. Tuy nhiên, thực tế 
một số quy định, giấy tờ, chứng từ, thông tin được thu 
thập bởi PbN tại thời điểm thực hiện nghiên cứu (2017-
2020) có thể đã thay đổi hoặc hết hiệu lực trong hiện 
tại do các thay đổi về chính sách pháp luật, nhân sự, thể 
chế, v.v. tại nước sở tại. Vì vậy, các tài liệu được liệt kê 
trong sổ tay này chỉ mang tính tham khảo và không phải 
là các tài liệu duy nhất mà các bên liên quan, bao gồm 
các cơ quan thực thi pháp luật và đơn vị nhập khẩu, cần 
lưu ý thu thập và đối chiếu, kiểm tra để thực hiện trách 
nhiệm giải trình đối với gỗ nhập khẩu. 

Để hỗ trợ độc giả tìm kiếm thông tin về quy định pháp 
luật hiện hành tại các nước xuất khẩu gỗ được liệt kê 
trong sổ tay, nhóm tác giả đề xuất danh sách một số 
địa chỉ website của chính phủ, các bộ ngành có liên 
quan tại 10 quốc gia này để độc giả tự truy cập, tham 
khảo và kiểm tra các quy định, thông tin cập nhật nhất 
(ví dụ: chữ ký, mẫu biểu, cơ quan ban hành, v.v.) (xem 
Phụ lục 2). 
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3.1. ĂNG-GÔ-LA

3.1.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu

a. Gỗ tròn và gỗ xẻ

Gỗ tròn bị cấm xuất khẩu ở Ăng-gô-la theo Nghị định số 17/18 ngày 
18/5/ 2018 của Tổng thống, trừ trường hợp được phép xuất khẩu theo 
quy định tại khoản 2, Điều 87 của Luật số 6/17 ngày 24 tháng 1 năm 
2017. 

b. Loài

 - Nghị định số 278/18 ngày 7 tháng 8 năm 2018, cấm chặt hạ gỗ 
Mussivi (Mausive hoặc Rosewood) nhà nhập khẩu Việt Nam thường 
gọi là gỗ Cẩm, Hương đá (Guibourtia coleosperma) trên toàn lãnh thổ 
quốc gia trong hai năm.

 - Nghị định số 171/18 ngày 23/7/ 2018 của Tổng thống giao Bộ Nông 
Lâm nghiệp thiết lập hạn ngạch khai thác hàng năm cho gỗ tròn (từ 
rừng tự nhiên và rừng trồng), củi và than củi cho từng tỉnh (hạn ngạch 
được thiết lập hàng năm).

c. Công ước CITES

Ngày 02/10/2013, Ăng-gô-la gia nhập Công ước CITES và có hiệu lực từ 
ngày 31/12/2013. Ăng-gô-la chưa phê chuẩn Công ước nhưng đã luật 
hóa theo Luật số 6/17 ngày 24 tháng 1 năm 2017 (Luật cơ bản về rừng 
và động vật hoang dã).

 - Điều 87 (Xuất khẩu và nhập khẩu lâm sản) quy định việc nhập khẩu 
hoặc xuất khẩu các loài CITES phải có Giấy phép (chứng chỉ) CITES 
trong quá trình phê duyệt.
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 - Điều 154 (Xuất nhập khẩu các loài thuộc Công ước CITES) quy định 
việc xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm từ các loài CITES phải có sự 
chấp thuận của Cơ quan quản lý quốc gia. Bất kỳ đơn vị nào nhập khẩu 
các loài CITES từ Ăng-gô-la, ngoài giấy phép nhập khẩu do Cơ quan 
quản lý quốc gia cấp, đều phải chứng minh giấy chứng nhận kiểm dịch 
thực vật và giấy phép xuất khẩu CITES do quốc gia xuất xứ cấp cho các 
loài trong Phụ lục I, II và III của Công ước.

 - Điều 155 (Giám sát và kiểm soát xuất nhập khẩu) Nghị định số 171/18 
ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Tổng thống trao quyền cho FDI và DNF 
của Bộ Nông Lâm nghiệp, Bộ Môi trường, tuân thủ với các quy định 
tại Điều 153 về Nhập khẩu lâm sản. Trách nhiệm giám sát và kiểm tra 
nhập khẩu và xuất khẩu lâm sản thuộc Công ước CITES được giao cho 
Bộ Môi trường.

3.1.2. Nguồn gỗ 

Gỗ khai thác từ Ăng-gô-la chủ yếu đến từ hai nguồn chính là: rừng sản 
xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng.

STT Loại gỗ Ghi chú

1 Rừng sản xuất 
là rừng tự nhiên

 - Do Bộ Nông Lâm nghiệp cấp quyền khai thác. 
 - Quyền khai thác được cấp qua hợp đồng nhượng 

quyền hoặc giấy phép khai thác hàng năm.

2 Rừng trồng  - Tất cả các khu rừng trồng thương mại hoặc công 
nghiệp hiện tại đang được chính phủ khai thác. 

 - Các công ty trong và ngoài nước được phép đầu tư 
vào rừng trồng.

 - Rừng trồng tư nhân phải được thành lập theo từng 
trường hợp hợp đồng, nhưng chưa cho phép khai 
thác gỗ.

3.1.3. Quy định pháp lý đối với khai thác

 - Quyền khai thác đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng 
được cấp dưới dạng thỏa thuận nhượng quyền hoặc giấy phép khai 
thác hàng năm. Không có hợp đồng nhượng quyền nào được cấp cho 
đến thời điểm hiện tại. Giấy phép khai thác hàng năm quy định:

	y Số lượng các loại gỗ khác nhau có thể được khai thác trong một khu 
vực được khoanh vùng.

	y Thời gian cấp phép khai thác từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 
4 năm sau.

	y Hoạt động khai thác thường chỉ có thể diễn ra từ ngày 1 tháng 5 cho 
đến ngày 31 tháng 10 cùng năm.

	y Thời gian ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 4 năm sau cấm khai 
thác.

 - Giấy phép khai thác có thể được gia hạn theo các điều khoản và điều 
kiện được quy định rõ ràng. Giấy phép không thể được chuyển nhượng 
cho bên thứ ba.

 - Quyền khai thác được dành riêng cho công dân Ăng-gô-la. Tuy nhiên, 
người nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ hậu cần và hành chính.

3.1.4. Quy định pháp lý đối với chế biến và vận chuyển

a. Chế biến

 - Doanh nghiệp chế biến phải đăng ký pháp nhân với Bộ Công nghiệp, 
ngoài việc được đưa vào sổ đăng ký giao dịch thuộc Bộ Thương mại.

 - Doanh nghiệp chế biến Có nghĩa vụ tuân thủ các quy định về sức khỏe 
và an toàn lao động, đáp ứng các quy định của Luật Lao động chung: 
Trả lương tối thiểu, đăng ký người lao động với hệ thống an sinh xã hội, 
thanh toán tiền cho hệ thống an sinh xã hội.

b. Vận chuyển

 - Việc vận chuyển gỗ phải có: 1) Giấy phép khai thác, 2) Giấy chứng 
nhận xuất xứ, 3) Giấy phép/ giấy xác nhận quá cảnh.

 - Giấy chứng nhận xuất xứ do người đứng đầu Viện phát triển Lâm 
nghiệp (FDI) cấp và ký.

 - Giấy phép quá cảnh do chủ giấy phép khai thác và chủ rừng hoàn 
thành và ký. Giấy phép quá cảnh - cho chủ sở hữu nhượng quyền rừng 
hoặc công ty sở hữu giấy phép khai thác rừng trồng - sẽ do Thanh tra 
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thường trú cấp. Giấy phép quá cảnh – cho công ty có giấy phép khai 
thác rừng sản xuất là rừng tự nhiên – do Viện trưởng viện FDI hoặc 
Trưởng bộ phận kỹ thuật và Giám sát viên cấp.

 - Các trạm kiểm soát của chính phủ đã được thành lập trên toàn quốc. 
Tất cả lâm sản, sẽ phải được kiểm tra tại một trong các Trạm kiểm soát. 
Không được phép bán bất kỳ lâm sản nào mà không đi qua một trong 
các trạm kiểm soát và được kiểm tra bởi các cơ quan có liên quan (ví 
dụ: FDI, Cảnh sát thuế, Tổng cục Thuế, Ngân hàng Thương mại).

 - Lâm sản được FDI phê duyệt, Viện trưởng FDI cấp giấy chứng nhận và 
xác nhận các tờ khai sau khi các khoản phí và lệ phí được chi trả theo 
quy định.

3.1.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu

 - Nhà xuất khẩu phải có Đăng ký Xuất nhập khẩu (REI) từ Tổng cục 
Ngoại thương của Bộ Thương mại. Đăng ký REI yêu cầu phải có Chứng 
minh nhân dân, Đăng ký kinh doanh cũng như chứng từ thanh toán 
các khoản phí và thuế theo quy định bằng cách sử dụng mã số thuế 
đã đăng ký.

 - Tài liệu xuất khẩu được các đơn vị vận chuyển thực hiện thay mặt cho 
nhà xuất khẩu gỗ. Tổng cục Ngoại thương của Bộ Thương mại có trách 
nhiệm kiểm tra và phê duyệt chứng từ xuất khẩu, sau đó được chuyển 
đến bộ phận Hải quan của Tổng cục Thuế (GTA) và Ngân hàng Quốc gia 
để nhận thư tín dụng và xuất khẩu.

 - Việc xuất khẩu các loài đặc hữu hoặc dễ bị tổn thương cần có sự cho 
phép đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp.

3.1.6.  Các rủi ro và khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro đối 
với nhà nhập khẩu

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro

Các quyền khai thác hợp pháp: 
 - Giấy phép khai thác rừng hàng 

năm được chuyển nhượng bất 
hợp pháp cho các bên thứ 
ba (Công ty nước ngoài hoặc 
người nước ngoài) không đủ 
điều kiện được cấp phép.

 - Cần xác minh tình trạng pháp lý của Giấy phép 
khai thác rừng, bằng cách liên hệ với FDI, phối 
hợp với nhà cung cấp và/ hoặc chủ sở hữu giấy 
phép.

Hoạt động khai thác gỗ:
 - Khai thác gỗ dưới đường kính 

tối thiểu và ngoài ranh giới 
được phép.

 - Các quy định về sức khỏe và 
an toàn lao động tại khu vực 
khai thác rừng và các cơ sở 
chế biến không được thực 
hiện.

 - Công nhân làm việc tại khu 
vực khai thác rừng và các cơ 
sở chế biến không được đăng 
ký bảo hiểm xã hội, không 
được trả mức lương tối thiểu 
hàng tháng; và khấu trừ đóng 
góp an sinh xã hội cho công 
nhân không được thực hiện.

 - Xem xét Giấy phép khai thác rừng, chứng từ 
vận chuyển có sẵn để xem đường kính cây có 
được thực hiện theo các yêu cầu không, như 
đường kính tối thiểu của cây chặt hạ có đúng 
quy định không.

 - Đánh giá thêm tại nơi khai thác rừng về các 
hoạt động khai thác, bao gồm cả đánh giá diện 
tích khai thác, vị trí khai thác.

 - Đánh giá việc thực hiện các biện pháp an toàn 
và sức khỏe tại địa điểm khai thác và trong các 
cơ sở chế biến; các báo cáo dịch vụ an toàn và 
sức khỏe nghề nghiệp hàng tháng, hàng quý 
và hàng năm của các công ty có từ 50 nhân 
viên trở lên sẽ được đánh giá.

 - Đánh giá tại chỗ việc thuê lao động/ tuyển 
dụng có hợp pháp không, kiểm tra các tài liệu 
pháp lý cần thiết (hợp đồng lao động và xác 
nhận hoàn thành nghĩa vụ an sinh xã hội), thực 
hiện các cuộc phỏng vấn với công nhân, và 
đánh giá danh sách nhân viên của công ty.

Thương mại và Vận chuyển:
 - Sử dụng tài liệu giả mạo để 

vận chuyển gỗ, thể hiện khối 
lượng không chính xác.

 - Xác minh tài liệu như Giấy phép khai thác, Giấy 
chứng nhận xuất xứ cũng như giấy phép/ xác 
nhận quá cảnh và xem xét sự thống nhất và 
liên hệ giữa các tài liệu và nguyên liệu được 
báo cáo trên các tài liệu này. 

 - Ngoài ra, xác minh từ các cơ quan có thẩm 
quyền (FDI và Tổng cục Thuế), đánh giá tại 
chỗ việc tài liệu hóa các hoạt động trong chuỗi 
cung ứng.
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3.1.7.  Một số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định 
VNTLAS)

	y Giấy phép khai thác rừng hàng năm (Licenca de Exploração florestal) 
do Viện Phát triển Lâm nghiệp (Instituto de Desenvolvimento Florestal) 
thuộc Bộ Nông nghiệp (Ministério da Agricultura) hiện nay là Bộ Nông 
nghiệp và Thủy sản (Ministério da Agricultura e Pescas) cấp.

	y Giấy phép xuất nhập khẩu (Documento Único Provisório) do Bộ Thương 
mại (Ministério do Comércio) hiện nay là Bộ Công Thương (Ministério 
da Indústria e Comércio) cấp.

Áp dụng cho tất cả người có quyền khai thác rừng hàng năm. Yêu cầu chữ ký của 
Tổng Giám đốc Viện Phát triển Lâm nghiệp (IDF).

Áp dụng cho tất cả các nhà xuất khẩu và nhập khẩu, gồm khối lượng sản phẩm, 
mô tả, phương tiện vận chuyển, chủng loại, giá trị hàng hóa. Yêu cầu chữ ký của 
Cục trưởng Ngoại thương-Bộ Thương mại.
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3.2. CAM-PU-CHIA

3.2.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu

a. Gỗ tròn và gỗ xẻ

Các sản phẩm gỗ sau bị cấm xuất khẩu từ Cam-pu-chia:

 - Gỗ tròn bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ.

 - Gỗ xẻ thô.

 - Gỗ đẽo vuông có độ dày hoặc rộng hơn 25 cm, kể cả khi được bào mịn.

 - Củi và than từ rừng tự nhiên.

 - Gỗ từ rừng tự nhiên chưa qua chế biến.

b. Loài

Các loài gỗ được liệt kê là “gỗ giá thành cao, quý hiếm” tại Cam-pu-
chia chính thức được bảo vệ và không được khai thác và xuất khẩu3 
gồm: Cẩm Lai, Neang nuon, Siamese rosewoods (Dalbergia oliveri hoặc 
Dalbergia bariensis); Trắc, Kra nhoung, Siamese rosewoods (Dalbergia 
cochinchinensis); Dầu Trà Beng, Reach kol, Royal tree (Melanorrhoea 
laccifera) hoặc Kroel (Gluta laccifera); Giáng Hương, Thnong (Pterocarpus 
macrocarpus); và Gõ Đỏ, Beng (Afzelia xylocarpa).

3 https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/03/Forest-crimes-in-
Cambodia-Rings-of-illegality-in-Prey-Lang-Wildlife-Sanctuary-GITOC-2021.
pdf
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c. Công ước CITES

 - Cam-pu-chia đã tham gia công ước CITES năm 1997. Do đó, việc buôn 
bán các loài được liệt kê trong các phụ lục I, II và III của Công ước CITES 
được quy định cụ thể.

 - Việc xuất nhập khẩu và tái xuất bất kỳ loài nào trong các phụ lục của 
Công ước CITES đều phải có giấy phép xuất nhập khẩu, hoặc giấy phép 
tái xuất do Cục Lâm nghiệp và Cơ quan Quản lý CITES cấp.

 - Giấy phép xuất nhập khẩu và giấy phép tái xuất có giá trị trong thời 
hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp.

Các loài gỗ Trắc, Cẩm lai (Dalbergia spp.) và Mun đen (Diospyros ferrea) 
được liệt kê trong Phụ lục II của Công ước CITES.

3.2.2. Nguồn gỗ 

Có ba nguồn gỗ chính ở Cam-pu-chia, bao gồm gỗ tận thu từ đất rừng 
chuyển đổi để phát triển cơ sở hạ tầng, gỗ từ đất nhượng quyền kinh tế 
(ELC) và gỗ khai thác trái phép bị tịch thu. 

STT Nguồn Giải thích

1 Gỗ tận thu từ rừng 
chuyển đổi để phát 
triển cơ sở hạ tầng

 - Gỗ được tận thu từ đất rừng được giao cho 
các công ty tư nhân để phát triển hạ tầng (ví 
dụ: đập thủy điện, đường quốc lộ và tỉnh lộ). 
Cần có giấy phép khai thác để giải phóng 
mặt bằng chuẩn bị cho phát triển. 

 - Giống như việc chuyển đổi đất rừng cho mục 
đích kinh tế (ELC), hoạt động khai thác gỗ 
và phá bỏ rừng được thực hiện bởi các pháp 
nhân riêng biệt. Gỗ từ phát triển cơ sở hạ 
tầng có thể được sử dụng cho nhu cầu trong 
nước hoặc xuất khẩu.

STT Nguồn Giải thích

2 Nhượng quyền đất 
kinh tế (ELCs)

 - Gỗ được khai thác từ đất của nhà nước được 
phân loại là rừng sản xuất hoặc thuộc hệ 
thống các khu vực được bảo vệ. Hợp đồng 
ELC được phân bổ cho các công ty tư nhân để 
phát triển rừng cho các mục đích khác nhau. 

 - Kể từ năm 2014, ELC có thể được cấp cho 
các mục đích nông-công nghiệp (bao gồm 
cả rừng trồng) trong thời gian thuê tối đa 50 
năm và cho các khu vực không quá 10.000 
ha. Họ có thể bị chính phủ thu hồi hoặc hủy 
bỏ nếu không tuân thủ các Quy định pháp 
lý và hợp đồng. Giấy phép khai thác là bắt 
buộc.

 - Từ năm 2012, đã có lệnh cấm thành lập ELC 
mới. Lệnh cấm không áp dụng cho ELC đã 
trong quá trình phê duyệt khi lệnh cấm được 
thực hiện.

3 Gỗ khai thác trái 
phép bị tịch thu

 - Bất kỳ gỗ bị trôi dạt, mắc kẹt, chìm hoặc 
không được đánh dấu, và bất kỳ gỗ không có 
người nhận sẽ được thu giữ như tài sản nhà 
nước và bán đấu giá công khai. Đối với loại gỗ 
này, giấy phép vận chuyển là bắt buộc. Giấy 
phép vận chuyển (PC-2) được cấp cho người 
thắng đấu giá, thông thường là một pháp 
nhân Cam-pu-chia, để vận chuyển các loại gỗ 
bị tịch thu đến nhà máy chế biến của họ. 

 - Các loại gỗ bất hợp pháp bị tịch thu từ trong 
các khu bảo tồn và được Bộ Môi trường (MoE) 
xử lý. Tuy nhiên, người thắng đấu giá phải có 
PC-2 từ Cục Lâm nghiệp để vận chuyển gỗ 
đến địa điểm chế biến của họ. 

 - Lưu ý rằng các quan chức của MoE bị hạn 
chế chỉ tuần tra khai thác gỗ bất hợp pháp 
trong phạm vi lãnh thổ của các khu bảo tồn, 
còn bên ngoài các khu vực được bảo vệ do 
MAFF xử lý.
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3.2.3. Quy định pháp lý đối với khai thác

 - Các công ty tư nhân tiến hành các hoạt động khai thác trên đất sở hữu 
nhà nước giao tư nhân quản lý4 cần phải có giấy phép khai thác.

 - Các công ty tư nhân được đăng ký khai thác gỗ với Bộ Nông Lâm Ngư 
nghiệp cũng như có Sổ nhật ký khai thác A do Cục Lâm nghiệp cấp.

 - Các hoạt động kỹ thuật cần thiết để có được quyền khai thác phụ 
thuộc vào loại nguồn gỗ, công tác kiểm kê rừng, cấp phép khai thác 
gỗ, chuẩn bị Sổ nhật ký khai thác A, chặt gỗ, vận chuyển gỗ và hoạt 
động của xưởng cưa.

 - Việc kiểm kê rừng được thực hiện dưới sự giám sát kỹ thuật của Cơ 
quan lâm nghiệp. Đơn vị này được ủy quyền cấp phép khai thác cho 
doanh nghiệp vào rừng để chuẩn bị Sổ nhật ký khai thác A. Sổ nhật ký 
khai thác A thường bao gồm khối lượng gỗ để trả tiền thuế/phí.

3.2.4. Quy định pháp lý đối với chế biến và vận chuyển

a. Chế biến

Đơn vị chế biến gỗ cần có Prakas (Chỉ thị, được hiểu như là giấy phép đặc 
biệt) của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp.

b. Vận chuyển

Việc vận chuyển các sản phẩm gỗ trong nước và xuất khẩu của Cam-pu-
chia sẽ phải kèm theo các giấy tờ sau:

 - PC-1: giấy phép vận chuyển gỗ tròn từ kho / bãi dự trữ đến nhà máy 
chế biến đã được xác định.

4 Loại đất này là tài sản thuộc sở hữu nhà nước nhưng không có giá trị lợi ích công. Nó 
không phải là đất công của nhà nước cũng không thuộc sở hữu hợp pháp của tư nhân 
hoặc tập thể. Các quyền đối với loại đất này là có thể chuyển nhượng được, có thể được 
giao cho các nhượng quyền kinh tế (ELC), nhượng quyền xã hội (SLC) và các nhượng 
quyền khác.

 - PC-2: giấy phép vận chuyển sản phẩm gỗ cho từ nhà máy đến thị 
trường nội địa.

 - PC-IMEX (PC/B): giấy phép vận chuyển gỗ và lâm sản ngoài gỗ cho 
xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

 - Đối với gỗ bất hợp pháp bị tịch thu, giấy phép PC-2 được cấp để vận 
chuyển gỗ bị tịch thu đến địa điểm chế biến.

3.2.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu

 - Gỗ khai thác trái phép bị thu giữ và được mua thông qua đấu giá có 
thể được xuất khẩu.

 - Các sản phẩm gỗ dự định xuất khẩu sẽ đi qua các cảng chính thức của 
chính phủ.

	y Để xuất khẩu, tất cả các lâm sản thương mại cần có giấy phép xuất 
khẩu. Giấy phép xuất khẩu sẽ được Bộ Thương mại cấp. Thị thực do 
người đứng đầu Cục Lâm nghiệp cấp.

	y Nhà máy chế biến, sản xuất sản phẩm gỗ phải có giấy phép PC-
IMEX để nhập khẩu hoặc xuất khẩu sản phẩm gỗ.

	y Lâm sản xuất khẩu sẽ được kiểm tra trong quá trình đóng vào công-
ten-nơ và được Cục Lâm nghiệp niêm phong chính thức để vận 
chuyển đến kho hải quan và bãi lưu kho. Công-ten-nơ lâm sản xuất 
khẩu được kẹp chì hải quan (kẹp chì niêm phong).
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3.2.6.  Các rủi ro và khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro đối 
với nhà nhập khẩu

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

Quyền khai thác hợp pháp:
 - Quyền sử dụng đất không rõ ràng do 

nhầm lẫn về quyền tài sản, quy định 
quản lý Nhượng quyền đất kinh tế (ELC) 
và các vi phạm phát sinh trong dự án 
chuyển đổi. 

 - Việc phá rừng bất hợp pháp diễn ra 
trước khi quy trình pháp lý cấp ELC 
hoàn thành.

 - Việc phân bổ bất hợp pháp ELC xảy ra 
tại các khu vực phân vùng sai của rừng 
phòng hộ.

 - Chủ giấy phép quản lý hơn 10.000 ha 
và giấy phép chuyển đổi bị lạm dụng để 
khai thác các khu vực rừng liền kề với 
ELC.

 - Xác minh tại chỗ, đánh giá quá 
trình phân bổ cấp phép thông qua 
phỏng vấn các cơ quan chính phủ 
ở cấp trung ương và địa phương; 
nghiên cứu tài liệu.

 - Thăm hiện trường đến các khu vực 
cấp phép, xem xét tài liệu, phỏng 
vấn các bên liên quan và nhân 
viên làm việc cho chủ sở hữu giấy 
phép.

Thuế và Phí:
 - Không thanh toán thuế và phí  - Xem xét liệu tất cả các loại thuế và 

phí liên quan đã được thanh toán 
theo quy định của Bộ Kinh tế và 
Tài chính hay chưa.

Hoạt động khai thác gỗ:
 - Quy định khai thác đối với ELC và các 

dự án chuyển đổi mục đích bị vi phạm, 
khai thác trên mức được cấp phép hàng 
năm, khai thác ngoài ranh giới. 

 - Khai thác trái phép các loài được bảo 
vệ bao gồm Giáng Hương (Burmese 
padauk) và Trắc (Siamese rosewood).

 - Vi phạm các quy định về môi trường như 
tiến hành khai thác trước khi tuân thủ 
Đánh giá tác động môi trường (EIA).

 - Khai thác mà không có giấy phép khai 
thác hợp lệ.

 - Hoạt động khai thác cần được 
đánh giá tại chỗ và đồng thời thực 
hiện các biện pháp quản lý cần 
thiết, phỏng vấn các bên liên quan 
như nhân viên của chủ giấy phép 
(hoặc nhà thầu) và đại diện chính 
quyền địa phương và trung ương.

 - Đánh giá các tài liệu có sẵn, như 
kế hoạch quản lý và các tài liệu 
hỗ trợ khác để đánh giá các hoạt 
động quản lý khai thác và quản lý 
rừng.

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

Quyền của bên thứ ba:
 - Các công ty khai thác không có các 

chương trình hỗ trợ phát triển cho dân 
địa phương theo luật pháp và không 
quản lý xung đột phát sinh từ tranh 
chấp đất đai.

 - Đánh giá tại chỗ và tham vấn các 
bên liên quan và cộng đồng sống 
trong hoặc liền kề khu vực cấp 
phép xem công ty khai thác có 
đáp ứng các quy định pháp lý như 
tôn trọng quyền của bên thứ ba 
hay không và liệu họ có đang kiểm 
soát tốt các xung đột theo luật.

Thương mại và vận tải:
 - Gỗ - các loài được bảo vệ, loài có giá trị 

cao và được liệt kê trong danh sách của 
CITES bị vận chuyển bất hợp pháp ra 
khỏi Cam-pu-chia qua các cửa khẩu: tài 
liệu giả mạo, chất lượng và khối lượng 
không chính xác, tránh sự kiểm tra của 
hải quan cửa khẩu, và hối lộ.

 - Cấm tất cả các loài bị cấm trong 
mọi trường hợp. 

 - Các loài CITES cần được chứng 
nhận bằng các tài liệu chính xác 
và hợp lệ. 

 - Xác minh các tài liệu đi kèm với 
các loài CITES.

Chế biến
 - Xưởng chế biến không được đăng ký 

hợp pháp hoặc xây dựng, lắp đặt bất 
hợp pháp trong các Khu bảo tồn.

 - Xưởng chế biến chưa đăng ký và thường 
di chuyển địa điểm để lợi dụng việc chế 
biến gỗ tự nhiên khai thác trái phép.

 - Tiến hành khai thác rừng tự nhiên trong 
khi chưa có báo cáo Đánh giá tác động 
môi trường.

 - Sử dụng các công cụ và thiết bị trái 
phép để chế biến gỗ rừng tự nhiên, 
thường là những công cụ gây lãng phí 
nguồn gỗ thô.

 - Đánh giá tại chỗ hoạt động chế 
biến để xem xét cơ sở chế biến 
được xây dựng và vận hành có hợp 
pháp hay không.
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3.2.7.  Một số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định 
VNTLAS)

	y Quy hoạch tổng thể dự án đầu tư rừng trồng được Bộ Nông Lâm Ngư 
nghiệp (Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries) phê duyệt.

Áp dụng cho chủ Nhượng quyền đất kinh tế (ELC). Yêu cầu chữ ký của Bộ trưởng 
Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp.

	y Giấy phép xuất khẩu (Export Permit /PC-IMEX) do Cục Xuất Nhập 
khẩu - Bộ Thương mại (Department of export - import of Ministry of 
Commerce) cấp.

Áp dụng cho nhà xuất khẩu, mô tả tên người giữ tài liệu, quốc gia xuất xứ, lượng 
gỗ (loại sản phẩm gỗ), quốc gia nhập khẩu. Chữ ký yêu cầu của Cục trưởng Cục 
Xuất nhập khẩu đồng chữ ký của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp.
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3.3. CA-MƠ-RUN

3.3.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu

a. Gỗ tròn và gỗ xẻ

Lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn và gỗ chưa qua chế biến chưa có hiệu lực 
tại Ca-mơ-run. Các bộ trưởng phụ trách lâm nghiệp trong CEMAC (Cộng 
đồng Kinh tế và Tiền tệ Trung Phi), đã đồng thuận việc cấm xuất khẩu gỗ 
thô từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Ca-mơ-run là thành viên của CEMAC, 
do đó việc cấm xuất khẩu gỗ thô có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

b. Loài

Một số Loài bị cấm xuất khẩu ở dạng gỗ tròn như Gụ Mahogany (Swietenia 
macrophylla), Acingre, Assamela (Afrormosia) (Pericopsis elata), Bete 
(Mansonia altissima), Xoan Bosse (Guarea cedrata), Cẩm lai Bubinga 
(Guibourtia spp.), Óc chó Dibetou (Lovoa trichilioides), Gõ Doussie (Afzelia 
Africana), Fromager, Ilomba, Iroko (Chlorophora excelsa, Milicia excelsa), 
Longhi (Abam) (Gambeya spp), Makore (Tieghemella africana), Moabi 
(Baillonella toxisperma), Giổi Movingui (Distemonanthus benthamianus), 
Sến Mukulungu (Autranella Công-gôlensis), Cẩm Ovengkol (Guibourtia 
demeusei), Hương Padouk (Pterocarpus spp.), Cẩm Pao Rosa (Swartzia 
fistuloides), Xoan Sapelli (Entandrophragma cylindricum), Sipo 
(Entandrophragma utile), Giá tỵ Teak (Tectona grandis Linn), Muồng đen 
Wenge (Millettia laurentii), Ngựa vằn Zingana (Microberlinia bisulcata). 

Xuất khẩu gỗ tròn thuộc họ Cẩm Quỳ, Ayous, Obeche (Triplochiton 
scleroxylon), Căm xe Azobe, Bongossi (Lophira alata) và Framire 
(Terminalia ivornesis) phải có hạn ngạch5.

5 Lệnh số 0021 ngày 19 tháng 2 năm 2018 Bộ Lâm nghiệp và Động vật hoang dã 
Cameroon
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c. Công ước CITES

Ca-mơ-run đã ký Công ước CITES vào tháng 6 năm 1981 và phê chuẩn vào 
tháng 9 cùng năm. Xuất khẩu các loài gỗ được liệt kê trong các phụ lục I, II 
và III của Công ước CITES chỉ được phép khi chứng minh giấy phép CITES 
hợp lệ do Bộ Lâm nghiệp và Động vật hoang dã cấp.

3.3.2. Nguồn gỗ

Có 6 nguồn gỗ chính tại Ca-mơ-run phân loại theo thời hạn sử dụng đất 
lâm nghiệp. Đất lâm nghiệp sử dụng lâu dài gồm có các đơn vị quản lý 
rừng và rừng cộng đồng. Đất lâm nghiệp tạm thời gồm có rừng khai thác 
truyền thống, rừng khai thác từ dự án phát triển, rừng cộng đồng và rừng 
tư nhân. 

Hạng mục Đất lâm nghiệp sử dụng 
lâu dài Đất lâm nghiệp tạm thời

Loại rừng Đơn vị 
quản 

lý rừng 
(FMU)

Rừng 
cộng 
đồng

Rừng 
khai thác 

truyền 
thống
(VCC)

Rừng khai 
thác từ dự 

án phát 
triển

(VCPD)

Rừng 
cộng 
đồng

Rừng tư 
nhân

Hình thức 
chuyển 
quyền sử 
dụng đất

Tham 
vấn được 
Cục lâm 
nghiệp 
tiến hành

Tham 
vấn 
được 
Cục lâm 
nghiệp 
tiến 
hành

Tham 
vấn được 
Cục lâm 
nghiệp 
tiến hành

Tham 
vấn được 
Cơ quan 
quản lý 
nhà nước 
tiến hành

Tham 
vấn 
được Cơ 
quan 
Lâm 
nghiệp 
tiến 
hành

Rừng 
được 
trao đổi 
và bán 
giữa các 
chủ rừng 
- nhưng 
đất vẫn 
thuộc 
quyền sở 
hữu nhà 
nước

Hạng mục Đất lâm nghiệp sử dụng 
lâu dài Đất lâm nghiệp tạm thời

Loại rừng Đơn vị 
quản 

lý rừng 
(FMU)

Rừng 
cộng 
đồng

Rừng 
khai thác 

truyền 
thống
(VCC)

Rừng khai 
thác từ dự 

án phát 
triển

(VCPD)

Rừng 
cộng 
đồng

Rừng tư 
nhân

Hình thức 
hưởng 
dụng đất

Rừng nhà 
nước do 
tư nhân 
quản lý

Rừng 
nhà 
nước do 
tư nhân 
quản lý

Rừng nhà 
nước do 
tư nhân 
quản lý 
và cây 
do đơn vị 
khai thác 
quản lý

Rừng nhà 
nước do 
tư nhân 
quản lý 
và cây 
do đơn vị 
khai thác 
quản lý

Rừng 
nhà 
nước do 
tư nhân 
quản lý 
và cây 
do cộng 
đồng 
quản lý

Rừng tư 
nhân, 
nhưng 
đất của 
nhà nước

Thời hạn 15 năm 15 năm 3 năm Đến khi 
hoàn tất 
chuyển 
đổi theo 
quy định 
ghi trong 
chuyển 
đổi

25 năm 
và được 
gia hạn 
chuyển 
đổi 5 
năm một 
lần

Được 
xác định 
trong kế 
hoạch 
quản lý 
đơn giản

Quản lý Đồng 
quản lý 
bởi Cơ 
quan 
quản 
lý lâm 
nghiệp 
và chủ 
rừng

Đồng 
quản lý 
bởi Cơ 
quan 
quản 
lý lâm 
nghiệp 
và cộng 
đồng

Đồng 
quản lý 
bởi Cơ 
quan 
quản 
lý lâm 
nghiệp 
và đơn vị 
khai thác

Bên hưởng 
lợi của dự 
án phát 
triển

Đồng 
quản lý 
bởi Cơ 
quan 
quản 
lý lâm 
nghiệp 
và cộng 
đồng (sử 
dụng 
đa mục 
đích)

Theo 
mục đích 
sử dụng 
(lâm 
sinh, 
nông lâm 
kết hợp)
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3.3.3. Quy định pháp lý đối với khai thác

Các quy định pháp lý để khai thác các nguồn gỗ hợp pháp chính từ Ca-
mơ-run được mô tả chi tiết dưới đây (không bao gồm gỗ từ rừng tư nhân, 
vì đó chỉ là nguồn không đáng kể).

a. Đơn vị quản lý rừng FMU (rừng ổn định lâu dài)

Chủ rừng FMU phải là công dân Ca-mơ-run hoặc một công ty đã đăng ký 
tại Ca-mơ-run và có cổ đông cung cấp dịch vụ lâm nghiệp. Các bước cấp 
nhượng quyền: 

 - Mời thầu công khai;

 - Các nhà thầu đủ điều kiện nộp hồ sơ;

 - Một ủy ban phân bổ nhượng quyền liên ngành được giao nhiệm vụ 
đánh giá hồ sơ; 

 - Ủy ban quyết định phân bổ thầu;

 - Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và Động vật hoang dã thông báo đơn vị 
trúng thầu;

 - Đơn vị được chọn ký hợp đồng và thanh toán với Bộ Lâm nghiệp và 
Động vật hoang dã.

Việc khai thác gỗ có thể được thực hiện mà không cần có kế hoạch quản 
lý rừng trong ba năm đầu tiên. Trong giai đoạn này, chủ sở hữu nhượng 
quyền xây dựng kế hoạch quản lý theo các bước quy định. Bộ Lâm nghiệp 
và Động vật hoang dã xác nhận từng bước trước khi chuyển sang bước 
tiếp theo.

Khi chủ sở hữu đã hoàn thành các nghĩa vụ, Sở Lâm nghiệp cấp giấy 
chứng nhận phù hợp với các thông số kỹ thuật của hợp đồng khai thác 
tạm thời. Chủ sở hữu sau đó có thể áp dụng hợp đồng khai thác lâu dài. 
Khai thác rừng ổn định lâu dài của nhà nước do tư nhân quản lý được 

điều chỉnh bởi một thỏa thuận được Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và Động 
vật hoang dã ký và có hiệu lực trong 15 năm.

Thỏa thuận cho một diện tích rừng bao gồm một hoặc nhiều Đơn vị quản 
lý rừng (FMU) và phải tuân theo kế hoạch quản lý được Bộ Lâm nghiệp và 
Động vật hoang dã và một ủy ban liên bộ phê duyệt.

Kế hoạch quản lý có hiệu lực trong 30 năm, tuy nhiên có thể được điều 
chỉnh sau khoảng thời gian 5 năm. Kế hoạch quản lý sửa đổi phải được 
Bộ Lâm nghiệp và Động vật hoang dã và Ủy ban liên bộ thẩm định trước 
khi thực hiện. Các cộng đồng địa phương sẽ có cơ hội đóng góp ý kiến 
của mình về các vấn đề phân chia vùng theo kế hoạch quản lý. Đối với 
FMU, hồ sơ hoặc tài liệu bắt buộc hợp pháp: (1) Kế hoạch phát triển; (2) 
Kế hoạch quản lý 5 năm, (3) Kế hoạch hoạt động hàng năm. 

b. Rừng cộng đồng (đối với rừng ổn định lâu dài)

Để có được quyền khai thác gỗ hợp pháp từ rừng cộng đồng, các đơn vị 
và cộng đồng phải gửi yêu cầu đồng quản lý rừng tới Bộ Lâm nghiệp và 
Động vật hoang dã. Nếu không có phản đối, Bộ sẽ ký một thỏa thuận.

Khai thác trong rừng cộng đồng phải được phê duyệt kế hoạch quản lý 
rừng sau 3 năm giống như FMU, hoạt động khai thác có thể được tiến 
hành mà không cần kế hoạch quản lý trong ba năm đầu tiên của thỏa 
thuận tạm thời. Đối với rừng cộng đồng, hồ sơ hoặc tài liệu bắt buộc hợp 
pháp: (1) Kế hoạch quản lý đơn giản, (2) Kế hoạch hoạt động hàng năm.

c. Rừng cộng đồng (đối với rừng không ổn định lâu dài)

Từ một phần diện tích rừng không ổn định lâu dài sang rừng cộng đồng 
theo kiến nghị từ đại diện cộng đồng và ý kiến ủng hộ của các thành viên 
cộng đồng. Giấy chứng nhận khai thác hàng năm do Bộ Lâm nghiệp và 
Động vật hoang dã cấp là bắt buộc đối với rừng cộng đồng để khai thác gỗ.
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Các bước cộng đồng cần tuân thủ để khai thác gỗ hợp pháp từ rừng của 
họ gồm:

 - Xác minh ranh giới khu vực khai thác gỗ hàng năm;

 - Thực hiện kiểm kê; báo cáo hoạt động thường niên cho năm khai thác 
trước đó;

 - Chuẩn bị kế hoạch hàng năm cho năm hiện tại;

 - Sao chép Kế hoạch quản lý đơn giản được Bộ Lâm nghiệp và Động vật 
hoang dã phê duyệt;

 - Viết đơn xin cấp Giấy chứng nhận khai thác hàng năm.

3.3.4.  Quy định pháp lý đối với chế biến và vận chuyển

a. Chế biến

Công ty phải đăng ký nhà máy chế biến gỗ với Bộ Lâm nghiệp và Động 
vật hoang dã. Nhà máy chế biến gỗ phải đánh giá tác động môi trường 
và thực hiện các kế hoạch quản lý môi trường. Đối với đơn vị chế biến, hồ 
sơ hoặc tài liệu bắt buộc hợp pháp là: (1) Giấy chứng nhận đăng ký chất 
lượng chế biến gỗ, (2) Phiếu xuất kho gỗ.

b. Vận chuyển

Vận chuyển sản phẩm gỗ phải có giấy phép của Cục Lâm nghiệp. Các tài 
liệu bắt buộc về mặt pháp lý trong quá trình vận chuyển là: (1) Giấy phép 
hoạt động hàng năm / Giấy chứng nhận khai thác hàng năm, (2) Hợp 
đồng cung cấp gỗ tròn hoặc mua gỗ đã được phê duyệt.

Lưu ý: chỉ những người có quyền sở hữu hợp lệ, cơ sở chế biến gỗ đã 
đăng ký hoặc chủ sở hữu các khu chế biến gỗ mới có thể yêu cầu giấy 
phép vận chuyển lâm sản. Để có được giấy phép vận chuyển, phải nộp 
một số tài liệu và được Cục Lâm nghiệp phê duyệt, sau đó một loạt thư ủy 
quyền cho việc vận chuyển gỗ hoặc gỗ đã qua chế biến được cấp.

3.3.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu

 - Bộ Lâm nghiệp và Động vật hoang dã và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm 
đảm bảo tuân thủ pháp luật đối với việc xuất khẩu các sản phẩm gỗ.

 - Các Quy định pháp lý đối với xuất khẩu phụ thuộc vào loại gỗ, cụ thể:

	y Loài bị cấm khai thác dưới hình thức gỗ tròn như: Hương (Padouk), 
Xoan đào (Sapelli), Óc chó (Bibolo), Giổi  (Movingui)…

	y Loài có hạn ngạch xuất khẩu gỗ tròn như: Cẩm Quỳ (Ayous).

	y Loài cần giấy phép CITES để xuất khẩu như: Tếch (Afrormasia).

 - Giám sát và kiểm tra xuất khẩu gỗ được giao cho một công ty xác minh 
và chứng nhận độc lập SGS.

 - Tất cả các lâm sản rời khỏi đất nước sẽ có giấy phép xuất khẩu do SGS 
cấp để xác nhận nguồn gốc hợp pháp, truy xuất nguồn gốc và thanh 
toán thuế và phí.

 - SGS có trách nhiệm đảm bảo tờ khai hải quan cho xuất khẩu là chính 
xác (ví dụ: số lượng, chủng loại, phân loại thuế quan và giá trị).

 - Sản phẩm gỗ phải được đưa vào kiểm tra và kiểm dịch thực vật, được 
cấp tờ khai xuất khẩu. Đơn vị xuất khẩu phải đảm bảo có được Tờ khai 
xuất khẩu từ ngân hàng. Đơn vị xuất khẩu phải nộp đơn Đăng ký xuất 
khẩu cho bộ phận ngoại hối .

 - Dán thị thực của mình lên các bản sao hồ sơ xuất khẩu.

 - Các bản sao kèm thị thực được trả lại cho nhà xuất khẩu, sau đó 
chuyển cho Ngân hàng và Hải quan.
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3.3.6.  Các rủi ro và khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro đối 
với nhà nhập khẩu

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

Quyền khai thác hợp pháp:
 - Không tuân thủ các quy trình phân 

bổ, nhượng quyền khai thác gỗ (đối 
với FMU) và các thủ tục ủy quyền khai 
thác hàng năm.

 - Kế hoạch quản lý khai thác gỗ từ FMU 
và rừng cộng đồng không được xây 
dựng theo quy trình chính thức, hoặc 
không được xây dựng/sử dụng, hoặc 
không được tuân thủ đầy đủ.

 - Đánh giá quá trình cấp phép 
nhượng quyền, xem xét lại giấy 
phép và kế hoạch quản lý.

Thuế và Phí:
 - Không thanh toán thuế và phí, cùng 

với các khoản khác.
 - Đánh giá các khoản thanh toán 

thuế bao gồm tài liệu và phỏng 
vấn tại chỗ nhân viên công ty và 
đại diện chính quyền có liên quan 
để đảm bảo rằng các khoản thuế 
và phí liên quan đã được thanh 
toán.

Hoạt động khai thác gỗ:
 - Quy định trong kế hoạch quản lý được 

phê duyệt chính thức không đi kèm 
các rủi ro khai thác gỗ bất hợp pháp 
trong các khu vực được bảo vệ và/
hoặc các loài gỗ được bảo vệ. 

 - Các công ty không thực hiện đánh giá 
tác động môi trường trước khi tiến 
hành khai thác.

 - Người lao động không được đăng ký 
bảo trợ xã hội, khấu trừ đóng góp an 
sinh xã hội, và không được trả lương 
tối thiểu hàng tháng. 

 - Các quy định về sức khỏe và an toàn 
lao động không được đáp ứng.

 - Đánh giá tại chỗ về mức độ tuân 
thủ pháp luật của hoạt động. 

 - Đánh giá kế hoạch quản lý và 
giấy phép khai thác và quan sát 
các hoạt động khai thác trên hiện 
trường. 

 - Đánh giá báo cáo ESIA và hiệu 
suất đáp ứng các yêu cầu. 

 - Phỏng vấn các công nhân và xem 
xét hợp đồng lao động xem họ 
được tuyển dụng và làm việc như 
quy định pháp luật không.

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

Quyền của bên thứ ba:
 - Cộng đồng địa phương không được 

tham vấn như quy trình thành lập FMU.
 - Cộng đồng địa phương bị ngăn tiếp 

cận vào một số FMU.

 - Đánh giá tại chỗ để xem xét quan 
hệ với cộng đồng của công ty, 
phỏng vấn nhân viên công ty và 
các thành viên cộng đồng và các 
đại diện chính quyền liên quan.

Thương mại và Vận tải:
 - Sử dụng tài liệu giả mạo để vận 

chuyển gỗ, chất lượng và khối lượng 
không chính xác, trộn gỗ, khai sai tên 
loài, tránh sự kiểm tra của các lực 
lượng biên giới.

 - Các loài gỗ được bảo vệ bị xuất khẩu 
bất hợp pháp và/hoặc vượt quá hạn 
ngạch xuất khẩu hàng năm. Các nhà 
xuất khẩu không có giấy phép xuất 
khẩu gỗ hợp lệ.

 - Xác minh tài liệu, đánh giá tình 
trạng của những tài liệu này bằng 
phỏng vấn hoặc liên hệ với đại 
diện chính quyền chịu trách nhiệm 
ban hành tài liệu. 

 - Đánh giá tại chỗ hồ sơ khai thác và 
tài liệu vận chuyển.

Chế biến: 
 - Người lao động không được đăng ký 

bảo trợ xã hội và không được chủ sử 
dụng lao động khấu trừ và trả tiền 
đóng góp an sinh xã hội và một số 
hoạt động không được trả lương tối 
thiểu hàng tháng. 

 - Các cơ sở chế biến gỗ không đáp ứng 
được các quy định về sức khỏe và an 
toàn lao động; và không thực hiện 
ESIA và/hoặc thực hiện các biện pháp 
đã xác định.

 - Đánh giá tại chỗ hoạt động của 
các cơ sở chế biến bao gồm các 
yêu cầu về sức khỏe và an toàn lao 
động và thực hiện các hành động 
cần thiết theo ESIA.
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3.3.7.  Một số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định 
VNTLAS)

	y Giấy phép khai thác hàng năm (Permis annuel d’opération) do Bộ Lâm 
nghiệp và Động vật hoang dã (Ministère Des Forêts Et De La Faune) cấp. 

Áp dụng bắt buộc cho tất cả các khu rừng, trước hoạt động khai thác, gồm chi 
tiết số lượng và khối lượng cây được ủy quyền cho khai thác đối với từng loài 
rừng. Hiệu lực của nó là một năm. Chủ tài liệu là Nhà khai thác rừng. Yêu cầu chữ 
ký của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và Động vật hoang dã (MINFOF)

	y Đăng ký xuất khẩu (Domiciliation d’exportation) – do Bộ Tài chính 
(Ministere de Finance) phê duyệt.

 

Áp dụng bắt buộc cho tất cả gỗ xuất khẩu. Chủ tài liệu là nhà Xuất khẩu / Bộ 
Lâm nghiệp và động vật hoang dã (MINFOF). Yêu cầu chữ ký của Bộ Tài chính 
(Ministere de Finance).
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3.4. CÔNG-GÔ

3.4.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu

a. Gỗ tròn và gỗ xẻ

Luật Lâm nghiệp số 14-2009 quy định gỗ khai thác được ưu tiên cho 
các ngành chế biến gỗ tại địa phương. Một số trường hợp ngoại lệ: Các 
công ty có thể xuất khẩu 15% sản lượng gỗ tròn với một số loài, khi có 
sự chấp thuận chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền, hay được gọi là 
hạn ngạch “85/15”. Cục Kiểm soát lâm sản xuất khẩu (SCPFE) chịu trách 
nhiệm xác minh việc tuân thủ các hạn ngạch xuất khẩu đối với gỗ tròn. 

Tuy nhiên, các bộ trưởng phụ trách lâm nghiệp trong CEMAC (Cộng đồng 
Kinh tế và Tiền tệ Trung Phi), đã đồng thuận việc cấm xuất khẩu gỗ thô từ 
ngày 1 tháng 1 năm 2022. Công-gô là thành viên của CEMAC, do đó việc 
cấm xuất khẩu gỗ tròn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

b. Loài

Công-gô chưa cấm xuất khẩu loài gỗ cụ thể nào, mặc dù quy định bảo 
vệ áp dụng cho một số loài nhưng có thể được xuất khẩu khi có sự chấp 
thuận chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền.

c. Công ước CITES

Công-gô tham gia Công ước CITES và có hiệu lực vào tháng 5 năm 1983.

Việc xuất khẩu và nhập khẩu các loài gỗ được liệt kê trong các phụ lục I, 
II và III của Công ước CITES phải được ghi chép đầy đủ và kèm theo giấy 
phép xuất khẩu, nhập khẩu và tái xuất khẩu chính thức do Cơ quan quản 
lý CITES cấp.
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3.4.2. Nguồn gỗ

Có 4 nguồn gỗ tại Công-gô, bao gồm gỗ từ đơn vị quản lý rừng (FMU), gỗ 
từ đơn vị khai thác rừng (FHU), gỗ có giấy phép khai thác rừng trồng và 
gỗ khai thác có giấy phép đặc biệt. Trong đó, giấy phép đặc biệt chỉ được 
cấp cho khu vực đất lâm nghiệp không sử dụng lâu dài. 

Hạng mục Đất lâm nghiệp sử dụng lâu dài
Đất lâm nghiệp 
không sử dụng 

lâu dài

Loại sở hữu 
rừng

Đơn vị quản lý 
rừng (FMU)

Đơn vị khai 
thác rừng 

(FHU)

Giấy phép 
khai thác 

rừng trồng

Giấy phép 
đặc biệt

Hình thức 
chuyển 
nhượng 
quyền sử 
dụng đất

Cấp cho đơn 
vị khai thác 
tư nhân sau 
khi đấu thầu 
công khai và 
hồ sơ được 
phê duyệt bởi 
Ủy ban đánh 
giá.

Cấp cho đơn 
vị khai thác 
tư nhân sau 
khi đấu thầu 
công khai và 
hồ sơ được 
phê duyệt bởi 
Ủy ban đánh 
giá.

Cấp cho đơn 
vị khai thác 
tư nhân. Hợp 
đồng cho 
thuê để khai 
thác rừng 
trồng.

Cấp cho cá 
nhân hoặc 
cộng đồng cho 
tối đa 5 cây.

Hưởng 
dụng đất

Nhà nước Nhà nước Nhà nước Nhà nước

Thời hạn 25 năm 15 năm 6 tháng 1 tháng

Quản lý Tư nhân Tư nhân Tư nhân Tư nhân

Theo Luật Lâm nghiệp số 16-2000 ngày 20 tháng 11 năm 2000, các 
thỏa thuận khai thác được phân loại như sau:

a. Chế biến công nghiệp: Đơn vị khai thác rừng có thể thu thập hạn ngạch 
khai thác hàng năm được xác định trong Đơn vị quản lý rừng (FMU) của 
họ. Hiệu lực của các giấy phép hoạt động được xác định theo khối lượng 
đầu ra và không quá 15 năm. Có thể gia hạn.

b. Quản lý và chế biến: Giống như thỏa thuận chế biến công nghiệp ở 
trên, chủ sở hữu thỏa thuận quản lý và chế biến cũng phải thực hiện các 
hoạt động lâm sinh như vượt quá 25 năm; tuy nhiên, có thể được gia hạn 
vô thời hạn, trừ khi chủ sở hữu không đáp ứng được nghĩa vụ của mình, 
cây đổ, các loài bị đe dọa hoặc xã hội phản ứng.

c. Giấy phép khai thác rừng trồng: Giấy phép được cấp theo số lượng 
cây được khai thác và không được vượt quá 6 tháng. Được gia hạn trong 
trường hợp bất khả kháng.

d. Giấy phép đặc biệt: Giấy phép này chỉ có thể được cấp cho công dân 
Công-gô, các tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội khác được thành lập 
theo luật Công-gô. Chủ sở hữu giấy phép có thể khai thác thương mại 
lâm sản ngoài gỗ ở những khu vực cụ thể và với số lượng hạn chế. Nếu 
được phép, có thể khai thác một số cây được chọn cho mục đích thương 
mại. Giấy phép đặc biệt có hiệu lực trong 1 tháng và có thể không được 
gia hạn.

3.4.3.  Quy định pháp lý đối với khai thác

Thỏa thuận về Chế biến Công nghiệp (ITC), và Quản lý & Chế biến (CAT) 
chỉ được trao sau khi có Lệnh của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Lâm nghiệp và 
Phát triển bền vững (hiện nay là Bộ Kinh tế Lâm nghiệp).

Các công ty thi hành được đánh giá theo các tiêu chí khác nhau, bao 
gồm:

 - Tác động kinh tế xã hội của các hoạt động dự kiến, rủi ro tài chính, 
thiết bị và/hoặc cam kết của họ để thực hiện kế hoạch phát triển.

 - Chủ sở hữu thỏa thuận phải nộp đơn cho Bộ Kinh tế Lâm nghiệp để ủy 
quyền xây dựng bất kỳ cơ sở hạ tầng cần thiết nào.

 - Nộp đơn xin phép khai thác tối đa hàng năm.

 - Thỏa thuận này không được chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ, trừ 
khi được Bộ Kinh tế Lâm nghiệp phê duyệt.
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Giấy phép khai thác rừng trồng được cấp theo quy trình đấu thầu công 
khai và phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Lâm nghiệp và và Bộ trưởng 
Bộ Tài chính là cơ quan xác định giá cuối cùng.

Giấy phép đặc biệt được Cục Lâm nghiệp cấp trong thời hạn một tháng. 
Quy trình cấp phép: 

 - Nộp đơn đề nghị tại Văn phòng Cục lâm nghiệp. 

 - Đến địa điểm để đánh dấu những cây được khai thác. 

 - Hoạt động khai thác được hoàn thành.

Cục Lâm nghiệp sẽ có báo cáo sau khai thác. Giấy phép khai thác chỉ 
được cấp cho các công ty được thành lập theo luật pháp Công-gô. Công 
ty tư nhân nước ngoài muốn khai thác gỗ ở Công-gô, Brazzaville phải 
thành lập các công ty con theo luật. Công ty khai thác có vốn nước ngoài 
sẽ chia vốn cổ phần của mình cho công dân Công-gô.

3.4.4. Quy định pháp lý đối với chế biến và vận chuyển

Chế biến gỗ ở Công-gô phải đăng ký chính thức với Bộ Kinh tế Lâm nghiệp 
cũng như có thẻ căn cước (ID) chuyên ngành.

Theo Quy định của Luật 003/91 ngày 23 tháng 4 năm 1991 về bảo vệ 
môi trường thì nhà máy sản xuất ván ép phải tiến hành đánh giá tác động 
môi trường. Tất cả các nhà máy chế biến đều phải tuân thủ các quy định 
xử lý chất thải, quy định về sức khỏe, an toàn lao động và nghĩa vụ lao 
động hợp pháp. Thanh toán tiền lương tối thiểu, đăng ký với hệ thống an 
sinh xã hội cho người lao động, cũng như trả tiền cho hệ thống an sinh 
xã hội.

3.4.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu

Xuất khẩu lâm sản từ Công-gô phải tuân thủ sự kiểm tra (số lượng, chất 
lượng, loài và phân loại...) của Cục Kiểm soát lâm sản xuất khẩu.

Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ thuật này, Cục Kiểm soát lâm sản xuất khẩu 
cấp giấy chứng nhận xác minh xuất khẩu (AVE). Bất kỳ hoạt động xuất 

khẩu lâm sản nào từ Công-gô phải kèm theo: 

 - Tờ khai xuất khẩu. 

 - Giấy chứng nhận xuất xứ.

 - Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

3.4.6.  Các rủi ro và khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro đối 
với nhà nhập khẩu 

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

Quyền khai thác:
 - Không tuân thủ yêu cầu hợp đồng 

nhượng quyền hợp lệ được duyệt.
 - Không đầy đủ hoặc thiếu kế hoạch 

quản lý và giấy phép khai thác.

 - Đánh giá giấy phép nhượng quyền, 
giấy phép khai thác, và các tài liệu 
lập kế hoạch quản lý xem chúng có 
được thực hiện theo quy trình, luật 
định hay không, và còn giá trị hay 
không?

Thuế và Phí:
 - Không trả phí và thuế khai thác 

(thuế khai thác, thuế đất, thuế 
khai thác rừng), cũng như thuế đất 
không theo quy định chế biến công 
nghiệp (ITC). 

 - Không thanh toán tiền thuế cho 
Quỹ phát triển địa phương (CAT) và 
không hoàn thành cơ sở hạ tầng 
kinh tế xã hội được quy định trong 
các khoản phí Công ước (CAT và 
CTI).

 - Đánh giá tình trạng thanh toán thuế 
cho khối lượng gỗ và diện tích đất 
thông qua xem xét tài liệu. 

 - Liên hệ với các cơ quan chính phủ 
có liên quan có thể được sử dụng 
như một cách để xác nhận tính hợp 
lệ của các tài liệu và tính chính xác 
của thông tin. 

 - Kiểm tra chéo thông tin thanh toán 
thuế với các thông tin khác để có 
thể xác nhận cơ sở thanh toán, đảm 
bảo rằng khối lượng và/hoặc khu 
vực chính xác được sử dụng để tính 
toán.

Hoạt động khai thác gỗ:
 - Các hoạt động không đáp ứng các 

Quy định pháp lý liên quan đến 
hạn chế loài, diện tích, khối lượng, 
đường kính tối thiểu của gỗ tròn, 
cũng như không đáp ứng các quy 
tắc khai thác gỗ tác động thấp. 

Đánh giá tại chỗ các vấn đề liên quan 
đến khai thác để xem: 
 - Các quy định pháp lý liên quan đến 

hạn chế khai thác có được đáp ứng 
không? 
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Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

 - Yêu cầu đánh giá tác động môi 
trường và xã hội (ESIA) và yêu cầu 
xây dựng một chương trình hoạt 
động và/hoặc để thực hiện các điều 
khoản nhằm giảm thiểu tác động 
môi trường và xã hội không được 
tuân thủ. 

 - Các hoạt động không đáp ứng yêu 
cầu về sức khỏe của người lao động 
hoặc tuân thủ các quy định về an 
toàn và việc làm của người lao động.

 - ESIA có được thực hiện chưa, đầy 
đủ không và được thực hiện hay 
không?; 

 - Quyền và bảo hộ cho công nhân 
đang được tuân thủ hay không?

Quyền của bên thứ ba:
 - Hoạt động khai thác không chú ý 

đến xác định các địa điểm tâm linh 
và linh thiêng của người bản địa 
hoặc thiếu bồi thường/sửa chữa 
trong trường hợp không tuân thủ.

 - Đánh giá tại chỗ các hoạt động khai 
thác để kiểm tra việc thực hiện các 
nghĩa vụ pháp lý. Xem xét các tài 
liệu và thủ tục theo yêu cầu của 
pháp luật.

 - Phỏng vấn cộng đồng địa phương 
và đại diện chính quyền để xác nhận 
rằng các Quy định pháp lý được đáp 
ứng hay không.

Thương mại và vận chuyển gỗ:
 - Khai báo sai về khối lượng và loài, 

sử dụng tài liệu vận chuyển gian lận.
 - Xác minh chuỗi cung ứng bao gồm 

xác minh tại chỗ các lô hàng để 
đánh giá việc tuân thủ các quy tắc 
nhận dạng loài và đo lường. 

 - Xem xét tài liệu, phỏng vấn nhân 
viên công ty và các cán bộ chính 
phủ.

Chế biến:
 - Đơn vị khai thác: Không xây dựng 

Kế hoạch quản lý môi trường và xã 
hội và/hoặc khai thác không có giấy 
phép.

 - Không tuân thủ các yêu cầu về sức 
khỏe của người lao động (thiếu dịch 
vụ y tế theo luật định, không chăm 
sóc công nhân trong trường hợp tai 
nạn hoặc bệnh tật. Không đăng ký 
công nhân và tai nạn lao động với 
Quỹ An sinh xã hội quốc gia).

 - Đánh giá tại chỗ các cơ sở chế biến 
để xem có đáp ứng được tất cả các 
quy định pháp lý được chỉ định là rủi 
ro hay không?

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

 - Không tuân thủ nghĩa vụ an toàn 
của người lao động (thiếu thiết 
bị bảo hộ cá nhân) và quy định về 
việc làm (thiếu hợp đồng lao động 
hợp lệ, không sử dụng phiếu lương 
để thanh toán cho người lao động, 
không thanh toán tiền An sinh xã 
hội, tiền công của người lao động 
dưới mức lương tối thiểu.
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3.4.7.  Một số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định 
VNTLAS)

	y Giấy phép khai thác hàng năm (l’autorisation de coupe annuelle) do 
Bộ Kinh tế lâm nghiệp và Phát triển bền vững (Ministère de l’Economie 
Forestière et du Développement Durable) hiện là Bộ Kinh tế lâm nghiệp 
(Ministère de l’Economie Forestière) cấp.
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Áp dụng cho tất cả các chủ sở hữu giấy phép và nhượng quyền, cho phép thu 
hoạch giới hạn trữ lượng gỗ theo loài và lượng khai thác cho phép hàng năm. Chủ 
tài liệu là các công ty và bộ có các bản sao của tài liệu này. Chữ ký yêu cầu của 
Giám đốc của các cục địa phương thuộc Bộ Kinh tế Lâm nghiệp.
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	y Chứng nhận xác minh xuất khẩu (Attestation de vérification à l›export) 
do Cơ quan kiểm soát xuất khẩu lâm sản (Service de Contrôle des 
Produits Forestiers à l’Exportation-SCPFE) cấp.

Áp dụng cho tất cả các mặt hàng gỗ xuất khẩu. Chủ tài liệu là các nhà xuất khẩu. 
Yêu cầu chữ ký của Giám đốc Cơ quan kiểm soát xuất khẩu lâm sản - SCPFE.



Nhập khẩu gỗ - Rủi ro và khuyến cáo Nhập khẩu gỗ - Rủi ro và khuyến cáo70 71

3.5. CHDC CÔNG-GÔ

3.5.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu

a. Gỗ tròn và gỗ xẻ

CHDC Công-gô không cấm xuất khẩu gỗ và gỗ tròn. Tuy nhiên, các bộ 
trưởng phụ trách lâm nghiệp trong CEMAC đã đồng thuận việc cấm xuất 
khẩu gỗ thô từ ngày 01/01/ 2022. 

b. Loài

Bộ luật Lâm nghiệp số 11/29 ngày 29 tháng 8 năm 2002 xác định hạn 
ngạch xuất khẩu gỗ tròn không vượt quá 30% sản lượng hàng năm, 
tương đương với nghĩa vụ chuyển đổi ít nhất 70% khối lượng gỗ tròn bán 
trên thị trường. Trong hạn ngạch này, chỉ có 5.000 m3 Limba hoặc 25% 
có thể được xuất khẩu. 

Hạn ngạch, cho mỗi công ty được chấp thuận với tư cách là nhà xuất khẩu 
như sau: a) Loài I, II: bằng 33% sản lượng gỗ khai thác trong năm trước; 
b) Các loài khác: ngoài hạn ngạch; c) Hạn mức đối với các công ty có nhà 
máy đang xây dựng được tính trên cơ sở 50% công suất dự kiến   của các 
cơ sở, chỉ có thể sử dụng một hạn ngạch trước khi nhà máy hoạt động.

Chỉ có một loài bị cấm xuất khẩu dưới dạng gỗ tròn là Mun Ebony 
(Diospyros crassiflora Hienr, Diospyros sp.). 

c. Công ước CITES

CHDC Công-gô trở thành thành viên của Công ước CITES năm 1976. Sắc 
lệnh của Bộ trưởng CHDC Công-gô ngày 28 tháng 3 năm 2000 nêu chi 
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tiết các loài thực vật liệt kê trong Công ước CITES và các quy định mới 
về bảo vệ, chế biến, buôn bán và xuất khẩu. Có hai loài Tếch Châu Phi 
(Pericopsis elata) và Anh Đào Châu Phi (Prunus Africana) được khai thác 
thương mại trong Phụ lục II.

3.5.2. Nguồn gỗ

Có 3 nguồn gỗ chính ở CHDC Công-gô, được cấp phép khai thác qua các 
hình thức: khai thác công nghiệp (có hợp đồng chuyển nhượng rừng), 
khai thác quy mô nhỏ và khai thác cộng đồng.

STT Kiểu khai thác Ghi chú

1 Khai thác công 
nghiệp (hợp đồng 
chuyển nhượng 
rừng)

 - Quyền khai thác được cấp thông qua hợp đồng 
nhượng quyền khai thác. Cơ quan lâm nghiệp xác 
nhận kế hoạch quản lý rừng. Trao đổi với với cộng 
đồng địa phương về các thông số kỹ thuật của kế 
hoạch là bắt buộc.

 - Lệnh của Bộ trưởng năm 2002 đã đình chỉ các 
hợp đồng chuyển nhượng rừng mới (Lệnh CAB/
MIN/AF. F-E. T./194/MAS/02). Quyết định này đã 
được gia hạn vào năm 2005 (Nghị định số 05/116 
ngày 24 tháng 10 năm 2005).

2 Khai thác quy mô 
nhỏ

 - Các Đơn vị Lâm nghiệp quy mô nhỏ có kế hoạch 
khai thác đặc biệt riêng. Hình thành và phân bổ 
các Đơn vị này được quản lý bởi cấp tỉnh, theo 
một quy trình giống như quy trình phân bổ rừng 
nhượng quyền (Lệnh số 85/CAB của Bộ trưởng).

 - “Khai thác quy mô nhỏ sơ cấp” do người bản địa 
thực hiện trên diện tích khai thác dưới 50 ha. 
“Khai thác quy mô nhỏ thứ cấp” thực hiện bởi các 
đơn vị lâm nghiệp quy mô nhỏ là người bản địa 
hoặc có tư cách pháp nhân với diện tích khai thác 
từ 100 đến 500 ha.

 - Đến cuối năm 2019, Công-gô DRC vẫn chưa triển 
khai mô hình Đơn vị Lâm nghiệp quy mô nhỏ.

3 Khai thác cộng 
đồng

 - Nhượng quyền khai thác rừng được trao cho các 
cộng đồng địa phương, những người có thể yêu 
cầu diện tích rừng theo quyền truyền thống.

3.5.3. Quy định pháp lý đối với khai thác

a. Khai thác công nghiệp (chuyển nhượng rừng)

Tất cả các hoạt động quản lý và khai thác rừng trong diện tích chuyển 
nhượng quyền khai thác rừng phải được thực hiện theo kế hoạch quản 
lý (Điều 71 của Bộ luật Lâm nghiệp). Chủ sở hữu được nhượng quyền có 
trách nhiệm lập kế hoạch quản lý rừng và được phê chuẩn theo Lệnh của 
Chủ tịch tỉnh (Điều 76 của Bộ luật Lâm nghiệp).

Chủ sở hữu được nhượng quyền cần xây dựng kế hoạch quản lý trong thời 
hạn 4 năm kể từ khi ký hợp đồng. Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp (Điều 5 Nghị 
định 34/CAB/MIN/EDD) có thể cấp thêm thời hạn tối đa 12 tháng nếu đề 
nghị hợp lý. Giấy phép khai thác sẽ bị đình chỉ nếu kế hoạch quản lý rừng 
không nộp đúng thời hạn cho Cục Lâm nghiệp.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch quản lý, chủ sở hữu nhượng quyền 
lập báo cáo khai thác rừng thường niên, theo mẫu của Cục Lâm nghiệp 
(Điều 65 Nghị định số 34/CAB/MIN/EDD). Chủ sở hữu nhượng quyền lập 
báo cáo quản lý rừng 5 năm. Cục Lâm nghiệp có trách nhiệm giám sát, 
theo dõi và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. (Điều 76 của Bộ luật Lâm 
nghiệp)

b. Khai thác quy mô nhỏ

Đơn vị khai thác quy mô nhỏ phải có giấy phép hành nghề lâm nghiệp, 
do Chủ tịch tỉnh cấp giấy phép có giá trị trong 5 năm. Các Đơn vị Lâm 
nghiệp quy mô nhỏ - do đó khai thác gỗ quy mô nhỏ thứ cấp vẫn chưa 
được thực hiện ở đây. Mặt khác, các đơn vị khai thác quy mô nhỏ sơ cấp 
có thể tiếp cận tài nguyên gỗ thông qua thỏa thuận khai thác được gọi 
là “mapatano” được ký với cộng đồng địa phương, nhưng không có mẫu 
quy ước để hướng dẫn đàm phán giữa cộng đồng địa phương và đơn vị 
khai thác quy mô nhỏ.
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c. Khai thác cộng đồng (nhượng quyền rừng cộng đồng địa phương)

Đại diện cộng đồng đăng ký với Chủ tịch tỉnh, Đơn đăng ký bao gồm bản 
đồ được lập có sự tham gia của cộng đồng, diện tích rừng và biên bản 
họp hội đồng cộng đồng (Điều 4 Nghị định 14/018). Phòng Lâm nghiệp 
điều tra sơ bộ để xác minh tính xác thực quyền của cộng đồng (Điều 9 
của Nghị định 14/018).

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 25/CAB, Phòng Lâm nghiệp 
hướng dẫn cộng đồng địa phương xây dựng kế hoạch quản lý đơn giản 
để quản lý và khai thác gỗ nhượng quyền rừng cộng đồng.

Kế hoạch quản lý bao gồm việc phân chia rừng thành các khu vực cụ 
thể. Kế hoạch đơn giản trên cơ sở kiểm kê các nguồn tài nguyên, báo 
cáo khảo sát kinh tế xã hội và mô tả các biện pháp quản lý truyền thống 
của cộng đồng (Điều 23 của Nghị định 25/CAB). Trong các khu vực được 
phân bổ để khai thác gỗ, kế hoạch quản lý đơn giản xác định số lượng 
hoặc khối lượng gỗ được khai thác hàng năm trong thời gian tối đa 5 năm 
(Điều 24 của Nghị định số 25/CAB).

d. Giấy phép khai thác

Luật pháp quy định giấy phép được cấp cho các đơn vị khai thác tư nhân 
trực tiếp thực hiện các hoạt động khai thác gỗ (Điều 97 và 98 của Bộ luật 
Lâm nghiệp). Việc ủy quyền khai thác ở dạng giấy phép khai thác công 
nghiệp đối với các nhượng quyền rừng công nghiệp (Điều 20, Nghị định 
84/CAB/MIN/ECNDD) hoặc giấy phép khai thác quy mô nhỏ để khai thác 
gỗ quy mô nhỏ sơ cấp hoặc thứ cấp.

đ. Quy định về môi trường

Luật Bảo vệ môi trường quy định rằng “bất kỳ dự án” lâm nghiệp nào 
có thể có tác động đến môi trường đều phải được đánh giá sơ bộ về tác 
động môi trường và xã hội (ESIA), kèm theo kế hoạch quản lý. Kế hoạch 
phải mô tả cụ thể các tác động, biện pháp giảm thiểu hoặc tăng cường 
giá trị môi trường, giám sát và theo dõi trách nhiệm (cũng như chi phí ước 

tính của họ trong quá trình triển khai dự án sau khi hoàn thành), theo dõi 
KPI, thời gian biểu, phương thức xây dựng năng lực và tham vấn với cộng 
đồng (Điều 19 Nghị định số 14/019), đánh giá tác động do công ty tư vấn 
thực hiện. Nếu ESIA phù hợp, cơ quan Môi trường CHDC Công-gô sẽ cấp 
giấy chứng nhận môi trường.

e. Quyền bên thứ ba

Bộ luật Lâm nghiệp Công-gô DRC yêu cầu các cộng đồng địa phương 
phải được xem xét trong các quy trình quản lý rừng. Chủ sở hữu nhượng 
rừng xác định sự tham gia của cộng đồng trong giai đoạn xây dựng kế 
hoạch quản lý. Người dân địa phương bị ảnh hưởng phải tham gia vào 
quá trình dự thảo kế hoạch quản lý, khuyến khích họ tham gia quản lý 
rừng. Bên nhượng quyền phải đề cập đến quyền sử dụng của người dân 
trong kế hoạch quản lý nhượng quyền của mình (Điều 10 Phụ lục Nghị 
định số 023/CAB).

Phụ lục của hợp đồng nhượng quyền rừng có một phần về cơ sở hạ tầng 
kinh tế xã hội vì lợi ích của cộng đồng địa phương. “Điều khoản xã hội” 
về nhượng quyền rừng nhằm mục đích phân phối lại lợi ích khai thác gỗ 
công nghiệp cho cộng đồng địa phương.

Hợp đồng nhượng quyền rừng phải được thỏa thuận sau quá trình tham 
vấn các cộng đồng xung quanh khu vực và chủ sở hữu nhượng quyền. 
Công ty lâm nghiệp ký hợp đồng chuyển nhượng kèm theo Điều khoản 
xã hội với các cộng đồng sống giáp ranh với diện tích nhượng quyền 
(Tsanga et al., 2017).

Các chủ sở hữu nhượng quyền xác định các bên liên quan và làm rõ cơ sở 
hạ tầng kinh tế xã hội sẽ được xây dựng, theo thời gian thực hiện và chủ 
sở hữu nhượng quyền cam kết tài trợ cho các hoạt động thông qua Quỹ 
phát triển địa phương (LDF).
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3.5.4. Quy định pháp lý đối với chế biến và vận chuyển

a. Cơ sở chế biến

Các đơn vị chế biến và các cơ sở được phân loại phải có giấy phép vận 
hành nhà máy cưa.

Giấy phép được ban hành trên cơ sở ý kiến đồng thuận của Bộ trưởng, 
Đơn và văn bản kiểm tra công khai về quản lý phạm vi hoạt động và kỹ 
thuật.

Quy định tại Điều 109 của Bộ luật Lâm nghiệp, khuyến khích các công ty 
(trong và ngoài nước) chế biến gỗ của họ tại CHDC Công-gô để thúc đẩy 
ngành chế biến địa phương và tăng giá trị gỗ và các sản phẩm gỗ của họ 
trước khi xuất khẩu.

Chỉ các đơn vị khai thác trong nước và những người có cơ sở chế biến 
được phép xuất khẩu 30% gỗ thô trong thời gian 10 năm. Mục đích nhằm 
đạt được 100% gỗ được chế biến trong nước vào cuối giai đoạn sau 10 
năm.

Kinshasa (thủ đô CHDC Công-gô) là nơi tập trung của gần như tất cả các 
cơ sở chế biến công nghiệp lớn - ngoại trừ hai khu công nghiệp lớn nằm 
ở Nioki (Bandundu) và Bumba (tỉnh Equator) (NSIMBA, 2012).

b. Vận chuyển

Sổ nhật ký khai thác và phiếu vận chuyển là hai loại tài liệu được sử dụng 
cho khai thác và xuất khẩu gỗ. Chủ sở hữu nhượng quyền chuẩn bị các 
tài liệu này theo mẫu tiêu chuẩn (Điều 68 và 71 của Nghị định 84/CAB).

Cơ quan lâm nghiệp có mặt tại vị trí khai thác gỗ, hoặc một cán bộ lâm 
nghiệp được giao kiểm soát dọc theo tuyến đường vận chuyển và phải 
ban hành phiếu vận chuyển (Điều 71 của Nghị định 84/CAB). Phiếu này 
bao gồm định danh, điểm đến của người vận chuyển và khai thác và sổ 
nhận dạng tải trọng gỗ - bao gồm số giấy phép khai thác, loài gỗ, khối 
lượng vận chuyển.

Trường hợp tải trọng bị thay đổi trong quá trình vận chuyển (phá tải), chủ 
lâm sản phải xin cấp phiếu vận chuyển mới (Điều 73 của Nghị định 84/
CAB).

Bất kỳ chuyển nhượng quyền sở hữu gỗ (mua hoặc bán) phải được báo 
cáo cho Bộ Lâm nghiệp chậm nhất trong vòng 15 ngày sau khi giao dịch 
(Điều 80, Nghị định 84/CAB).

3.5.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu

 - Giấy phép xuất khẩu gỗ hợp lệ của Tổng cục quản lý rừng tại Bộ Môi 
trường, Bảo tồn, Thiên Nhiên và Du lịch (MECNT). Giấy phép có giá trị 
trong một năm.

 - Tờ khai hải quan có thông tin khối lượng gỗ sẽ được xuất khẩu và Mẫu 
trình Cục Thuế và Cục Hải quan.

 - Danh sách các loại thuế, chỉ dẫn về phân bổ thuế.

Các công ty được nhượng quyền và công ty tham gia xuất khẩu phải chịu 
5 loại thuế và phí, tỷ lệ này được xác định theo Sắc lệnh liên tịch của Bộ 
Lâm nghiệp và Bộ Tài chính.

	y Thuế diện tích nhượng quyền rừng (TSCF): 40% cho chính quyền cơ sở 
và 60% cho Cơ quan Thuế.

	y Thuế khai thác (TA): chia đều cho Quỹ lâm nghiệp quốc gia và Cơ quan 
Thuế.

	y Thuế xuất khẩu (TE): 100% cho Cơ quan Thuế.

	y Thuế làm mất rừng (TD): chia đều cho Quỹ lâm nghiệp quốc gia và Cơ 
quan thuế.

	y Thuế trồng lại rừng (TR): 100% cho Cơ quan Thuế.
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3.5.6.  Các rủi ro và khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro đối 
với nhà nhập khẩu 

Rủi roRủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi roKhuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro

Quyền khai thác:
 - Các yêu cầu về hợp đồng nhượng 

quyền không hợp lệ, kế hoạch quản 
lý rừng và giấy phép khai thác không 
đầy đủ hoặc thiếu.

 - Xem xét giấy phép nhượng quyền, 
giấy phép khai thác và các tài liệu 
xây dựng kế hoạch quản lý rừng có 
được thực hiện theo quy định và 
còn hiệu lực hay không.

Thuế và Phí:
 - Tính toán/ước tính số tiền phải nộp 

được dựa trên các số liệu bị bóp méo 
(diện tích hoặc khối lượng) để trốn 
thuế. Nhiều vấn đề về hành chính 
đối với giấy phép khai thác gỗ quy 
mô nhỏ - đặc biệt đối với gỗ tại khu 
vực xuyên biên giới trong vùng Great 
Lakes.

 - Đánh giá tình trạng quyết toán thuế 
trên khối lượng gỗ khai thác và diện 
tích thông qua nghiên cứu tài liệu.

 - Liên hệ với các cơ quan chính phủ 
có liên quan để xác nhận tính hợp 
lệ của các tài liệu và tính chính xác 
của thông tin.

 - Kiểm tra chéo thông tin đóng thuế 
với các thông tin khác để có thể xác 
nhận cơ sở quyết toán, và đảm bảo 
rằng tính toán thuế dựa trên khối 
lượng và/hoặc diện tích chính xác.

Hoạt động khai thác gỗ:
 - Hoạt động khai thác vi phạm các Quy 

định pháp lý về hạn chế loài, diện tích, 
khối lượng, đường kính tối thiểu, và 
các quy tắc khai thác tác động thấp. 
Không có hoặc không tuân thủ các 
yêu cầu về ESIA và/hoặc không tuân 
thủ và/hoặc thực hiện chương trình 
hoạt động, các điều khoản nhằm 
giảm thiểu tác động môi trường và xã 
hội. 

 - Hoạt động khai thác không đáp ứng 
các yêu cầu về sức khỏe của người 
lao động hoặc không tuân thủ các 
quy định về an toàn vệ sinh lao động.

 - Đánh giá tại chỗ các vấn đề liên 
quan quá trình khai thác như: hạn 
chế khai thác, có được đáp ứng 
không; đã có ESIA chưa; ESIA có 
được thực hiện không; các quy định 
liên quan đến quyền lợi và an toàn 
của công nhân có được tuân thủ 
không.

Rủi roRủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi roKhuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro

Quyền của bên thứ ba:
 - Chính sách xã hội không được đưa 

vào hợp đồng nhượng quyền và/
hoặc không được thực hiện.

 - Quỹ phát triển địa phương (LDF) 
không được thực hiện hoặc quỹ bị 
sử dụng sai. Thất bại trong việc hình 
thành hoặc duy trì các Ủy ban quản 
lý và giám sát địa phương (LMoC và 
LMaC).

 - Đánh giá tại chỗ để đánh giá việc 
tuân thủ các Quy định pháp lý liên 
quan đến quyền của bên thứ ba.

 - Xem xét các tài liệu và thủ tục theo 
yêu cầu của pháp luật.

 - Phỏng vấn cộng đồng địa phương 
và đại diện chính quyền, để xác 
nhận rằng các Quy định pháp lý 
được đáp ứng.

Thương mại và vận tải gỗ:
 - Khai báo sai về khối lượng và chủng 

loại cũng như sử dụng các phiếu vận 
chuyển gian lận.

 - Xác minh chuỗi cung ứng, bao gồm 
xác minh tại chỗ các lô hàng để 
đánh giá tuân thủ với quy tắc nhận 
dạng loài và đo lường.

 - Xem xét tài liệu, phỏng vấn nhân 
viên công ty và cán bộ Chính phủ.

Chế biến:
 - Hoạt động không có giấy phép.
 - Không thực hiện Đánh giá tác động 

môi trường và xã hội (ESIA).
 - Không tuân thủ các yêu cầu về sức 

khỏe của người lao động (thiếu dịch 
vụ y tế theo luật định, không chăm 
sóc công nhân trong trường hợp tai 
nạn hoặc bệnh tật, không đăng ký 
công nhân và tai nạn lao động với 
Quỹ an sinh xã hội quốc gia).

 - Không tuân thủ nghĩa vụ an toàn 
của người lao động (thiếu thiết bị 
bảo hộ lao động) và quy định về việc 
làm (thiếu hợp đồng lao động hợp lệ, 
không sử dụng phiếu lương để thanh 
toán cho người lao động.

 - Không trả tiền quỹ an sinh xã hội cho 
người lao động. Tiền công của người 
lao động dưới mức lương tối thiểu.

 - Đánh giá tại chỗ các cơ sở chế biến 
về việc đáp ứng tất cả các Quy định 
pháp lý được xác định là rủi ro.
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3.5.7.  Một số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định 
VNTLAS)

	y Giấy phép khai thác công nghiệp (Permis de coupe industrielle) do 
Bộ Môi trường và Phát triển bền vững (Ministère de l’Enviroment  et 
Développement Durable) cấp.

Áp dụng cho chủ nhượng quyền rừng công nghiệp hàng nă. Chủ tài liệu là chủ 
nhượng quyền rừng. Yêu cầu chữ ký của Bộ Môi trường và Phát triển bền vững.

	y Giấy chứng nhận xác minh vận đơn và xuất khẩu (Certificat de 
verification a l’exportation et a l’embarquement (CVEE) do Văn phòng 
Kiểm soát Congo (Office Congolais de Contrôle) cấp.

Áp dụng cho Nhà xuất khẩu. Chủ tài liệu là nhà xuất khẩu. Chữ ký được yêu cầu 
bởi Văn phòng Kiểm soát Congo.
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3.6. GHI-NÊ XÍCH ĐẠO

3.6.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu

a. Gỗ tròn và gỗ xẻ

Hiện tại lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn chưa được áp dụng tại Ghi-nê Xích 
đạo. Tuy nhiên, Ghi-nê Xích đạo đã tham gia Cộng đồng Kinh tế và Tiền tệ 
Trung Phi (CEMAC). Theo quy định của CEMAC thì việc cấm xuất khẩu gỗ 
thô sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

b. Loài

Nghiêm cấm xuất khẩu các loài gỗ: Cẩm, Bubinga (Guibourtia 
tessmannii); Mun, Envila, Ebano (Diospyros crassiflora) và Muồng đen, 
nsonso, wengue (Milletia laurentii) dưới dạng gỗ tròn và gỗ xẻ. Chặt hạ 
các Loài này cần giấy phép đặc biệt của các cơ quan liên quan (Điều 60, 
Nghị định 97/1997).

c. Công ước CITES

Ghi-nê Xích đạo tham gia công ước CITES năm 1992. Nghị định 172/2005 
ngày 8 tháng 9 nội luật các quy định buôn bán các Loài động vật và thực 
vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng ở Cộng hòa Ghi-nê Xích đạo.

Việc xuất nhập khẩu và tái xuất bất kỳ loài gỗ nào được liệt kê trong các 
Phụ lục của Công ước CITES đều phải có giấy phép xuất nhập khẩu CITES 
của Cơ quan quản lý CITES.
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Gỗ Cẩm (Guibourtia tessmannii), gỗ Mun (Diospyros crassiflora), gỗ 
Muồng đen (Milletia laurentii (wengue) và Anh Đào Châu Phi (Prunus 
Victana) được nêu trong phụ lục II CITES. Do đó, việc chặt hạ các loài gỗ 
này phải được cấp phép đặc biệt của cơ quan có liên quan.

Hạn ngạch xuất khẩu được thiết lập cho các loài gỗ sau: Cẩm lai (Dalbergia 
sp), Cẩm, Bubinga (Guibourtia demeusei, Guibourtia tessmannii) và Anh 
Đào Châu Phi (Prunus Victana).

3.6.2. Nguồn gỗ

Ghi-nê Xích đạo có 3 nguồn gỗ chính là gỗ khai thác từ vườn tư nhân 
hoặc rừng bán ổn định lâu dài, gỗ từ rừng cộng đồng, đất nông nghiệp 
và đất sử dụng cho các mục đích khác và gỗ khai thác từ rừng quốc gia, 
rừng ổn định lâu dài. 

STT Nguồn Giải thích

1 Gỗ vườn (trong lục 
địa) - rừng bán ổn 
định lâu dài

 - Chủ sở hữu tài sản: Tư nhân
 - Loại hình quản lý: Rừng sản xuất
 - Giấy phép: Quyền khai thác do Bộ phụ trách 

cấp và Tổng thống ký. Yêu cầu ủy quyền của 
Hội đồng Quản lý rừng.

 - Mô tả: Các diện tích rừng tự nhiên hoặc rừng 
trồng nhỏ trong ranh giới của đất nông-lâm 
nghiệp kết hợp hoặc nông thôn.

2 Rừng cộng đồng 
(khu vực đảo và 
đất liền) - đất nông 
nghiệp và đất sử 
dụng cho các mục 
đích khác.

 - Chủ sở hữu tài sản: Cộng đồng địa phương
 - Loại hình quản lý: Rừng sản xuất (diện tích tối 

đa 4 ha/hộ. Hiệu lực: Vô thời hạn)
 - Quyền khai thác do Bộ phụ trách cấp và Tổng 

thống ký. Chấp nhận giấy chứng nhận quyền 
sử dụng rừng cộng đồng.

STT Nguồn Giải thích

 - Mô tả: Diện tích rừng tự nhiên hoặc rừng 
trồng được nhà nước thừa nhận, khoanh 
vùng và cấp cho cộng đồng địa phương tiếp 
tục sử dụng ổn định lâu dài. Muốn có rừng, 
cộng đồng phải nộp bản điều tra dân số mới 
nhất cho Viện phát triển lâm nghiệp và quản 
lý rừng được bảo vệ (INDEFOR-AP). Diện tích 
khu rừng đề xuất được INDEFOR-AP xác định 
và thiết lập ranh giới. Sau đó, INDEFOR-AP 
gửi bản khoanh vùng ranh giới và đề nghị của 
cộng đồng tới Đại diện khu vực của Cơ quan 
quản lý rừng bền vững (ASM) để trình lên Bộ 
trưởng ký. Cộng đồng có thể khai thác hoặc 
ủy quyền cho bên thứ ba bằng một hợp đồng 
được chủ tịch xã và công ty lâm nghiệp ký, 
với sự chấp thuận của Hội đồng Quản lý rừng.

 - Thù lao cho giấy phép khai thác gỗ trong 
rừng cộng đồng được trả bằng hiện vật. Đó 
là các dịch vụ xã hội giống như áp dụng với 
các công ty lâm nghiệp trong khu vực giáp 
với rừng quốc gia được cấp phép. Diện tích 
được cấp phép được điều chỉnh lại sau 10 
năm trên cơ sở số liệu điều tra dân số; điều 
này cho phép rừng cộng đồng được mở rộng 
theo sự gia tăng của dân số.

3 Rừng quốc gia 
(trong đất liền) - 
rừng ổn định lâu dài

 - Tài sản: Nhà nước
 - Loại hình quản lý: Rừng sản xuất (diện tích tối 

đa 50.000 ha)
 - Hiệu lực: 15 năm, và có thể được gia hạn
 - Giấy phép: Rừng được cấp phép khai thác 

thông qua Thỏa thuận cho thuê khai thác gỗ 
(LAHT). Yêu cầu từ Bộ Lâm nghiệp trình Tổng 
thống ký.
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STT Nguồn Giải thích

Tại Điều 38, Đạo luật 1/1997 về các phương 
thức khác nhau của LAHT, thời hạn và diện tích 
khai thác được cấp được quy định như sau:

 y Ngắn hạn: Thời gian: 5 năm, có thể gia hạn. 
Diện tích tối đa 10.000 ha. Khai thác bởi 
chủ sở hữu hoặc bên thứ ba.

 y Trung hạn: Thời gian: 10 năm, có thể gia 
hạn. Diện tích: từ 10.001 đến 30.000 ha. 
Đơn vị khai thác cần sở hữu một nhà máy 
công nghiệp để sơ chế.

 y Dài hạn: Thời hạn: 15 năm, có thể gia hạn. 
Diện tích: 30.001 đến 50.000 ha. Đơn vị 
khai thác cần sở hữu một nhà máy công 
nghiệp để sơ chế và chế biến chuyên sâu.

Có ba hình thức Thỏa thuận cho thuê khai thác 
gỗ, nhưng chỉ người dân địa phương mới được 
phép dự kiến hình thức trong phần a) của điều 
này.

 y Mô tả: Rừng tự nhiên hoặc rừng trồng của 
nhà nước có thể khai thác trực tiếp và độc 
quyền hoặc thông qua bên thứ ba có đủ 
năng lực tài chính để khai thác, chế biến và 
xuất khẩu gỗ.

3.6.3.  Quy định pháp lý đối với khai thác

Việc sử dụng và quản lý rừng ở Ghi-nê Xích đạo được quy định trong Đạo 
luật 1 ngày 18 tháng 2 năm 1997. Điều 18 của Đạo luật này quy định tất 
cả các hoạt động khai thác gỗ cho mục đích thương mại đều phải xin 
phép trước theo mục đích sử dụng, theo loài, khối lượng, số lượng, chất 
lượng và các thông số khác theo quy định. Nghị định 97 ngày 12 tháng 8 
năm 1997 đưa ra các quy định quản lý rừng cụ thể.

Nghị định 07 ngày 31 tháng 1 năm 2017 của Tổng thống cấm khai thác 
vì mục đích thương mại đối với một số đơn vị khai thác sử dụng cưa máy 

và một số công ty lâm nghiệp ở cấp quốc gia quy định chi tiếp quy trình 
xử lý hồ sơ xin cấp phép khai thác gỗ trong nước.

a. Gỗ vườn

Khai thác gỗ vườn cần có ủy quyền khai thác của Hội đồng Quản lý rừng 
(Tổng thống ký). Để ủy quyền khai thác, chủ vườn phải cung cấp giấy tờ 
chứng minh quyền sở hữu tài sản gỗ vườn do Tổng thống cấp, đăng ký 
sử dụng cưa máy và báo cáo có cây thương mại trong vườn, cũng như ủy 
quyền doanh số bán gỗ tại địa phương.

Thực hiện các hoạt động khai thác trong vườn đều phải có giấy phép khai 
thác của Tổng Giám đốc Sản xuất và Thương mại Lâm nghiệp đối với khu 
vực đảo, hoặc Đại diện vùng của Bộ Thủy sản và Lâm nghiệp cấp cho khu 
vực đất liền. Giấy ủy quyền phải có thông tin về loài và khối lượng sẽ khai 
thác.

b. Rừng cộng đồng

Khai thác gỗ trong rừng cộng đồng phải được Bộ phận phụ trách khu vực 
ủy quyền và giấy ủy quyền này phải được Tổng thống ký.

Trong hồ sơ xin ủy quyền khai thác, cộng đồng phải có được Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng rừng, giấy phép sử dụng được cấp cho cộng đồng. 
Để được cấp ủy quyền khai thác, cộng đồng cần chứng minh trong đơn 
về nhu cầu khai thác rừng cộng đồng và danh sách các dự án phát triển 
ưu tiên.

Bộ phụ trách sẽ cấp quyền khai thác rừng cộng đồng sau khi trình báo 
cáo phân tích và kiểm tra xác minh khu vực khai thác. Giấy ủy quyền có 
hiệu lực một năm kể từ ngày ký.

Trong trường hợp khai thác gỗ được bên thứ ba thực hiện, thì đơn xin ủy 
quyền khai thác cần đính kèm hợp đồng mua gỗ được bên thứ ba và hội 
đồng cộng đồng (thôn) ký. Hợp đồng này cũng sẽ được Hội đồng quản lý 
rừng ký để tiếp tục thực hiện như cam kết.
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c. Rừng quốc gia 

Đơn vị khai thác rừng cần có Thỏa thuận cho thuê khai thác gỗ (LAHT) 
của Bộ Lâm nghiệp (và được Tổng thống ký) để thực hiện các hoạt động.

Để có được LAHT, đơn đăng ký cần phải nộp xin Tổng thống phê duyệt. Bộ 
hồ sơ này cần giải thích và biện minh cho kế hoạch quản lý rừng và mô tả 
chính xác về địa điểm và khu vực khai thác.

3.6.4. Quy định pháp lý đối với chế biến và vận chuyển

Chủ sở hữu LAHT phải cam kết chế biến công nghiệp gỗ và phải đạt tối 
thiểu 60% sản lượng gỗ tròn của họ sau năm đầu tiên ký kết thỏa thuận. 
Cam kết chế biến được công nhận chính thức bằng công chứng. Chủ sở 
hữu LAHT có nghĩa vụ phải chế biến 100% sản lượng gỗ tròn sau một số 
năm nhất định.

Các yêu cầu chế biến đối với chủ sở hữu LAHT được liệt kê như sau:

a. Ngắn hạn: Thời gian là 5 năm, có thể gia hạn. Diện tích tối đa 10.000 
ha. Chế biến bởi chủ sở hữu hoặc bên thứ ba.

b. Trung hạn: Thời gian là 10 năm, có thể gia hạn. Diện tích dao động từ 
10.001 đến 30.000 ha. Đơn vị khai thác cần sở hữu một nhà máy công 
nghiệp để sơ chế.

c. Dài hạn: Thời hạn là 15 năm, có thể gia hạn. Diện tích 30.001 đến 
50.000 ha. Đơn vị khai thác cần sở hữu một nhà máy sơ chế công nghiệp 
và chế biến sâu.

Bên thụ hưởng LAHT sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để tận dụng 
gỗ với mục đích giảm tỷ lệ gỗ thải hiện đang được hạch toán trong các 
ngành công nghiệp chế biến gỗ và khai thác phục vụ sơ chế. Các biện 
pháp này sẽ được ghi vào trong kế hoạch quản lý vào cuối năm của năm 
đầu tiên sau khi ký thỏa thuận.

3.6.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu

Chỉ được phép xuất khẩu gỗ sau khi phân loại theo chất lượng, nhóm loài 
và các thông tin này phải được thể hiện trên vận đơn và hóa đơn. Tổ chức, 
cá nhân tiến hành giao dịch các sản phẩm gỗ thuộc tài sản của họ hoặc 
thuộc quyền sở hữu hợp pháp phải gửi tờ khai cho Văn phòng điều phối, 
giám sát, tiếp thị lâm nghiệp (OCIPEF) để kiểm soát và phân loại trước 
khi xuất khẩu.

Phòng Quản lý Lâm nghiệp cấp giấy chứng nhận xuất xứ. Chứng nhận 
hợp pháp được Bộ trưởng bộ phụ trách ký sau khi xem xét tất cả các tài 
liệu liên quan đến rừng được công ty khai thác. Các tài liệu xuất khẩu 
bao gồm:

 - Giấy phép kinh doanh. 

 - Giấy ủy quyền khai thác gỗ. 

 - Vận đơn. 

 - Giấy phép xuất khẩu. 

 - Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

3.6.6.  Các rủi ro và khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro đối 
với nhà nhập khẩu 

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

Quyền khai thác hợp pháp:
 - Quyền chuyển đổi mục đích hoặc 

giấy phép chuyển đổi được ban 
hành mà không có giới hạn tài sản 
rõ ràng hoặc thiếu các tài liệu pháp 
lý. Kế hoạch quản lý không đầy đủ 
theo quy định của pháp luật.

 - Xem xét giấy phép khai thác và kế 
hoạch quản lý để đảm bảo tính hợp 
pháp và pháp lý của các tài liệu này 
bằng cách liên hệ với cơ quan có 
thẩm quyền ở địa phương để xác 
minh.



Nhập khẩu gỗ - Rủi ro và khuyến cáo Nhập khẩu gỗ - Rủi ro và khuyến cáo90 91

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

Thuế và Phí:
 - Trốn đóng các khoản thuế và phí. 

Danh sách thuế suất áp dụng cho 
diện tích rừng khai thác không được 
cập nhật. Để tránh đóng mức phí 
cao, mức phí chính thức thấp nhất 
luôn được áp dụng cho tất cả các 
đơn vị sản xuất và cho tất cả các loài 
thương mại và/hoặc loài xuất khẩu.

 - Đánh giá tài liệu cung cấp bằng 
chứng đóng thuế và phí. 

 - Đánh giá tài liệu để đảm bảo nộp 
thuế chính xác. 

 - Liên lạc cơ quan có thẩm quyền để 
xác nhận tính hợp lệ của các khoản 
thanh toán này.

Hoạt động khai thác gỗ:
 - Khai thác gỗ được tiến hành bất hợp 

pháp, không có sự cho phép cần 
thiết, hoặc được thực hiện bởi các 
“công ty ma” (đặc biệt là đối với các 
loài gỗ cần phải có giấy phép đặc 
biệt). Ngoài ra, danh sách loài, kích 
cỡ và diện tích khu vực khai thác 
không được ghi chép khi tiến hành 
khai thác. Khai thác không đáp ứng 
các yêu cầu về môi trường và lao 
động, như sức khỏe và an toàn lao 
động.

 - Đánh giá tại chỗ các hoạt động khai 
thác rừng bao gồm đánh giá khu vực 
khai thác, loài và khối lượng khai 
thác, mức độ tuân thủ pháp luật về 
lao động như sức khỏe và an toàn 
lao động. 

 - Nếu phát hiện không tuân thủ, nên 
có hành động khắc phục và đáp ứng 
các Quy định pháp lý.

Quyền của bên thứ ba:
 - Cơ chế chia sẻ lợi ích từ rừng giữa 

các bên không được thực hiện, lợi 
ích cho cộng đồng không được đảm 
bảo.

 - Theo thông tin thu được từ khảo sát, 
đã xác định được các khoản hối lộ 
giữa các quan chức và công ty, giữa 
công ty với chính quyền địa phương. 
Ngoài ra, có tình trạng một số công 
ty chiếm đoạt bất hợp pháp rừng tổ 
tiên và rừng truyền thống của cộng 
đồng.

 - Các vấn đề về quyền cộng đồng địa 
phương đối với đất đai và quyền tiếp 
cận nên được đánh giá tại chỗ. 

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

 - Không phải tất cả các công ty đều 
thuê nhân công địa phương. Nhiều 
công ty có nhà đầu tư từ châu Á chủ 
yếu sử dụng lao động nước ngoài.

 - Để đánh giá việc tuân thủ theo yêu 
cầu pháp luật về giấy phép, kế hoạch 
quản lý, v.v... cần đánh giá và phỏng 
vấn các bên liên quan từ cộng đồng 
địa phương, các tổ chức xã hội dân 
sự và đại diện chính quyền.

Thương mại và vận tải:
 - Có rủi ro là khối lượng và phân loại 

không được đo tính chính xác trước 
khi xuất khẩu. Ghi chép sai về loài và 
do đó – loài được bảo vệ bị buôn bán 
bất hợp pháp.

 - Để xác minh phạm vi rủi ro trong 
thương mại và vận tải, nên tiến hành 
xác minh tại chỗ các tài liệu và xác 
định loài. Trong quá trình đánh giá, 
các tài liệu từ chuỗi cung ứng nên 
được đánh giá để xác nhận tính nhất 
quán và tính chính xác của thông tin. 
Kiểm soát tài liệu nên được hỗ trợ 
bằng các cuộc phỏng vấn với các cơ 
quan chính phủ có liên quan để đánh 
giá nếu các tài liệu bị thao túng bất 
hợp pháp.

Chế biến:
 - Công ty hoạt động mà không đăng 

ký cần thiết.
 - Thiếu giấy phép môi trường.
 - Không thực hiện đánh giá tác động 

môi trường và xã hội trước khi xây 
dựng và thực hiện các hoạt động.

 - Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 
về vệ sinh và an toàn lao động. Vi 
phạm các yêu cầu về lao động: 
người lao động làm việc không có 
hợp đồng hoặc đang làm việc mà 
không được đăng ký lao động.

 - Không tuân thủ yêu cầu tuyển dụng 
trong đó ít nhất 70% lao động trong 
nước.

 - Đánh giá tại chỗ của các cơ sở chế 
biến về: giấy phép đăng ký cần thiết, 
Quy định pháp lý về bảo vệ môi 
trường, và các yêu cầu pháp luật 
liên quan đến điều kiện làm việc.
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3.6.7.  Một số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định 
VNTLAS)

	y Thỏa thuận cho thuê hoạt động khai thác gỗ do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp 
và Môi trường (Ministerio de Bosques y Medio Ambiente) phê duyệt.

Áp dụng cho rừng nhượng quyền, thể hiện thời kỳ khai thác và diện tích khai thác 
tối đa. Chủ tài liệu là cá nhân / công ty sở hữu khu vực nhượng quyền lâm nghiệp. 
Chữ ký được yêu cầu bởi Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và Môi trường.

	y Giấy phép xuất nhập khẩu (Licencia de importación y exportación) do Đại 
diện vùng của Bộ Thương mại và Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (Ministerio de 
Comercio y Pymes) cấp.

Áp dụng cho buôn bán tài nguyên rừng ra nước ngoài. Chủ tài liệu là công ty bán 
gỗ. Chữ ký được yêu cầu bởi Đại diện vùng của Bộ Thương mại và Doanh nghiệp 
Vừa và Nhỏ
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3.7. GA-BÔNG

3.7.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu

a. Gỗ tròn và gỗ xẻ

Hiện tại lệnh cấm xuất khẩu gỗ thô từ Ga-bông chưa được áp dụng. 
Tuy nhiên, Ga-bông đã tham gia Cộng đồng Kinh tế và Tiền tệ Trung Phi 
(CEMAC). Theo quy định của CEMAC, Ga-bông sẽ cấm xuất khẩu gỗ thô 
từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

b. Loài

Lâm sản có nguồn gốc từ gỗ Trám (Dacryodes buettneri) phải trải qua 2 
khâu chuyển đổi, trong khi lâm sản có nguồn gốc từ gỗ Cẩm (Guibourtia 
sp.) phải trải qua 3 khâu chuyển đổi trước khi xuất khẩu từ Ga-bông.

c. Công ước CITES

Ga-bông đã tham gia công ước CITES năm 1989. Một số loài gỗ ở 
Ga-bông được liệt kê trong Phụ lục II của Công ước CITES, là các 
loài Dalbergia và Guibourtia. 

Một số loài  Cẩm Dalbergia  ở Ga-bông (Dalbergia ealaensis, Dalbergia 
louisii và Dalbergia oligophylla ). Tuy nhiên, đây không phải là những loài 
thường được ngành lâm nghiệp ở Ga-bông khai thác. Có ba loài gỗ Cẩm 
Guibourtia  được liệt kê trong Phụ lục II CITES (Guibourtia tessmannii, 
Guibourtia pellegriniana và Guibourtia demeusei) đang phát triển ở Ga-
bông, các loài này thường được gọi là Kevazingo. Việc khai thác và buôn 
bán Kevazingo được quy định chặt chẽ.
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3.7.2. Nguồn gỗ

Có 6 nguồn gỗ chính ở Ga-bông, bao gồm gỗ được khai thác thông qua 
các hình thức giấy phép lâm nghiệp liên quan (PFA), rừng nhượng quyền 
được quản lý bền vững (CFAD), giấy phép đồng thoả thuận (PGG), uỷ 
quyền khai thác gỗ để sơ chế (ACBSL), gỗ khai thác từ rừng cộng đồng 
và gỗ khai thác trái phép bị tịch thu và đấu giá. 

STT Phân loại Ghi chú

1 Giấy phép lâm 
nghiệp liên quan 
(PFA)

 - Đất tư nhân.
 - Đấu thầu công khai (trong trường hợp quá trình 

đấu thầu không thành công Nhà nước sẽ tự đưa 
ra quyết định thực hiện).

 - PFA chỉ có thể cấp cho công dân Ga-bông. PFA 
nằm trong diện tích rừng sử dụng lâu dài (trừ 
diện tích rừng được phân loại). Diện tích PFA 
không được vượt quá 15.000 ha, và không quá 
50.000 ha khi được cấp cùng với rừng nhượng 
quyền được quản lý bền vững (CFAD).

2 Rừng nhượng quyền 
được quản lý bền 
vững (CFAD)

 - Đất tư nhân.
 - Đấu thầu công khai (trừ khi quá trình đấu thầu 

không thành công Nhà nước sẽ đưa ra quyết 
định). CFAD thuộc diện tích rừng ổn định lâu 
dài (trừ diện tích được phân loại). Loại rừng này 
được quản lý, khai thác, chế biến, và tiêu thụ 
trong nước. Diện tích CFAD thay đổi từ 50.000 
đến 200.000 ha. Trong mọi trường hợp, tổng 
diện tích của một số CFAD được phân bổ cho 
cùng một chủ với giấy phép không được vượt 
quá 600.000 ha.

STT Phân loại Ghi chú

2 Giấy phép 
đồng thỏa thuận 
(PGG)

 - Đất thuộc sở hữu nhà nước.
 - Cấp phép dựa trên thỏa thuận với các cơ quan 

nhà nước.
 - PGG được cấp nằm trong diện tích rừng cộng 

đồng dành riêng cho công dân Ga-bông và 
phục vụ nhu cầu chế biến trong nước. Cấp 
phép tối đa 50 cây trong khu vực được xác định 
và khai thác trước đây của Cục Thủy Lợi và Lâm 
nghiệp.

4 Ủy quyền khai thác 
gỗ để sơ chế (cưa 
xẻ) (ACBSL)

 - Đất thuộc sở hữu nhà nước.
 - Cấp phép dựa trên thỏa thuận với các cơ quan 

nhà nước.
 - Cơ quan lâm nghiệp địa phương cấp phép ACBSL 

để khai thác tối đa 15 cây đã được định trước bởi 
người nộp đơn.

5 Rừng cộng đồng  - Đất thuộc sở hữu nhà nước.
 - Cấp phép dựa trên thỏa thuận với các cơ quan 

nhà nước
 - Rừng được Nhà nước ủy thác cho một cộng 

đồng địa phương trong thời gian 25 năm. Rừng 
cộng đồng được quản lý đơn giản. Hợp đồng 
cung cấp có thể được ký kết giữa Cộng đồng 
và một hoặc một số nhà chế biến địa phương.

6 Gỗ khai thác trái 
phép bị tịch thu và 
đấu giá

 - Quy trình đấu giá.
 - Gỗ khai thác trái phép đã bị Cơ quan lâm nghiệp 

tịch thu theo thủ tục tố tụng hình sự. Sau đó, gỗ 
có thể được bán đấu giá hợp pháp và lưu hành 
trở lại trên thị trường.

3.7.3. Quy định pháp lý đối với khai thác

Ga-bông quy định chặt chẽ về quản lý rừng. Tất cả các khu rừng sản xuất 
phải có kế hoạch quản lý, bao gồm cả những khu vực dành cho các đơn 
vị khai thác tư nhân.
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Chủ sở hữu rừng nhượng quyền được quản lý bền vững (CFAD) được lựa 
chọn thông qua quy trình đấu thầu, sau đó ký Thỏa ước tạm thời với Nhà 
nước. Khi ký Thỏa ước tạm thời, bên thụ hưởng cam kết phải xây dựng và 
trình Kế hoạch quản lý 3 năm. Sau khi Kế hoạch quản lý được Bộ trưởng 
Bộ Lâm Nghiệp phê duyệt, hợp đồng nhượng quyền được ban hành. Kế 
hoạch này phải tuân thủ các quy định kỹ thuật hiện hành bao gồm các 
quy định bắt buộc nghiêm ngặt về việc thực hiện kiểm kê rừng.

Mỗi phân khu rừng phải có Kế hoạch quản lý tương ứng. Hồ sơ kế hoạch 
quản lý có thể bị cơ quan lâm nghiệp từ chối trong vòng 3 tháng nếu 
không đáp ứng yêu cầu đề ra.

Các đơn vị quản lý lần lượt được chia thành Khu vực khai thác hàng 
năm. Diện tích khai thác hàng năm (AAC) phải được cơ quan lâm nghiệp 
địa phương phê duyệt. Cơ quan lâm nghiệp địa phương cũng được cấp Ủy 
quyền khai thác.

Trước khi khai thác, cây được đánh dấu trên thực địa, gồm đánh dấu cả 
cây chặt và cây không chặt). Đơn vị khai thác bài cây phải ghi lại tất cả 
các cây được khai thác trong sổ nhật ký. Bộ luật lâm nghiệp quy định kỹ 
thuật được áp dụng trong quá trình khai thác.

Các đơn vị khai thác phải cung cấp cho cơ quan lâm nghiệp báo cáo tóm 
tắt sản xuất gỗ của họ 3 tháng một lần. Việc buôn bán gỗ tròn phải tuân 
theo các quy định cụ thể và phải kèm theo văn bản về thông số kỹ thuật 
được cơ quan lâm nghiệp ký và đóng dấu sau khi nộp thuế.

Ngoại trừ công dân Ga-bông khai thác rừng nhượng quyền của riêng họ, 
tất cả các đơn vị khai thác khác đã đăng ký đều phải chịu hạn ngạch. Hạn 
ngạch sẽ phụ thuộc vào biến động của thị trường và trong giới hạn của 
kế hoạch quản lý.

Bộ trưởng Bộ Lâm Nghiệp, thiết lập hạn ngạch cho sản lượng tối đa 
hàng năm cho gỗ Okoume (Aucoumea klaineana) và Ozigo (Dacryodes 
buettneri). Các cơ quan tiếp thị lâm sản cũng được yêu cầu thiết lập số 
liệu thống kê thương mại hàng tháng các mặt hàng xuất khẩu.

3.7.4. Quy định pháp lý đối với chế biến và vận chuyển

a. Chế biến

Các doanh nghiệp chế biến gỗ và sản xuất đồ gỗ phải có giấy phép phù 
hợp và được cấp phép hoạt động tại Ga-bông. Yêu cầu lưu giữ hồ sơ rõ 
ràng, ghi chép lại công việc của họ và cung cấp bằng chứng tuân thủ 
pháp luật. Giấy phép liên quan đến các nhà máy chế biến gỗ phải có sẵn 
để các cơ quan chức năng Ga-bông kiểm tra.

Phải có Kế hoạch công nghiệp hóa được Bộ phê duyệt. Để hoạt động hợp 
pháp tại Ga-bông, các ngành phải tuân thủ các bước khi lập kế hoạch 
công nghiệp hóa.

b. Vận chuyển

Việc vận chuyển các sản phẩm gỗ phải có Giấy phép vận chuyển kèm 
theo. Giấy phép vận chuyển phải luôn có hiệu lực, cập nhật, và luôn có 
một bản sao đi kèm với các sản phẩm gỗ vận chuyển. Các công ty kinh 
doanh gỗ có thể xác định nguồn gốc gỗ họ đã mua cũng như việc xuất 
trình Thông báo vận chuyển.

3.7.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu

Công ty kinh doanh sản phẩm gỗ của Ga-bông phải trả tất cả các khoản 
phí và thuế. Hoàn thuế cho sản xuất, chế biến và thương mại gỗ phải 
được thực hiện theo các nguyên tắc và quy định.

Các đơn vị xuất khẩu sản phẩm gỗ phải nộp thuế xuất khẩu, được tính dựa 
trên giá trị thị trường tương ứng theo loài. Các công ty này phải lập báo 
cáo hàng tháng theo dõi các sản phẩm và khối lượng mà họ xuất khẩu. 
Các sản phẩm gỗ xuất khẩu phải kèm theo ghi chú thông số kỹ thuật.

Việc Đóng gói và đưa sản phẩm gỗ vào công-ten-nơ hàng phải được cơ 
quan lâm nghiệp hỗ trợ. Các sản phẩm được xuất khẩu phải được khai báo 
cho các cơ quan hải quan cùng với việc nộp các tài liệu khác bao gồm: 
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 - Tờ khai xuất khẩu. 

 - Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ .

 - Chứng từ bán hàng. 

 - Chứng nhận kiểm dịch thực vật. 

Hai cảng chính xuất khẩu gỗ là Owendo và Port-Gentil.

3.7.6.  Các rủi ro và khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro đối 
với nhà nhập khẩu 

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro

Các quyền khai thác hợp pháp:
 - Rủi ro không tuân thủ các quy 

trình phân bổ quyền khai thác 
rừng, ví dụ thiếu sự tham gia của 
cộng đồng địa phương. Quyền 
khai thác không được tôn trọng 
hoặc chuyển giao bất hợp pháp 
giữa các bên. Kế hoạch quản 
lý không đầy đủ chi tiết hoặc 
không được tuân thủ.

 - Tiến hành đánh giá tại chỗ tài liệu phân 
bổ quyền khai thác.

 - Phỏng vấn đại diện cộng đồng ở khu 
vực lân cận và các cơ quan chính phủ 
để đánh giá sự tuân thủ các Quy định 
pháp lý liên quan đến sự tham gia của 
cộng đồng địa phương.

 - Đánh giá về quyền khai thác hợp pháp, 
sự phù hợp và việc phê duyệt kế hoạch 
quản lý.

Thuế và Phí:
 - Rủi ro trốn thuế khai thác và thuế 

thương mại đối với các sản phẩm 
gỗ, cũng như gian lận trong khai 
báo lợi nhuận.

 - Đánh giá các khoản thuế đã đóng, bao 
gồm rà soát tài liệu, phỏng vấn nhân 
viên công ty và đại diện chính quyền có 
liên quan để đảm bảo rằng các khoản 
thuế và phí liên quan đã được thanh 
toán.

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro

Hoạt động khai thác gỗ:
 - Rủi ro không tuân thủ các yêu 

cầu pháp luật về khai thác như 
việc lập kế hoạch và triển khai 
hoạt động khai thác không tuân 
thủ các yêu cầu về môi trường, 
về lao động và sức khỏe và an 
toàn lao động.

 - Cần thực hiện đánh giá tại chỗ về mức 
độ tuân thủ pháp luật của hoạt động 
khai thác. Điều này đòi hỏi phải xem xét 
lại các kế hoạch quản lý, giấy phép khai 
thác và quan sát các hoạt động khai 
thác trên hiện trường. Ngoài ra, xem xét 
báo cáo ESIA và đánh giá việc thực hiện 
hoạt động khai thác có đáp ứng các yêu 
cầu không.

Quyền của bên thứ ba:
 - Quyền truyền thống của cộng 

đồng không được các công ty 
khai thác rừng tôn trọng.

 - Cần đánh giá tại chỗ mối quan hệ giữa 
cộng đồng và công ty khai thác kết hợp 
phỏng vấn nhân viên công ty và các 
thành viên cộng đồng, cũng như đại 
diện chính quyền.

Thương mại và vận tải:
 - Rủi ro dùng tài liệu giả mạo để 

vận chuyển gỗ, thông tin loài, 
khối lượng không chính xác.

 - Xác minh tài liệu để đánh giá tình trạng 
của vấn đề. Có thể tiến hành phỏng vấn 
hoặc liên hệ với đại diện chính quyền 
chịu trách nhiệm ban hành các văn 
bản. Đánh giá tại chỗ hồ sơ khai thác 
và hồ sơ vận chuyển nên được xem như 
một biện pháp giảm thiểu.

Chế biến:
 - Rủi ro các biện pháp môi trường 

bắt buộc không được đơn vị chế 
biến thực hiện. Chủ sử dụng lao 
động không tuyển dụng hợp 
pháp cũng như không thực hiện 
các quy định về sức khỏe và an 
toàn lao động.

 - Đánh giá tại chỗ các cơ sở chế biến - 
bao gồm việc thực hiện các yêu cầu về 
môi trường và sức khỏe và an toàn lao 
động.
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3.7.7.  Một số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định 
VNTLAS)

	y Thỏa thuận phát triển - khai thác – chuyển đổi tạm thời (Convention 
provisoire d’aménagement - exploitation – transformation) do Bộ 
Nước, Rừng, Biển và Môi trường (Ministère des eaux, des forets, de la 
mer et de l’environnement) phê duyệt.
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Áp dụng cho chủ nhượng quyền rừng. Chủ tài liệu là chủ nhượng quyền rừng. 
Yêu cầu chữ ký của Bộ trưởng phụ trách lâm nghiệp và chủ nhượng quyền rừng.

	y Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificat d’origine- CEMAC) do Cục Hải 
quan CEMAC khu vực (Administration des Douanes-CEMAC) cấp.

 

Áp dụng cho chủ nhượng quyền rừng. Chủ tài liệu là Công ty lâm nghiệp. Yêu cầu 
chữ ký của Cục trưởng Cục Hải quan CEMAC khu vực.



Nhập khẩu gỗ - Rủi ro và khuyến cáo Nhập khẩu gỗ - Rủi ro và khuyến cáo110 111

3.8.  GHA-NA

3.8.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu

a. Gỗ tròn và gỗ xẻ

Gha-na đã cấm chặt hạ, khai thác và xuất khẩu gỗ Hồng mộc (Rosewood) 
vào năm 2014. Lệnh cấm xuất khẩu gỗ Hồng mộc trên toàn quốc đã 
được ban bố vào đầu năm 2017, nhưng hiện đã được dỡ bỏ.

b. Loài

Hiện có lệnh cấm xuất khẩu gỗ Hương, Rosewood (Pterocarpus 
erinaceus).

Mặc dù lệnh cấm hiện đang có hiệu lực, nhưng đã có 5 lần bị dỡ bỏ kể từ 
năm 2017, lần gần nhất là vào tháng 3/2019. Quyết định dỡ bỏ lệnh cấm 
này là một phần để cho phép các công ty đã được chọn và được cấp giấy 
phép xuất khẩu gỗ Hương, Rosewood (Pterocarpus erinaceus) đã khai 
thác trước đó. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng những hành động này là hình 
thức tham nhũng rất phổ biến của các quan chức.

c. Công ước CITES

Gha-na tham gia Công ước CITES năm 1975 và có hiệu lực vào năm 1976. 
Ở Gha-na, gỗ Tếch Châu Phi Afrormosia (Pericopsis elata) và gỗ Hương 
(Pterocarpus erinaceus) là những loài gỗ được liệt kê tại Phụ lục II của 
Công ước CITES. Gỗ Tếch Châu Phi (Pericopsis elata) được phân loại là 
loài bị đe dọa ở Gha-na do khai thác quá mức, và được xếp hạng bảo 
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tồn loài của Gha-na và do đó cần được bảo vệ. Tuyết Tùng Tây Ban Nha 
(Cedrela odorata) được nêu trong phụ lục III. Tuyết tùng Tây Ban Nha là 
một loài gỗ rừng trồng ở Gha-na. Loài này cũng được tìm thấy tại các diện 
tích rừng trồng trong khu vực bảo tồn và rừng trồng tư nhân ngoài khu 
vực bảo tồn. Tuy nhiên, để được xuất khẩu loài này, các nhà xuất khẩu 
phải có giấy phép từ Ủy ban Lâm nghiệp.

3.8.2. Nguồn gỗ

Có 6 nguồn gỗ chính tại Gha-na, bao gồm rừng tự nhiên trong khu bảo 
tồn, rừng tự nhiên ngoài khu vực bảo tồn, rừng trồng trong khu vực bảo 
tồn, rừng trồng ngoài khu vực bảo tồn, rừng ngập nước và gỗ khai thác 
thông qua các hình thức cấp phép khác. 

STT Phân loại Mô tả

1 Rừng tự nhiên trong khu 
bảo tồn

 - Rừng tự nhiên trong khu bảo tồn của 
Gha-na (đất rừng sử dụng ổn định lâu 
dài). Những khu rừng này nằm trên đất 
cộng đồng và được giao cho cộng đồng 
được tin tưởng. Rừng được tộc trưởng 
cộng đồng và được Ủy ban lâm nghiệp 
quản lý.

2 Rừng tự nhiên ngoài khu 
vực bảo tồn

 - Rừng tự nhiên bên ngoài khu bảo tồn 
của Gha-na, trên đất thuộc sở hữu của 
tộc trưởng, gia đình, cá nhân và các tổ 
chức công cộng.

3 Rừng trồng trong khu 
vực bảo tồn

 - Rừng trồng trong khu bảo tồn của Gha-
na (đất lâm nghiệp sử dụng ổn định lâu 
dài). Rừng trồng do Ủy ban lâm nghiệp 
thành lập và quản lý, trong khi các diện 
tích rừng trồng tư nhân được chia sẻ lợi 
ích đặc biệt với các nhà đầu tư.

STT Phân loại Mô tả

4 Rừng trồng ngoài khu 
vực bảo tồn

 - Rừng trồng ngoài khu bảo tồn, trên diện 
tích đất có thể thuộc sở hữu của cộng 
đồng, gia đình, cá nhân hoặc tổ chức 
công cộng. Các diện tích rừng trồng 
được tư nhân quản lý và Ủy ban Lâm 
nghiệp tiến hành giám sát và cấp Giấy 
chứng nhận rừng trồng là rừng sản xuất.

5 Rừng ngập nước  - Rừng ngập nước, ngoài khu dự trữ, trên 
đất cộng đồng và đất gia đình. Quyền 
khai thác gỗ được Ủy ban Lâm nghiệp 
cấp thông qua quyền sử dụng dưới nước 
và giấy phép trục vớt.

6 Nguồn gỗ từ các loại 
hình cấp phép khác

i)  Giấy phép trục vớt gỗ từ các khu vực 
đang có dự án phát triển như xây dựng 
đường bộ, định cư, canh tác, v.v.

ii)  Giấy chứng nhận mua từ xử lý gỗ bị tịch 
thu/ bỏ rơi một cách hợp pháp.

3.8.3. Các Quy định pháp lý đối với khai thác

a. Rừng tự nhiên trong và ngoài khu bảo tồn

Quyền khai thác rừng tự nhiên (cả trong và ngoài khu bảo tồn) được cấp 
thông qua Hợp đồng sử dụng gỗ quy mô nhỏ và lớn (TUCs). TUC quy mô 
lớn được trao thông qua quy trình đấu thầu cạnh tranh, trong khi TUC quy 
mô nhỏ thông qua phân bổ và được Bộ trưởng ngành đề xuất và Quốc hội 
Gha-na phê chuẩn.

Hợp đồng với đơn vị trúng thầu nêu rõ thông số kỹ thuật khai thác gỗ 
(TOS), trong đó có các hướng dẫn về an toàn xã hội và môi trường về 
quản lý rừng. Các hướng dẫn này nằm ngoài các điều kiện được nêu 
trong Hướng dẫn khai thác, và quy định, quy tắc thực hành phải được tất 
cả chủ sở hữu TUC tuân thủ. Ngoài ra, còn có yêu cầu ký kết thỏa thuận 
trách nhiệm xã hội (SRA) với cộng đồng sống ven rừng để đảm bảo rằng 
việc khai thác gỗ được thực hiện theo cách tôn trọng quyền của cộng 
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đồng và để cộng đồng hưởng lợi trực tiếp từ khai thác tài nguyên gỗ từ 
rừng trong khu vực của họ.

Sau khi TUC được trao, chủ sở hữu TUC cần chuẩn bị khu vực TUC và kế 
hoạch hoạt động 5 năm để Phòng Lâm nghiệp (FSD) của Ủy ban Lâm 
nghiệp kiểm tra và phê duyệt. Sau đó, công ty chuẩn bị kế hoạch hoạt 
động hàng năm trình FSD xác minh và chứng thực. FSD giám sát các hoạt 
động khai thác tại chỗ, bao gồm ghi nhận giá bán cây đứng và phí khai 
thác, thông qua kiểm tra khai thác và sau khai thác do Cán bộ kỹ thuật 
FSD thực hiện. Ủy ban Lâm nghiệp cũng tiến hành giám sát hàng quý các 
cuộc kiểm tra thực địa thông qua Trung tâm hỗ trợ quản lý tài nguyên.

Chủ sở hữu TUC phải có danh sách cây và kế hoạch khai thác cho từng 
khu vực (ví dụ: kế hoạch khai thác tiểu khu) được Ủy ban Lâm nghiệp phê 
duyệt như một phần của quy trình phê duyệt sản lượng. Trước khi phê 
duyệt sản lượng để khai thác trong rừng tự nhiên, FSD tiến hành kiểm 
đếm cây. Đối với mỗi cây bị chặt, Mẫu Thông tin cây (TIF) ghi lại khối 
lượng, loại, tiểu khu rừng và các thông tin liên quan khác, được Cán bộ 
giám sát của FSD chuẩn bị. Công ty khai thác sau đó hoàn thành Biểu 
mẫu thông tin khai thác (LIF) đối với các khúc gỗ cắt ra từ mỗi cây. Đối 
với mỗi xe gỗ ra khỏi rừng, TIF và LIFs về thông tin gỗ khai thác được gửi 
cho cán bộ FSD thứ hai - là người đối chiếu thông tin trên hai tài liệu và 
nếu thống nhất, chuẩn bị Chứng nhận vận chuyển và đo gỗ (LMCC) như 
vận đơn chính thức.

b. Rừng trồng trong khu bảo tồn

Giấy phép sở hữu gỗ rừng trồng trong Khu bảo tồn do “Ủy ban Lâm nghiệp 
quản lý cấp phép nhập cảnh” cấp. Giống như TUC, quyền sở hữu gỗ được 
trao thông qua quy trình đấu thầu cạnh tranh và đánh giá của Ủy ban 
đánh giá quyền sở hữu gỗ thuộc Ủy ban Lâm nghiệp. Yêu cầu khai thác 
được nêu trong điều kiện cấp phép. Đối với chủ sở hữu TUC, người có giấy 
phép khai thác rừng trồng phải được Ủy ban Lâm nghiệp phê duyệt sản 
lượng. Tiến hành kiểm kê các diện tích rừng trồng và TIF, LIF cho rừng 
trồng, do đó số liệu ghi chép số lượng cây khai thác và số lượng khúc gỗ 

cắt ra từ cây khai thác được thay thế bằng Giấy chứng nhận rừng trồng 
là rừng sản xuất.

c. Đất tư nhân ngoài khu bảo tồn

Bất kỳ ai / nhóm / pháp nhân nào trồng rừng trên đất tư nhân (ngoài 
khu bảo tồn) đều có quyền khai thác. Những diện tích rừng này phải 
được đăng ký qua Phòng Lâm nghiệp (FSD). Khi các diện tích rừng trồng 
này đến kỳ khai thác, chủ sở hữu rừng trồng tư nhân được cấp một kí 
hiệu nhận diện đặc biệt. Vận chuyển cây được khai thác từ rừng trồng tư 
nhân cho mục đích thương mại chỉ được thực hiện nếu được Ủy ban Lâm 
nghiệp chấp thuận trước.

d. Rừng ngập nước

Rừng ngập nước có thể được khai thác theo Giấy phép trục vớt gỗ và 
Quyền sử dụng gỗ dưới nước, được Ủy ban Lâm nghiệp cấp. Các yêu cầu 
khai thác chính bao gồm: 

 - Báo cáo danh sách các loài cây có khả năng khai thác, 

 - Kế hoạch khai thác dưới nước (đề xuất phương pháp khai thác và 
không gian sử dụng làm bãi tập kết gỗ để lưu gỗ tạm thời). 

 - Khu vực khai thác được khoanh vùng trên bản đồ và 

 - Thỏa thuận trách nhiệm xã hội (SRA) được ký với các cộng đồng ven 
rừng.

đ. Các giấy phép khác

Giám đốc điều hành của Ủy ban Lâm nghiệp có thể cấp Giấy phép trục 
vớt gỗ cho những cây được trục vớt hoặc gỗ bị tịch thu / bị bỏ lại và Giấy 
chứng nhận mua, chứng minh quyền sở hữu hợp pháp.

Yêu cầu khai thác được quy định trong các điều kiện của Giấy phép trục 
vớt gỗ. Chủ giấy phép được yêu cầu đánh dấu khối lượng gỗ, danh sách 
các cây được Ủy ban Lâm nghiệp phê duyệt để khai thác (tương tự như 
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khối lượng được phê duyệt cho các loại nguồn gỗ khác). Chủ sở hữu giấy 
phép cũng được yêu cầu đàm phán SRA với các cộng đồng bị ảnh hưởng 
với mức chi trả 5% giá trị của giá bán cây đứng. 

3.8.4. Quy định pháp lý đối với chế biến và vận chuyển

Cơ sở chế biến gỗ ở Gha-na cần phải đáp ứng các quy định kinh doanh và 
công nghệ phù hợp, được Bộ phận Phát triển Công nghiệp Gỗ (TIDD) của 
Ủy ban Lâm nghiệp giám sát. Đơn vị muốn chế biến và/hoặc xuất khẩu 
sản phẩm gỗ, ngoài đăng ký kinh doanh, phải đăng ký với TIDD.

Yêu cầu để đăng ký với TIDD để thành lập một cơ sở chế biến mới gồm: 
một kế hoạch kinh doanh và báo cáo tính khả thi về nguồn nguyên liệu 
cho công ty. Giấy chứng nhận được cấp khi đáp ứng các yêu cầu trong 
đơn xin cấp phép. Giấy chứng nhận có thể được gia hạn hàng năm.

Các công ty chế biến được yêu cầu:

a. Lưu giữ hồ sơ nguyên liệu theo chuỗi cung ứng gỗ, từ nguồn nguyên 
liệu thô thông qua chế biến đến điểm bán hoặc xuất khẩu bao gồm cả 
nguyên liệu đầu vào và đầu ra sản phẩm cho các nhà máy khác nhau.

b. Duy trì một quy trình / hướng dẫn công việc đơn giản để bao quát các 
quy trình khác nhau của hoạt động chế biến.

c. Phải có Giấy phép bảo vệ môi trường hợp lệ do Cơ quan bảo vệ môi 
trường cấp và Giấy chứng nhận hoạt động của Nhà máy, văn phòng và 
cửa hàng hợp lệ do Cục Thanh tra Nhà máy cấp.

Bộ Việc làm và Quan hệ Lao động phải kiểm tra định kỳ các yêu cầu trên. 
TIDD cũng được yêu cầu định kỳ tiến hành kiểm tra tại các cơ sở chế biến 
để đảm bảo rằng các yêu cầu về an toàn và sức khỏe được tuân thủ, đặc 
biệt là dựa trên các báo cáo thường nhật từ Phòng Thanh tra nhà máy 
của Sở Lao động.

3.8.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu

Thương mại gỗ tròn và gỗ sau chế biến được cho phép tại thị trường nội 
địa khi chủ gỗ/ chủ sở hữu có đăng ký giấy phép và nhãn hiệu hợp pháp.

Gỗ tròn và các lâm sản khác chỉ được vận chuyển ra khỏi rừng khi có 
Chứng nhận vận chuyển và đo lường gỗ (LMCC) do Giám sát viên cấp cao 
của Ủy ban Lâm nghiệp cấp. Giấy chứng nhận này thường được cấp tại 
các điểm nơi đường rừng giao nhau để tất cả gỗ tròn vận chuyển được 
cấp LMCC mà không phải đến tất cả các điểm khai thác.

Các thương nhân và nhà xuất khẩu sản phẩm gỗ phải đăng ký và có giấy 
chứng nhận hợp lệ từ TIDD.

TIDD kiểm tra và phê duyệt hợp đồng xuất khẩu khẩu sản phẩm gỗ của 
các đơn vị xuất khẩu có giấy chứng nhận đăng ký hợp lệ được để xác 
nhận rằng giá thỏa thuận trong hợp đồng nằm trong Giá bán hướng dẫn 
(GSP) do TIDD công bố. GSP là một trong những biện pháp để kiểm soát 
thực hành chuyển giá.

Gỗ thành phẩm để xuất khẩu hoặc di chuyển khỏi nhà máy chế biến 
đều được TIDD kiểm tra. Nội dung kiểm tra gồm: chất lượng sản phẩm 
và thông số hợp đồng, hồ sơ pháp lý nguyên liệu đầu vào và đầu ra sản 
phẩm (ví dụ: TIF và LMCC cho gỗ đầu vào, hồ sơ khối lượng đầu ra và các 
yếu tố chuyển đổi).

TIDD cấp giấy chứng nhận kiểm tra và vận chuyển (ví dụ: Giấy chứng 
nhận kiểm tra gỗ, Giấy chứng nhận kiểm tra Veneer, v.v.) để kiểm soát 
việc di chuyển của sản phẩm. Xuất khẩu sản phẩm gỗ chỉ có thể được 
thực hiện nếu có giấy phép xuất khẩu do TIDD cấp. Các tài liệu đính kèm 
với đơn xin cấp phép xuất khẩu gồm:

 - Hợp đồng mua bán TIDD đã được phê duyệt.

 - Mẫu kiểm soát ngoại hối của Ngân hàng Gha-na được phê duyệt.

 - Báo cáo kiểm tra của TIDD được cấp trên xác nhận.

 - Danh sách hàng đóng gói từ nhà xuất khẩu.
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 - Bằng chứng thanh toán cho việc xuất khẩu hoặc tín dụng thư và thanh 
toán các khoản thuế và tiền phạt, bao gồm cả thuế xuất khẩu gỗ xẻ.

Bộ Thực phẩm và Nông nghiệp cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật 
tại các điểm xuất cảnh để kiểm soát tất cả gỗ xuất khẩu. Cơ quan Hải 
quan, Bộ phận của Cơ quan Doanh thu Gha-na thu thập và hạch toán tất 
cả các nghĩa vụ, thuế, doanh thu và tiền nộp phạt theo quy định của Hải 
quan.

3.8.6.  Các rủi ro và khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro đối 
với nhà nhập khẩu 

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

Quyền khai thác hợp pháp:
 - Rủi ro là không phải tất cả các khu 

bảo tồn rừng đều có kế hoạch quản 
lý như quy định. Tính đến 2016, 
40/55 khu rừng sản xuất trong khu 
bảo tồn của Gha-na có kế hoạch 
quản lý được phê duyệt. Ủy ban Lâm 
nghiệp đang tiến hành xây dựng kế 
hoạch cho 15 khu rừng sản xuất 
được bảo vệ còn lại.

 - Không có thông tin cụ thể về quản 
lý và lập kế hoạch khai thác đối với 
diện tích rừng nằm ngoài khu bảo 
tồn và rừng ngập nước, nhưng rủi 
ro cũng có thể xuất hiện đối với các 
loại rừng này.

 - Xác định các kế hoạch quản lý chiến 
lược đã được áp dụng và phê duyệt 
cho tất cả các loại rừng này hay 
chưa.

 - Giấy phép chỉ được áp dụng cho các 
loài không bị cấm.

 - Kiểm tra các loài được trong giấy 
phép có bị thay đổi hoặc làm sai nội 
dung không.

Hoạt động khai thác gỗ:
 - Có rủi ro là các loài và khu vực được 

bảo vệ bị khai thác trái phép. Ví dụ, 
việc khai thác và xuất khẩu trái phép 
gỗ Hương (Pterocarpus erinaceus)

 - Đảm bảo rằng chỉ những loài được 
phép khai thác và xuất khẩu mới 
được thương mại.

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

 - Một số công ty đã không tuân thủ 
đầy đủ các yêu cầu pháp lý liên quan 
đến sức khỏe và an toàn lao động. 
Trong một số trường hợp, trang thiết 
bị bảo hộ cá nhân (PPE) không được 
cung cấp cho công nhân và các 
trường hợp người lao động không sử 
dụng PPE được cung cấp. Vi phạm 
các quy định việc làm như thiếu hợp 
đồng lao động và không thanh toán 
bảo hiểm bắt buộc.

 - Công ty không cho phép nhân viên 
tiến hành thương lượng tập thể, 
hoặc không thực hiện đầy đủ điều 
khoản hợp đồng như quyền được 
nghỉ phép.

 - Đánh giá tại chỗ việc quản lý người 
lao động tại rừng; và việc đảm bảo 
quyền lợi cho người lao động theo 
quy định.

Thương mại và vận chuyển:
 - Có rủi ro là các loài được liệt kê trong 

Công ước CITES như Pterocarpus 
erinaceus được khai thác, vận 
chuyển, xuất khẩu trái phép và được 
cấp phép CITES.

 - Bất kỳ loài gỗ nào trong danh mục 
CITES cũng phải được đính kèm tài 
liệu chính xác. Nên đánh giá tính 
hợp lệ của tài liệu với các cơ quan 
có liên quan.

Chế biến:
 - Các cơ sở chế biến không có giấy 

phép hoạt động môi trường hợp lệ 
của EPA. Không cung cấp thiết bị 
bảo hộ cá nhân. Công nhân không 
sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân 
được cấp.

 - Công nhân không có hợp đồng và 
bảo hiểm bắt buộc.

 - Nên đánh giá Giấy phép môi trường 
để đảm bảo tính tuân thủ. Ngoài ra, 
nên đánh giá tại chỗ các điều kiện 
của người lao động và hợp đồng lao 
động.
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3.8.7.  Một số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định 
VNTLAS)

	y Giấy phép chấp thuận sản lượng các loài gỗ thông thường và hạn 
chế (Yield Approval for normal and restricted species) do Phòng 
Dịch vụ rừng - Ủy ban Lâm nghiệp (Forest service Pivision-Forestry 
Commission) cấp.

Áp dụng cho tất cả các chủ sở hữu quyền chặt hạ gỗ, trừ chủ sở hữu giấy phép 
khai thác gỗ ngập nước. Chủ sở hữu tài liệu là các Chủ sở hữu Quyền về Gỗ (TUC 
và chủ sở hữu giấy phép tận dụng) trừ chủ giấy phép khai thác gỗ ngập nước. Yêu 
cầu chữ ký của Giám đốc FSD khu vực.

	y Giấy phép xuất khẩu sản phẩm gỗ (Export permit for wood products 
do Phòng Phát triển công nghiệp gỗ (Timber industry development 
division – TIDD) thuộc Ủy ban Lâm nghiệp (FC) cấp.

Áp dụng cho các nhà xuất khẩu gỗ (đường biển và đường bộ). Chủ tài liệu là nhà 
xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Yêu cầu chữ ký của Giám đốc điều hành Phòng 
Phát triển công nghiệp gỗ (TIDD) của Ủy ban Lâm nghiệp
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3.9. LÀO

3.9.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu

a. Gỗ tròn và gỗ xẻ

Hiện tại Lào cấm xuất khẩu các loại gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ vụn, rễ cây, gốc 
cây, cành cây được khai thác từ rừng tự nhiên trong mọi trường hợp, cấm 
các trạm kiểm soát biên giới phê duyệt hoặc tạo điều kiện cho xuất khẩu 
gỗ tròn và sản phẩm gỗ xẻ6. Tất cả các loại gỗ phải được chế biến thành 
sản phẩm hoàn chỉnh trước khi xuất khẩu.

Hiện tại có lệnh cấm đối với các hoạt động khai thác chọn trong Rừng 
sản xuất.

b. Loài

Các loại gỗ sau đây không được khai thác, mua hoặc bán mà không 
có giấy phép đặc biệt: Giáng hương, Burma padauk (Pterocarpus 
macrocarpus); Trắc hay Cẩm Lai Nam Bộ, Siamese rosewood (Dalbergia 
cochinchinensis); Cẩm lai Bà Rịa, Burmese rosewood (Dalbergia 
bariensis); Sa mộc, Chinese fir (Cunninghamia Sinensis); Ngọc Lan, 
Champak (Michelia Champaca) và Mun, Ebony (Diospyros spp.). 

c. Công ước CITES

Lào gia nhập công ước CITES năm 2004. Công ước này có hiệu lực từ 
tháng 5 năm 2004.

6 Lệnh số 15 / PM ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Lào về việc tăng 
cường tính nghiêm ngặt của quản lý và kiểm tra thu hoạch gỗ, Vận chuyển và Kinh 
doanh gỗ.
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Các loài gỗ Trầm Hương (Aquilaria spp), Bạch Mộc Hương (Gyrinops spp) 
và Cẩm lai (Dalbergia cochinchinensis) được liệt kê trong Phụ lục II của 
Công ước CITES.

Để mua bán quốc tế các loài được liệt kê này, cần phải đảm bảo có đầy 
đủ và chính xác tất cả các tài liệu CITES thích hợp từ nước xuất khẩu hoặc 
tái xuất. Cơ quan quản lý CITES tại Cục Lâm nghiệp chịu trách nhiệm về 
giấy phép nhập khẩu, giấy phép xuất khẩu và giấy chứng nhận tái xuất.

3.9.2. Nguồn gỗ

Có 4 nguồn gỗ chính ở Lào, bao gồm gỗ khai thác chọn, gỗ khai thác từ 
khu vực rừng chuyển đổi mục đích sử dụng, gỗ rừng trồng của đồn điền 
và hộ gia đình. Hầu hết gỗ từ Lào được khai thác từ các hoạt động chuyển 
đổi do lệnh cấm khai thác chọn trong rừng sản xuất.

STT Phân loại Ghi chú

1 Gỗ khai thác 
chọn

 - Cấm khai thác gỗ trong rừng sản xuất.
 - Gỗ rừng sản xuất có nguồn gốc thông qua khai 

thác chọn, theo kế hoạch khai thác gỗ quốc gia.

2 Gỗ khai thác từ 
rừng chuyển 
đổi mục đích sử 
dụng

 - Khai thác từ rừng bảo tồn, rừng phòng hộ hoặc 
rừng sản xuất theo kế hoạch khai thác gỗ chuyển 
đổi hàng năm của quốc gia.

 - Khu vực chuyển đổi bao gồm diện tích đất lâm 
nghiệp cho các dự án phát triển được chính phủ 
phê duyệt (khảo sát địa chất, khai thác mỏ, xây 
dựng đường và đập thủy điện, thành lập các đồn 
điền nông nghiệp)

3 Gỗ rừng trồng - 
đồn điền

 - Gỗ từ rừng trồng, sản xuất là rừng trồng phân bổ 
trên đất rừng bị bạc màu hoặc đất rừng cằn cỗi. 
Việc đăng ký là bắt buộc cho các khu vực diện 
tích từ 1.600 m2 trở lên. Đối với các diện tích rừng 
trồng trên 5 ha cũng cần phải có kế hoạch quản 
lý.

STT Phân loại Ghi chú

4 Gỗ rừng trồng - 
hộ gia đình

 - Gỗ từ rừng rừng trồng sản xuất nằm trên đất nông 
nghiệp thôn bản được giao trong phạm vi rừng của 
nhà nước. Đất do các hộ quản lý, tối đa 3 ha cho 
mỗi hộ. Giấy chứng nhận sử dụng đất được cấp 
tạm thời 3 năm để trồng cây, giấy phép khai thác 
do Sở Nông Lâm nghiệp tỉnh hoặc thủ đô Viêng-
chăn cấp.

3.9.3. Quy định pháp lý đối với khai thác

a. Gỗ từ khai thác chọn

Có lệnh cấm khai thác chọn từ rừng tự nhiên, do vậy hiện nay đây không 
phải là nguồn gỗ hợp pháp.

Các công ty khai thác gỗ chọn được thành lập hợp pháp và có giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh hợp lệ. Công ty chứng minh đủ năng lực để 
thực hiện các hoạt động khai thác gỗ được Sở Nông Lâm nghiệp phê 
duyệt. Có hai tài liệu cơ bản cho phép hoạt động khai thác gỗ đó là hợp 
đồng khai thác gỗ đã ký giữa Sở Nông Lâm nghiệp và nhà khai thác (bao 
gồm nghĩa vụ, trách nhiệm và hướng dẫn mà các đơn vị khai thác cần 
tuân thủ nghiêm ngặt) và giấy phép khai thác.

Khai thác chọn phải được thực hiện với sự phê duyệt và giám sát của các 
cán bộ của chính phủ, ngoài việc được thực hiện theo Kế hoạch khai thác 
gỗ hàng năm theo quy định của Luật Lâm nghiệp. Trước khi bắt đầu bất 
kỳ hoạt động khai thác chọn nào trong rừng tự nhiên, điều kiện cần là 
kiểm kê, khảo sát và lập kế hoạch quản lý rừng đã được thực hiện và dựa 
trên khảo sát trước khai thác.

b. Gỗ khai thác từ rừng chuyển đổi mục đích sử dụng 

Giấy phép khai thác gỗ trong các dự án phát triển và chuyển đổi (hợp 
đồng khai thác và giấy phép khai thác) được các ủy ban quản lý và giám 
sát đặc biệt chỉ định hoặc lực lượng chuyên trách cấp. Hợp đồng khai 
thác tại các khu vực phát triển cơ sở hạ tầng, khai khoáng, trồng rừng và 
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trồng cây công nghiệp được trao cho các công ty đáp ứng được các yêu 
cầu về kỹ thuật và năng lực thông qua đấu thầu. Ngoài ra, bất kỳ đơn vị tư 
nhân nào muốn thực hiện các hoạt động khai thác trong các dự án phát 
triển và chuyển đổi phải có đăng ký kinh doanh hợp lệ.

Gỗ có nguồn gốc thông qua khai thác chọn, khai thác từ các dự án phát 
triển và chuyển đổi phải được thực hiện với sự phê duyệt và giám sát của 
các cán bộ chính phủ, ngoài việc thực hiện theo Kế hoạch khai thác gỗ 
hàng năm theo quy định của Luật Lâm nghiệp.

c. Gỗ rừng trồng - đồn điền

Các công ty khai thác gỗ rừng trồng theo thỏa thuận nhượng quyền sẽ 
phải có đăng ký kinh doanh hợp lệ.

Các thỏa thuận nhượng quyền rừng trồng được Bộ Tài nguyên và Môi 
trường hoặc Sở Nông lâm nghiệp cấp, tùy thuộc vào loại đất (đất rừng bị 
suy thoái hoặc đất rừng cằn cỗi), quy mô của nhượng quyền và thời hạn 
thỏa thuận nhượng quyền.

Quyền hợp pháp của thỏa thuận nhượng quyền được xác nhận bằng giấy 
chứng nhận đăng ký nhượng quyền, các điều khoản và điều kiện được 
xác định trong thỏa thuận nhượng quyền.

Khai thác gỗ rừng trồng thương mại phải tuân theo kế hoạch quản lý 
rừng trồng và được phê duyệt theo giấy phép do Phòng Nông lâm nghiệp 
huyện cấp, sau đó báo cáo cho Sở Nông lâm nghiệp.

d. Gỗ rừng trồng - hộ gia đình

Đơn vị khai thác gỗ rừng trồng hộ gia đình phải có giấy chứng nhận sử 
dụng đất tạm thời 3 năm để trồng rừng. Giấy chứng nhận do Phòng Tài 
nguyên và Môi trường huyện hoặc Phòng Nông lâm nghiệp huyện phối 
hợp với Phòng hành chính huyện và Tổ hành chính xã cấp. Diện tích đất 
lớn hơn có thể yêu cầu chính quyền xã và huyện cấp. Nếu quản lý tốt 
trong thời gian đầu bên thuê có thể yêu cầu Phòng địa chính cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng lâu dài.

Khai thác gỗ rừng trồng thương mại phải tuân theo kế hoạch quản lý rừng 
trồng và được phê duyệt theo giấy phép của Phòng Nông lâm nghiệp 
huyện, sau đó báo cáo Sở Nông lâm nghiệp.

Mặc dù có quy định rõ ràng là gỗ khai thác từ rừng trồng hộ gia đình cần 
được đưa vào kế hoạch khai thác hàng năm, nhưng không rõ khối lượng 
gỗ rừng trồng của các hộ thực sự được đưa vào như thế nào và liệu tính 
hợp pháp của loại gỗ này có thể được chứng minh sau đó hay không.

3.9.4. Quy định pháp lý đối với chế biến và vận chuyển

a. Chế biến

Bất kỳ pháp nhân nào liên quan đến chế biến gỗ đều phải đăng ký kinh 
doanh hợp lệ, bao gồm cả những đơn vị nhập khẩu và bán thiết bị lâm 
nghiệp và vận chuyển gỗ.

Các đơn vị chế biến và sản xuất gỗ được yêu cầu phải hoạt động theo các 
tiêu chuẩn và nguyên tắc hoạt động được quy định trong giấy phép do Bộ 
Công Thương (MoIC) cấp. Khoảng 50% giấy phép của nhà máy chế biến 
được cấp ở cấp quốc gia, còn lại được phê duyệt ở cấp tỉnh. Giấy phép 
được cấp từ 3 đến 5 năm.

Các nhà chế biến gỗ phải tuân thủ các quy định về môi trường như đánh 
giá tác động môi trường - xã hội (ESIA) và đáp ứng các quy định về việc 
làm hợp pháp, sức khỏe và an toàn lao động.

b. Vận chuyển

 - Rừng tự nhiên

Vận chuyển gỗ rừng tự nhiên từ bãi I đến bãi II phải được thực hiện trên 
các tuyến đường được chỉ định, vận chuyển đến các khu vực khác phải 
có giấy phép vận chuyển do Sở Nông Lâm nghiệp cấp.

Việc vận chuyển gỗ tròn (từ bãi I và bãi II) bị cấm từ ngày 1 tháng 6 đến 
ngày 31 tháng 10 do hạn chế khai thác trong mùa mưa, ngay cả khi kế 
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hoạch khai thác gỗ chưa hoàn thành. Cấp phép cho trường hợp ngoại 
lệ thường liên quan đến các dự án cơ sở hạ tầng phải đảm bảo tiến độ. 
Trong những trường hợp như vậy, phải sử dụng các tuyến đường cụ thể 
để vận chuyển gỗ nhằm ngăn chặn tác động tiêu cực đến môi trường, 
hoặc trên đường quốc lộ và công cộng.

Bảng kê gỗ được sử dụng để tính giá trị gỗ và làm giấy phép vận chuyển 
và/hoặc xuất khẩu được lập tại bãi II nơi gỗ được đo và phân loại. Gỗ 
được tập kết tại bãi II phải được đo, phân loại kỹ lưỡng và ghi chép lại 
trong Bảng kê gỗ theo quy định.

Cán bộ Sở Nông lâm nghiệp và Phòng Nông lâm nghiệp huyện chịu trách 
nhiệm lập danh sách gỗ tại bãi II và bàn giao bảng kê gỗ cho Sở Công 
thương. Việc đo lường, phân loại và đăng ký gỗ tại bãi II được sử dụng để 
định giá, thanh toán lệ phí, thuế, v.v.;

Gỗ rừng tự nhiên được xác định bằng đánh dấu búa PM (Lâm nghiệp) 
(theo quy định tại Điều 3.37 của Luật Lâm nghiệp) và chỉ được cán bộ 
lâm nghiệp sử dụng (Điều 133 của Luật LN). Điều 29 yêu cầu cây rừng 
tự nhiên khai thác phải được đánh dấu bằng “PM”. Ngoài ra, gỗ tròn, 
gỗ vụn, gỗ xẻ, gốc cây được vận chuyển theo giấy phép cũng phải được 
đánh dấu và đóng dấu “PM” (Điều 35 của Luật LN).

Các lô hàng gỗ tròn và các sản phẩm gỗ phải được vận chuyển trên các 
tuyến đường được xác định trước, được trang bị các trạm cân, theo đúng 
mùa/ thời gian, và khai báo tại các điểm kiểm tra theo quy định. Mỗi lô 
hàng gỗ phải đi kèm với một bộ chứng từ do cơ quan có thẩm quyền cấp, 
bao gồm: hợp đồng mua bán và tính phí gỗ phải trả do Bộ Tài chính (MoF) 
ký, cũng như giấy phép vận chuyển hàng hóa gỗ đối với các sản phẩm gỗ 
hoàn thiện và bán thành phẩm trong nước và xuất khẩu.

Xe tải vận chuyển sản phẩm gỗ cũng phải có giấy phép doanh nghiệp 
vận tải hợp lệ được phê duyệt để nhập khẩu và đăng ký sử dụng để khai 
thác và vận chuyển gỗ từ Bộ Nông Lâm nghiệp (MAF) và Bộ Công chính 
và Vận tải.

 - Gỗ rừng trồng

Giấy phép vận chuyển là bắt buộc đối với gỗ rừng trồng và phải có thông 
tin cần thiết liên quan đến số lượng và chất lượng (Quy định 196 / AF, 
2000 Điều 14). Cấp phê duyệt vận chuyển phụ thuộc vào điểm giao 
hàng. Việc vận chuyển gỗ rừng trồng trong cùng nội tỉnh có thể được Tổ 
Lâm nghiệp xã phê duyệt, trong khi việc vận chuyển gỗ rừng ra khỏi tỉnh 
phải được Phòng Nông lâm nghiệp huyện phê duyệt và báo cáo lên Sở 
Nông lâm nghiệp. Giấy phép xuất khẩu ra nước ngoài được Sở Nông Lâm 
nghiệp cấp. Vận chuyển gỗ rừng trồng hộ gia đình phải từ các khu vực có 
giấy chứng nhận đăng ký trồng rừng.

3.9.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu

Gỗ khai thác chọn trong rừng tự nhiên được coi là tài sản của nhà nước 
và phải bán thông qua đấu thầu, thuộc trách nhiệm liên Bộ. Chi phí tối 
thiểu (phí tài nguyên) cho mỗi mét khối gỗ mua từ bãi gỗ được Bộ Công 
Thương thiết lập và cập nhật định kỳ theo loài và cấp độ. Ước tính phí tài 
nguyên dựa trên khối lượng và loài gỗ, cộng với chi phí và phí liên quan 
đến kiểm kê, tài nguyên và tái sinh. Giá trị phí tài nguyên được ấn định là 
giá tối thiểu cho giá thầu.

Xuất khẩu sản phẩm gỗ từ Lào cần có giấy phép xuất khẩu hợp lệ, bên 
cạnh Giấy đăng ký doanh nghiệp, trong đó nêu rõ là chủ doanh nghiệp có 
thể tiến hành buôn bán các sản phẩm gỗ. Ngoài ra, các loại giấy tờ sau 
cần phải xuất trình kèm theo: Giấy chứng nhận xuất xứ, hợp đồng mua 
bán với công ty nước ngoài, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật, tờ khai 
hải quan cũng như bản sao bằng chứng thanh toán các khoản thuế và 
phí liên quan.

Chính phủ Lào đã đưa ra nhiều lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ từ 
rừng tự nhiên. Chính phủ là cơ quan duy nhất được phép xem xét và phê 
duyệt các trường hợp cụ thể liên quan đến việc cấp phép xuất khẩu các 
sản phẩm chưa hoàn thiện (gỗ tròn, gỗ xẻ, gốc cây, gỗ và các sản phẩm 
gỗ bán thành phẩm) làm từ gỗ tự nhiên.
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Gỗ rừng trồng trong nước được xuất khẩu dưới dạng gỗ tròn hoặc gỗ xẻ. 
Sở Công thương được quyền cấp giấy phép xuất khẩu đối với các loại gỗ 
rừng trồng không bị cấm. Gỗ đặc biệt hoặc được kiểm soát dưới dạng gỗ 
tròn và gỗ xẻ dựa trên giấy chứng nhận xuất xứ gỗ được Sở Nông Lâm 
nghiệp tỉnh và/hoặc Thủ đô chứng nhận. Theo công văn của Văn phòng 
Thường trực - Bộ Nông Lâm nghiệp, các đơn vị xuất khẩu phải xác minh 
nguồn gốc gỗ cho các loài bị cấm, đặc biệt và được kiểm soát.

3.9.6.  Các rủi ro và khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro đối 
với nhà nhập khẩu 

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

Quyền khai thác hợp pháp:
 - Xung đột về quyền sử dụng đất, 

thiếu đăng ký kinh doanh, đặc biệt 
là các diện tích rừng trồng. Hoặc, 
giấy phép nhượng quyền rừng được 
cấp sai.

 - Hạn ngạch khai thác gỗ hàng năm 
đang được dựa trên số liệu kiểm 
kê không đầy đủ và đề nghị từ các 
huyện được tập hợp trên giấy tờ mà 
không khảo sát thực tế, dẫn đến 
phê duyệt khai thác không phản ánh 
đúng hiện trạng rừng.

 - Ngoài ra, tham nhũng, thiếu chứng 
nhận và thủ tục phê duyệt giấy phép 
khai thác và các tài liệu khác, có thể 
dẫn đến việc khai thác bên ngoài 
phạm vi khu vực được phép khai 
thác và giấy phép đã được cấp.

 - Đánh giá tại chỗ rủi ro và giảm 
thiểu rủi ro các vấn đề về quyền sử 
dụng đất, và hiệu lực của giấy phép 
nhượng quyền. 

 - Đánh giá khối lượng được khai thác 
để đảm bảo tuân thủ hạn ngạch 
khai thác.

 - Kiểm tra hoạt động khai thác diễn 
ra trong phạm vi khu vực được cấp 
phép trong giấy phép.

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

Thuế và Phí:
 - Rủi ro áp dụng thuế và phí không 

thống nhất ở cấp tỉnh. Ví dụ, đã có 
trường hợp các chủ hộ trồng rừng 
không đăng ký kinh doanh và do đó 
không phải đóng thuế.

 - Cần đánh giá tài liệu để đảm bảo 
rằng các khoản thuế và phí liên 
quan đã được thanh toán. Quá trình 
này có thể cần khảo sát tại chỗ để 
phỏng vấn các cơ quan chính phủ 
có liên quan để xác minh tính hợp lệ 
và đầy đủ của tài liệu.

Hoạt động khai thác gỗ:
 - Các quy định khai thác không được 

đáp ứng. Kế hoạch khai thác gỗ 
thường được coi là một hạn ngạch 
cấp quyền khai thác một khối lượng 
gỗ nhất định và khai thác theo nhu 
cầu của xưởng cưa.

 - Quy định pháp lý đối với các loài cây 
được bảo vệ đang bị bỏ qua và các 
loài được bảo bị khai thác trái phép - 
không có ủy quyền chính thức.

 - Không tuân thủ các quy tắc về sức 
khỏe và an toàn lao động, các đội 
khai thác gỗ không có thiết bị an 
toàn hoặc thiết bị bảo hộ và/hoặc 
sống trong các điều kiện rất cơ bản. 
Người lao động không có hợp đồng 
hoặc không nhận được lương.

 - Giảm thiểu rủi ro liên quan đến hoạt 
động khai thác bằng cách đánh giá 
tại chỗ tất cả các hoạt động khai 
thác có liên quan, bao gồm: xác 
minh hạn ngạch và không khai thác 
các loài được bảo vệ, cũng như đánh 
giá các điều kiện ăn ở, làm việc của 
công nhân - bao gồm cả việc sử 
dụng PPE.
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Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

Quyền của bên thứ ba:
 - Xung đột về quyền hưởng dụng rừng 

vì chính phủ duy trì một hệ thống 
quản trị rừng tập trung cao độ và 
thừa nhận không đầy đủ các quyền 
sử dụng truyền thống của cộng 
đồng.

 - Các cộng đồng địa phương không 
được đền bù thỏa đáng khi đất cộng 
đồng được giao lại cho công ty.

 - Đánh giá tại chỗ các vấn đề liên 
quan đến xung đột quyền sử dụng 
đất và bồi thường của cộng đồng địa 
phương. Đánh giá có thể bao gồm: 
xem xét tài liệu và quy trình đàm 
phán hưởng dụng, thủ tục và hồ sơ 
quản lý xung đột, cũng như phỏng 
vấn cơ quan chính phủ ở các cấp có 
liên quan, cũng như các cộng đồng 
địa phương bị ảnh hưởng và đại diện 
cộng đồng.

Thương mại và Vận chuyển:
 - Gỗ khai thác hoặc thiếu đăng ký 

thích hợp hoặc dùng tài liệu giả mạo 
để vận chuyển.

 - Vi phạm lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn 
và gỗ xẻ.

 - Cần đánh giá các tài liệu liên quan 
đến gỗ khai thác.

 - Đánh giá tại chỗ và phỏng vấn chính 
quyền địa phương và tham khảo các 
tài liệu để xác minh tính hợp lệ của 
tài liệu và tính đầy đủ, chính xác của 
thông tin.

Chế biến:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh của các nhà máy chế biến bị 
cấp sai, bao gồm cả giấy phép nhập 
khẩu và bán thiết bị lâm nghiệp và 
vận chuyển gỗ.

 - Các Quy định pháp lý cho các đơn 
vị chế biến gỗ thường bị bỏ qua. 
Các quy định về môi trường thường 
xuyên bị vi phạm như không tiến 
hành hoặc tuân thủ kết quả của 
ESIA.

 - Yêu cầu về việc làm hợp pháp và sức 
khỏe và an toàn lao động bị vi phạm.

 - Đánh giá tại chỗ để xem xét tính hợp 
pháp của hoạt động chế biến, theo 
các rủi ro được xác định, bao gồm: 
đăng ký pháp nhân, tuân thủ các 
quy định môi trường và các vấn đề 
liên quan đến việc làm như sức khỏe 
và an toàn lao động và điều kiện làm 
việc.

3.9.7.  Một số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định 
VNTLAS)

	y Giấy phép khai thác (Harvesting permit) do Phòng Nông lâm nghiệp 
tỉnh (Provincial Agriculture and Forestry Office-PAFO) cấp.

Áp dụng cho chủ khai thác, gồm địa điểm khai thác, người vận hành, số lượng 
cây, khối lượng và loài, khung thời gian, v.v. Chủ tài liệu là chủ khai thác. Yêu cầu 
chữ ký của Trưởng phòng PAFO, nếu thuộc khu vực chuyển đổi do tỉnh trưởng 
hoặc Văn phòng Thủ tướng phê duyệt.
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	y Giấy phép xuất khẩu (Permis d’exportation) do Cục Xuất nhập khẩu 
(Département d’importation et d’exportation) thuộc Bộ Thương mại 
(Ministere du Commerce) hiện nay là Bộ Công Thương (Ministère de 
l’industrie et du commerce) cấp.
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Áp dụng cho tất cả các lâm trường, doanh nghiệp. Chủ tài liệu là lâm trường, 
doanh nghiệp. Yêu cầu chữ ký của Trưởng phòng POIC
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3.10. NI-GIÊ-RI-A

3.10.1.  Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu

a. Gỗ tròn và gỗ xẻ

Hiện tại đang có lệnh cấm xuất khẩu gỗ Hương tây phi (Pterocarpus 
erinaceus) trong khi Giấy phép xuất khẩu được yêu cầu cho tất cả các 
sản phẩm được xuất khẩu. Các khoản phí của Chính phủ Liên bang về 
xuất khẩu gỗ dựa trên kích thước của công-ten-nơ chứ không phải loại 
sản phẩm. 

b. Loài

Ni-giê-ri-a cấm khai thác các loại gỗ sau: Cẩm Quỳ, Ayous, African 
whitewood, obeche (Triplochiton scleroxylon); Giổi, bilinga, opepe 
(Nauclea diderrichii); Gụ Châu Phi, African mahogany (Khaya 
senegalensis); Tếch Châu Phi/ African teak, afrormosia (Pericopsis 
elata); Gõ Châu Phi, Doussie, Pachyloba, Chanfuta (Afzelia Africana); 
yellow wood (Detarium senegalense); Mun, Benin, Ebony (Diospyros 
crassiflora và Diospyros mespiliformis).

Chỉ có thể kinh doanh các loài gỗ này trong một số trường hợp ngoại lệ.

c. Công ước CITES

Ni-giê-ri-a đã phê chuẩn Công ước CITES năm 1974 và có hiệu lực vào 
tháng 7 năm 1975.

Để buôn bán quốc tế các loài được liệt kê trong các phụ lục của Công 
ước CITES, cần phải đảm bảo có được đầy đủ và chính xác cả các tài liệu 
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CITES thích hợp từ nước xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu. Bộ phận quản lý 
động vật hoang dã và CITES thuộc Cục Lâm nghiệp chịu trách nhiệm về 
giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu và giấy chứng nhận tái xuất.

Buôn bán gỗ hương (Pterocarpus erinaceus) đến và từ Ni-giê-ri-a hiện 
đang bị cấm bởi CITES. Tuy nhiên, lênh cấm này có thể được dỡ bỏ dựa 
vào kết luận đánh giá tác động không đáng kể của hoạt động buôn bán 
các loài này dựa trên cơ sở khoa học để đáp ứng yêu cầu của Ban thư ký 
CITES.

3.10.2.  Nguồn gỗ

Nigeria có 04 nguồn gỗ chính, bao gồm gỗ từ rừng tự nhiên trong khu 
bảo tồn, các khu vực tự do không được bảo vệ, rừng trồng trong khu bảo 
tồn và rừng trồng tư nhân.

STT Phân loại Ghi chú

1 Rừng tự nhiên trong khu 
bảo tồn

 - Rừng tự nhiên nằm trong phạm vi Khu 
bảo tồn.

2 Khu vực tự do  - Khu vực nằm ngoài ranh giới Khu bản tồn 
và không được Phòng Lâm nghiệp quản 
lý nghiêm ngặt.

3 Rừng trồng trong khu  
bảo tồn

 - Khu vực nằm trong Khu bảo tồn được 
trồng lại với các loài cây rừng trồng.

4 Rừng trồng tư nhân  - Rừng trồng trên đất thuộc sở hữu cá 
nhân, nhóm hộ hoặc tổ hợp tác.

3.10.3.  Quy định pháp lý đối với khai thác

a. Khu bảo tồn rừng

Quyền khai thác rừng tự nhiên và rừng trồng trong Khu bảo tồn được cấp 
thông qua nhượng quyền. Việc khai thác cây trong các khu vực nhượng 
quyền đòi hỏi phải có Giấy phép khai thác hoặc có thể thông qua hệ thống 
khai thác không cấp phép (OTV). Tuy nhiên, phải có kế hoạch quản lý rừng .

Giấy phép khai thác hàng năm quy định số lượng các loài gỗ có thể được 
khai thác trong một khu vực được khoanh vùng và do Phòng Lâm nghiệp 
liên quan cấp. Cây khai thác sẽ được cán bộ lâm nghiệp đóng búa và 
được coi là con dấu của cơ quan nhà nước.

Hệ thống OTV cho phép khai thác mà không cần Giấy phép khai thác. 
Phương pháp này phổ biến ở nhiều quốc gia có nhiều rừng, nơi có nhiều 
cây thương mại lớn trong rừng. Hệ thống OTV cho phép các thương nhân 
chỉ trả tiền cho khối lượng gỗ thực tế khai thác từ rừng. Điều này đòi hỏi 
phải đo lường và tính toán (bằng cách ước tính) khối lượng của từng khúc 
gỗ được lấy ra khỏi rừng. Dựa trên khối lượng ước tính, giá trị bằng tiền 
của mỗi khúc gỗ được tính theo biểu thuế nhà nước. Như vậy, chính xác 
hơn cách tính phí theo cây- không tính theo chiều cao và chu vi.

b. Khu vực tự do

Quyền khai thác trong các khu vực tự do được bảo đảm thông qua việc 
cấp Giấy chứng nhận sở hữu. Chính phủ cho các cá nhân thuê đất, trong 
khi đất của cộng đồng được cộng đồng ủy thác cho người đứng đầu cộng 
đồng nắm giữ. Đối với một mảnh đất được cá nhân giữ vĩnh viễn, Giấy 
chứng nhận quyền sở hữu (C of O) có thời hạn 99 năm, phải do Chính 
quyền bang cấp.

Việc khai thác gỗ ở các khu vực tự do phải có Giấy phép khai thác trước 
khi tiến hành bất kỳ hoạt động khai thác nào. Để có được Giấy phép khai 
thác, đơn vị khai thác phải đăng ký với Bộ liên quan với tư cách là Nhà 
thầu gỗ và phải có kinh nghiệm hoặc chuyên môn kỹ thuật trong khai 
thác gỗ hoặc hợp tác với một chuyên gia khác.

Công ty phải trả phí khai thác rừng để đóng góp vào chương trình tái sinh 
rừng của Chính phủ.

c. Rừng trồng tư nhân

Không có thông tin về các yêu cầu khai thác rừng trồng tư nhân.
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3.10.4.  Quy định pháp lý đối với chế biến và vận chuyển

a. Vận chuyển

Hầu hết các bang ở Ni-giê-ri-a đều có các yêu cầu hướng dẫn tất cả các 
vấn đề thương mại và vận chuyển gỗ trong và ngoài nước. Hướng dẫn 
bao gồm các tài liệu đi kèm với gỗ khi vận chuyển từ điểm khai thác đến 
điểm bán, ví dụ: giấy phép vận chuyển hoặc Biểu thuế, sẽ đi kèm khi vận 
chuyển gỗ tròn.

Mỗi khúc gỗ vận chuyển phải được đóng dấu búa chính thức trước khi rời 
điểm khai thác và khi vào các điểm bán hàng được chỉ định. Phòng Kiểm 
kê lâm nghiệp của Cục Lâm nghiệp bang chịu trách nhiệm phân loài gỗ 
theo chủng loài, khối lượng và chất lượng trước khi chế biến, bán và di 
chuyển. Cục Lâm nghiệp Liên bang chịu trách nhiệm kiểm tra nội dung 
xuất khẩu gỗ tròn lần cuối cùng tại các điểm xuất cảnh.

b. Chế biến

Phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp lệ và được đăng ký theo 
hướng dẫn quy định trong Đạo luật về các vấn đề Liên Minh và Công ty, 
2004. Bản ghi nhớ và Điều khoản liên kết thể hiện rõ sự quan tâm đến 
các hoạt động lâm nghiệp. Phải có giấy phép hợp lệ để vận hành xưởng 
cưa do Cục Lâm nghiệp liên bang cấp.

Các công ty chế biến phải tuân thủ các tiêu chuẩn cơ bản áp dụng cho 
các ngành công nghiệp khác ở Ni-giê-ri-a, liên quan đến thực hành lao 
động tốt cũng như các vấn đề về sức khỏe và an toàn lao động. Chính 
sách quốc gia về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp quy định 
rằng sự an toàn, sức khỏe và an toàn của người lao động trong các ngành 
công nghiệp chế biến gỗ được xem là tối quan trọng. Bên cạnh đó, Luật 
Lao động Ni-giê-ri-a yêu cầu người lao động phải được đào tạo các kỹ 
năng phù hợp để giảm thiểu các vụ tai nạn nghề nghiệp. Ngoài ra, họ 
phải được cung cấp các công cụ và thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp.

Nhà máy chế biến gỗ lớn hơn, phải hoàn thành việc đánh giá tác động 
môi trường (EIA) trước khi vận hành nhà máy. Tiêu chuẩn quốc gia cho 

tất cả các ngành công nghiệp (bao gồm cả ngành công nghiệp gỗ) về 
chất lượng không khí, chất thải và quản lý nước, sử dụng hóa chất và các 
Quy định về môi trường khác được quy định rõ ràng trong hướng dẫn môi 
trường của Bộ Môi trường Liên bang.

3.10.5.  Quy định pháp lý đối với xuất khẩu

Xuất khẩu sản phẩm gỗ phải có:

 - Giấy chứng nhận đăng ký xuất khẩu từ Hội đồng xúc tiến xuất khẩu 
Ni-giê-ri-a. 

 - Giấy chứng nhận trước khi giao hàng. 

 - Thư hỗ trợ xuất khẩu từ Bộ Môi trường Liên bang. 

Cục Hải quan Ni-giê-ri-a chịu trách nhiệm phát hành Vận đơn và giám sát 
các điểm xuất khẩu cuối cùng khi gỗ rời khỏi Ni-giê-ri-a. Xác nhận đóng 
đủ thuế của Cục Doanh thu Nội địa Liên bang là bắt buộc trước khi xuất 
khẩu.

3.10.6.   Các rủi ro và khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro đối 
với nhà nhập khẩu 

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm 
thiểu rủi ro

Quyền khai thác hợp pháp:
 - Không tuân thủ các quy trình phân bổ 

quyền khai thác rừng.
 - Quyền khai thác không được các đơn vị 

khai thác rừng và cộng đồng địa phương 
tôn trọng. Nhượng quyền thường ngắn 
hạn và phần lớn được cấp dựa trên các 
quyết định hành chính/chính trị thay vì tư 
vấn kỹ thuật hoặc chuyên môn.

 - Quá trình để có được Giấy chứng nhận 
quyền sở hữu rất tốn thời gian, đặc biệt 
là ở cấp địa phương. 

 - Khai thác rừng thiếu kế hoạch quản lý 
rừng.

 - Xác minh việc phân bổ quyền 
khai thác được thực hiện theo 
luật.

 - Kế hoạch quản lý rừng được 
phê duyệt và thực hiện.

 - Đánh giá tài liệu và liên hệ với 
các cơ quan hữu quan để xác 
nhận về kế hoạch quản lý và 
phân bổ quyền.
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Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm 
thiểu rủi ro

Thuế và Phí:
 - Trốn thuế và phí vì khai báo gian lận về 

số lượng và chất lượng sản phẩm gỗ vận 
chuyển.

 - Thiếu nhân viên có đủ trình độ chuyên 
môn.

 - Đánh giá tài liệu để xác nhận 
thuế đã chi trả.

 - Đánh giá tính nhất quán về loài 
và số.

Hoạt động khai thác gỗ:
 - Quy định trong kế hoạch quản lý được 

duyệt chính thức không đi kèm với rủi ro 
là các công ty không tuân thủ các quy 
định về môi trường như không thực hiện 
EIA trước khi tiến hành khai thác.

 - Người lao động tham gia vào các hoạt 
động lâm nghiệp không được chủ sử 
dụng lao động đăng ký bảo trợ xã hội và 
không được trả mức lương tối thiểu hàng 
tháng theo quy định.

 - Các quy định về sức khỏe và an toàn lao 
động không được đáp ứng.

 - Đánh giá tại chỗ các hoạt động 
khai thác rủi ro được xác định 
cho Ni-giê-ri-a, trong các hoạt 
động liên quan đến khai thác 
và việc làm hợp pháp, như sức 
khỏe và an toàn lao động. 

 - Đánh giá tại chỗ để quan sát và 
phỏng vấn công ty, công nhân, 
cũng như các cơ quan chính phủ 
có liên quan.

Quyền của bên thứ ba:
 - Đạo luật sử dụng đất chưa bao giờ được 

vận hành đầy đủ vì hầu hết người dân, 
đặc biệt là người dân nông thôn, không 
biết về Đạo luật này với rất ít đơn xin 
cấp Giấy chứng nhận sở hữu. Một số ít 
cá nhân nộp đơn xin Giấy chứng nhận sở 
hữu chán nản vì quy trình nộp đơn tốn 
thời gian và phức tạp.

 - Giảm thiểu có thể bao gồm 
sự tham gia của các bên liên 
quan để đánh giá mức độ tôn 
trọng quyền của cộng đồng địa 
phương trong các hoạt động 
khai thác.

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm 
thiểu rủi ro

Thương mại và vận chuyển:
 - Gỗ được vận chuyển và/hoặc xuất khẩu 

trái phép do thiếu thực thi luật. Các cán 
bộ lâm nghiệp không nằm trong số các 
cơ quan chính phủ được giao kiểm soát 
xuất khẩu hàng hóa thông qua cảng ở Ni-
giê-ri-a. 

 - Các cơ quan có trách nhiệm giám sát và 
kiểm soát xuất khẩu hàng hóa từ cảng 
Ni-giê-ri-a không có các kỹ năng cần 
thiết để xác minh các sản phẩm liên quan 
đến rừng.

 - Các loài CITES được xuất khẩu bất hợp 
pháp từ Ni-giê-ri-a do thiếu kiểm tra 
thích hợp, ví dụ: thiếu đào tạo trong việc 
xác định các loài CITES.

 - Đánh giá chuỗi cung ứng để 
xem xét rủi ro gỗ được vận 
chuyển và xuất khẩu bất hợp 
pháp ở đâu.

 - Đánh giá toàn bộ phạm vi của 
chuỗi cung ứng đến khi xuất 
khẩu, để đảm bảo rằng các tài 
liệu và giấy phép cần thiết được 
đưa ra và các loài giao dịch 
được phê duyệt để xuất khẩu. 
Phải có chứng nhận CITES cần 
thiết và tính hợp lệ có thể được 
xác minh bằng cách liên hệ với 
cơ quan có thẩm quyền để xác 
nhận tính xác thực.

Chế biến:
 - Công ty chế biến gỗ không thực hiện 

ESIA và/hoặc thực hiện các biện pháp đã 
được xác định.

 - Quy định về sức khỏe và an toàn lao động 
không được đáp ứng. Công ty chế biến gỗ 
có thể không có trung tâm dịch vụ y tế để 
kiểm tra y tế công nhân trước khi tuyển 
dụng, cũng như kiểm tra y tế định kỳ để 
đảm bảo công nhân phù hợp với công 
việc. Người lao động không được đào tạo 
đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ được giao.

 - Đánh giá tại chỗ về hiệu suất 
của các hoạt động, giá bao 
gồm đánh giá các hoạt động và 
quy trình hoạt động của công ty 
để đáp ứng các Quy định pháp 
lý liên quan đến môi trường và 
việc làm.
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3.10.7.   Một số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định 
VNTLAS)

	y Giấy phép lấy gỗ (Permit to take timber) do Cục Lâm nghiệp (State 
Departments of Forestry) cấp.

Áp dụng cho chủ khai thác gỗ trong các khu bảo tồn rừng và các khu vực tự do. 
Chủ tài liệu là chủ khai thác gỗ. Yêu cầu chữ ký của Cục trưởng Lâm nghiệp.

	y Chứng nhận đăng ký nhà xuất khẩu (Exporter’s registration certificate) 
do Hội đồng xúc tiến xuất khẩu (Export promotion council) cấp.

Áp dụng cho doanh nghiệp xuất khẩu gỗ. Chủ tài liệu là nhà xuất khẩu sản phẩm 
gỗ. Yêu cầu chữ ký của Giám đốc Hội đồng xúc tiến xuất khẩu.
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Bảng tổng hợp mức độ rủi ro của 10 nước 
theo 26 tiêu chí đánh giá của Preferred by Nature 

STT Tiêu chí Ăng-gô-la Cam-pu-chia Ca-mơ-run Công-gô CHDC Công-gô Ghi-nê Xích đạo Ga-bông Gha-na Lào Ni-giê-ri-a

1
Quyền sử dụng và 
quản lý đất đai 

Rủi ro thấp
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp 
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

2
Giấy phép nhượng 
quyền 

Rủi ro thấp
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

3
Quản lý và lập kế 
hoạch khai thác

Rủi ro thấp
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

4
Giấy phép khai thác

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

5
Thanh toán tiền bản 
quyền và phí khai thác

Rủi ro thấp
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp 
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

6
Thuế giá trị gia tăng và 
các loại thuế bán hàng 
khác 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Không có 
thông tin

Rủi ro thấp Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp 
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

7
Thuế thu nhập và lợi 
nhuận 

Rủi ro thấp
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp 
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

8 Quy định khai thác gỗ 
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp 
gỗ rừng tự 
nhiên (gỗ 
xuất khẩu)

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

9
Các địa điểm và loài 
được bảo vệ 

Rủi ro thấp
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp 
(vườn bảo 
tồn) / Rủi 
ro xác định 
(UFA / UFE)

Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định
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STT Tiêu chí Ăng-gô-la Cam-pu-chia Ca-mơ-run Công-gô CHDC Công-gô Ghi-nê Xích đạo Ga-bông Gha-na Lào Ni-giê-ri-a

10
Những yêu cầu về môi 
trường 

Rủi ro thấp
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp 
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

11
Sức khỏe và sự an 
toàn

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

12 Việc làm hợp pháp 
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

13
Quyền tập quán

Rủi ro thấp
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp 
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

14
Đồng ý trước và được 
thông báo miễn phí

Rủi ro thấp
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

Rủi ro xác 
định FMU NN

Không có 
thông tin

Không có thông 
tin

Không có 
thông tin

Rủi ro thấp 
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

15
Quyền của người bản 
địa / truyền thống

Rủi ro thấp
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

Rủi ro xác 
định 

Không có 
thông tin

Rủi ro xác định
Không có 
thông tin

Rủi ro thấp 
Không có 
thông tin

Rủi ro thấp

16
Phân loại loài, số 
lượng, phẩm chất

Rủi ro thấp
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp 
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

17
Thương mại và vận tải

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp 
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

18
Giao dịch ra nước 
ngoài và chuyển giá

Rủi ro thấp
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định
Không có thông 
tin

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp 
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

19
Quy định hải quan

Rủi ro thấp
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp 
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

20
Công ước CITES

Rủi ro thấp
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp Rủi ro thấp Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

21
Pháp luật yêu cầu 
trách nhiệm giải trình 

Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

Không có thông 
tin

Không có 
thông tin

Rủi ro thấp 
Không có 
thông tin

Không có 
thông tin

22
Đăng ký kinh doanh 
hợp pháp

Rủi ro thấp
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp 
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp
Không có thông 
tin

Rủi ro thấp Rủi ro thấp 
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

23
Yêu cầu về môi trường 
đối với quá trình chế 
biến

Rủi ro thấp
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định
Không có thông 
tin

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định
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STT Tiêu chí Ăng-gô-la Cam-pu-chia Ca-mơ-run Công-gô CHDC Công-gô Ghi-nê Xích đạo Ga-bông Gha-na Lào Ni-giê-ri-a

24 Yêu cầu chế biến Rủi ro thấp
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp 
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro thấp 
gỗ xuất 
khẩu. (Rủi 
ro xác định 
gỗ thị trường 
nội địa)

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

25
Sức khỏe và an toàn 
trong lĩnh vực chế biến 
gỗ

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định

26
Việc làm hợp pháp 
trong lĩnh vực chế biến 
gỗ

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác định Rủi ro xác định
Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định 

Rủi ro xác 
định
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Phụ lục 2. Các trang web tham khảo quy định 10 quốc 
gia xuất khẩu gỗ

STT Quốc gia Website tham khảo Thông tin tra cứu Cơ quan chủ quản

1 Ăng-gô-la

http://www.minco.gov.ao/ Giấy phép xuất nhập khẩu 
Bộ Công Thương (Ministério da Indústria e 
Comércio)

http://www.minagrif.gov.ao/
Giấy phép khai thác rừng hàng 
năm 

Bộ Nông nghiệp và Thủy sản (Ministério da 
Agricultura e Pescas)

https://governo.infosi.gov.ao/Default.aspx  
Cổng thông tin Chính phủ Ăng-gô-la (Portal 
Oficial do Governo da República de Angola)

2 Cam-pu-chia

https://www.cambodiantr.gov.kh/index.php?r=site/
display&id=3

Hướng dẫn xuất khẩu - nhập khẩu
Bộ Kinh tế và Tài chính (Ministry of Economy 
and Finance)

https://web.maff.gov.kh/
Quy hoạch tổng thể dự án đầu tư 
rừng trồng 

Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp (Ministry of 
Agriculture Forestry and Fisheries)

http://www.moc.gov.kh/en-us/contact/organisation/31
Văn bản quy phạm pháp luật / 
Giấy phép xuất khẩu

Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Thương mại 
(Department of export - import of Ministry of 
Commerce)

http://www.cambodiainvestment.gov.kh/
Chính sách pháp luật về đầu tư tại 
Campuchia

Hội đồng Phát triển Campuchia (Council for the 
Development of Cambodia)

3 Ca-mơ-run http://www.minfof.cm/textes-legaux.php
Văn bản pháp luật, chính sách lâm 
nghiệp / Giấy phép khai thác hàng 
năm

Bộ Lâm nghiệp và Động vật hoang dã 
(Ministère Des Forêts Et De La Faune)

4 Công-gô http://www.mefdd.cg/accueil/
Văn bản pháp luật, chính sách lâm 
nghiệp / Giấy phép khai thác hàng 
năm

Bộ Kinh tế lâm nghiệp và Phát triển bền vững 
(Ministère de l’Economie Forestière et du 
Développement Durable)
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STT Quốc gia Website tham khảo Thông tin tra cứu Cơ quan chủ quản

5 CHDC Công-gô

https://www.leganet.cd/Legislation/Dfiscal/Ministeres/
AI.008.11.04.2008.htm

   

https://medd.gouv.cd/sujet/partenaires/contrats-forestiers/
Văn bản pháp luật, chính sách lâm 
nghiệp / Giấy phép khai thác công 
nghiệp

Bộ Môi trường và Phát triển bền vững 
(Ministère de l’Enviroment et Développement 
Durable) 

6 Ghi-nê Xích đạo https://www.guineaecuatorialpress.com/buscador.php
Pháp luật, thông tin về Guinea 
Xích đạo

 

7 Ga-bông

http://www.environnement.gouv.ga/
Thỏa thuận phát triển - khai thác – 
chuyển đổi tạm thời 

Bộ Nước, Rừng, Biển và Môi trường (Ministère 
des eaux, des forets, de la mer et de 
l’environnement) http://www.eaux-forets.gouv.ga/

http://www.douanes.ga/presentation/nos-missions Giấy chứng nhận xuất xứ 
Cục trưởng Cục Hải quan (Administration des 
Douanes-CEMAC)

8 Gha-na

https://fcghana.org/contact-us/ Giấy phép chấp thuận sản lượng 
các loài gỗ thông thường và hạn 
chế / Giấy phép xuất khẩu sản 
phẩm gỗ

Ủy ban Lâm nghiệp (Forestry Commission)
https://www.oldwebsite.fcghana.org/

9 Lào

https://www.laotradeportal.net/kcfinder/upload/files/
Certificate_of_Natural_Wooden_Products_for_Export.pdf

Giấy phép xuất khẩu 
Cục Xuất nhập khẩu (Department of Import and 
Export)https://www.laotradeportal.net/kcfinder/upload/files/

Certificate_of_Planted_Wooden_Products_for_Export.pdf

10 Ni-giê-ri-a

https://environment.gov.ng/  
Bộ Môi trường Liên bang (Federal Ministry of 
Environment)

https://nepc.gov.ng/
Chứng nhận đăng ký nhà xuất 
khẩu 

Hội đồng xúc tiến xuất khẩu Nigeria (Nigerian 
Export promotion council)
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