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Ảnh trên: Xưởng cưa khổng lồ tại khu vực Đập Hạ Sesan ở 
Campuchia, 2018

Việt Nam phụ thuộc 
vào gỗ nhập khẩu
 
Việt Nam là một quốc gia thiếu gỗ. Điều này chủ yếu là để cung 
cấp cho ngành lâm nghiệp đang phát triển của quốc gia này, sản 
xuất các sản phẩm gỗ xuất khẩu trên thế giới, cũng như cho thị 
trường nội địa đang ngày càng phát triển. Nhu cầu cần gỗ đã 
góp phần đáng kể vào việc gây ra mất rừng tự nhiên ở các nước 
láng giềng, đặc biệt là Campuchia và Lào và trong những năm 
gần đây cả rừng ở những nước xa hơn (hộp văn bản 1). 
 
Trong khoảng 20 năm trở lại đây, Chính phủ Việt Nam ngày 
càng coi ngành lâm nghiệp trong nước là trụ cột quan trọng 
trong sự phát triển kinh tế của đất nước.2 Trọng tâm này đã 
chứng kiến   xuất khẩu lâm sản hàng năm tăng từ 3,4 tỷ USD 
trong năm 20103 lên 11,5 tỷ USD vào năm 2019.4 Mục tiêu cho 
năm 2020 là 12,5 tỷ USD5 và, mặc dù có đại dịch COVID-19, 
nhưng nước này vẫn đang trên đà đạt được mục tiêu này.

Để sản xuất các sản phẩm gỗ khác nhau, đặc biệt là đồ nội 
thất, ngành này cần phải có một lượng lớn gỗ. Nguồn trong 
nước chủ yếu là gỗ keo và gỗ cao su, cung cấp cho ngành có 
giá trị gia tăng thấp (ví dụ: gỗ dăm), trong khi đó ngành đồ 
nội thất sinh lợi hơn chủ yếu dựa vào gỗ nhập khẩu.6

Lo ngại về nhập khẩu gỗ lậu đã khiến nhiều tổ chức phi 
chính phủ, trong đó có cả EIA (hộp văn bản 2), giám sát hoạt 
động buôn bán gỗ của Việt Nam. 

Tổng quan
 
Ngành lâm nghiệp Việt Nam đã tác động tiêu cực tới rừng 
ở khắp Đông Nam Á và gần đây là ở châu Phi. Đây là do mô 
hình nhập khẩu lượng lớn gỗ, thường là gỗ có nguồn gốc bất 
hợp pháp, để thúc đẩy ngành lâm nghiệp đang ngày càng 
mở rộng mà có ít sự kiểm soát đối với nguồn nhập khẩu. 

Tuy nhiên, Chính phủ Việt Nam đang nỗ lực giải quyết các 
vấn đề do lòng ham muốn gỗ vô độ của nước này gây ra. 

Một trong những sáng kiến   đáng chú ý nhất là Hiệp định 
đối tác tự nguyện (VPA) về thực thi lâm luật, quản trị rừng 
và thương mại lâm sản (FLEGT), một hiệp định thương 
mại gỗ song phương giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam. 
Trong đó, Việt Nam đã ban hành một nghị định vào tháng 
9 năm 2020 quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt 
Nam (VNTLAS) để đảm bảo rằng chỉ có gỗ hợp pháp mới có 
thể tham gia vào chuỗi cung ứng.1

Báo cáo tóm tắt này chia sẻ những ví dụ gần đây về các 
hành vi có hại của các nhà kinh doanh gỗ Việt Nam ở 
Ca-mơ-run và Lào và đưa ra phân tích về VNTLAS, chú ý 
đến những điểm yếu và tác động của nó đối với ngành lâm 
nghiệp Việt Nam khi nước này nỗ lực tiến tới thông qua 
Hiệp định VPA FLEGT.
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Hộp văn bản 1: Sự thay đổi nguồn nhập  
khẩu gỗ của Việt Nam 
 
Các nguồn nhập khẩu gỗ và gỗ xẻ chính của Việt Nam 
thay đổi thất thường trong những năm qua (Hình 1). 
Trong những năm gần đây, kim ngạch nhập khẩu từ 
Đông Nam Á, đặc biệt là Campuchia và Lào, đã giảm 
đáng kể và nhập khẩu từ Trung Quốc, Hoa Kỳ, Ca-mơ-run 
và Cộng hòa Công-gô tăng lên. Ngành này lấy lượng lớn 
gỗ mềm từ châu Âu và từ Bắc Mỹ và Nam Mỹ, trong khi 
gỗ cứng được thu mua chủ yếu từ châu Á và châu Phi.

 
 
 
Năm 2019, trị giá khai báo của mặt hàng gỗ nhập khẩu 
theo mã số hệ thống hài hòa chương 44 (Mã số HS 44) 
của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) vào Việt Nam là 
hơn 2 tỷ USD, tương đương với trị giá khai báo của hàng 
hóa nhập khẩu năm 2015. Một lượng lớn gỗ nhập khẩu 
được cho là “có nguy cơ bất hợp pháp cao”. Có một ước 
tính cho rằng chỉ 50% tổng lượng gỗ nhập khẩu là gỗ 
sạch, có tính hợp pháp rõ ràng.7 

Hình 1: Những thay đổi về khu vực nguồn nhập khẩu gỗ Việt Nam (khối lượng 1000 m3) 8

Hộp văn bản 2: EIA giám sát hoạt động buôn bán gỗ lậu 
của Việt Nam

Cơ quan Điều tra Môi trường (EIA) đã theo dõi và báo cáo 
về hoạt động buôn bán gỗ lậu của Việt Nam trong nhiều 
năm. Công việc của EIA bao gồm việc ghi lại bằng tài liệu 
trong báo cáo Checkpoints: How powerful interest groups 
continue to undermine forest governance in Laos (Trạm 
kiểm tra: Các nhóm lợi ích có quyền lực tiếp tục làm suy 
yếu việc quản trị rừng ra sao) (2012) về việc một lượng lớn 
gỗ lậu được xuất khẩu vào Việt Nam từ Lào như thế nào, 
bao gồm cả việc coi thường lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn 
của Lào. Báo cáo Checkpoints (Trạm kiểm tra) cũng nêu 
rõ quy mô tham nhũng ở cả hai quốc gia và việc này đã 
tạo điều kiện cho buôn bán bất hợp pháp như thế nào. 
 
Các báo cáo gần đây hơn, có tên là Repeat Offender: 
Vietnam’s persistent trade in illegal timber (Tội phạm 
hàng loạt: Hoạt động kinh doanh gỗ bất hợp pháp dai 
dẳng của Việt Nam) (2017) và Serial Offender: Vietnam’s 
continued imports of illegal Cambodian timber (Tội 
phạm hàng loạt: Việt Nam tiếp tục nhập khẩu gỗ bất hợp 
pháp từ Campuchia) (2018) đều chuyển trọng tâm sang 
nhập khẩu gỗ lậu từ Campuchia. 
 
Quy mô buôn bán rất lớn xét về mặt khối lượng (300.000 
m3 từ tháng 12/2016 đến tháng 2/2017, 178.000 m3 từ 
tháng 10/2017 đến tháng 3/2018), và sự phá hủy cũng rất 
lớn. Ấn phẩm này không những nhấn mạnh lại mức độ 
tham nhũng rộng lớn đã cho phép hoạt động buôn bán 
này diễn ra, mà còn nhấn mạnh cách thức mà gỗ lậu 
được “nhuộm xanh” (greenwash) khi qua biên giới vào 
Việt Nam và trở thành một phần của  chuỗi cung ứng 

hợp pháp. Một ấn phẩm khác xuất bản năm 2018 có tên 
Vietnam in Violation: Action required on fake CITES 
permits for rosewood trade (Việt Nam vi phạm: Cần 
hành động đối với giấy phép CITES giả cho hoạt động 
kinh doanh gỗ hồng mộc) đã nêu rõ sự yếu kém của các 
cơ quan chức năng Việt Nam, trong trường hợp này là 
Cơ quan Quản lý CITES.  

Bên dưới: Một số báo cáo của EIA về các hoạt động gỗ lậu của Việt Nam
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Lào
 
Kim ngạch nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam từ 
Lào đã thay đổi rất nhiều trong 10 năm qua, tăng từ chỉ hơn 
160 triệu USD năm 2010 lên gần 600 triệu USD năm 2014, 
rồi giảm xuống chỉ còn hơn 34 triệu USD năm 2018 và có 
phần tăng trở lại lên hơn 55 triệu USD vào năm 20199 (Hình 
2). Trong giai đoạn 2010-2019 đó, cả nước đã mất khoảng 
547.000 ha rừng nguyên sinh.10 
 
Những lý do khiến nhập khẩu gỗ từ Lào vào Việt Nam giảm 
trong những năm gần đây gồm có Chỉ thị của Thủ tướng 
chính phủ Lào về việc “Tăng cường nghiêm ngặt quản lý và 
kiểm tra việc khai thác, vận chuyển và kinh doanh gỗ” (còn 
được gọi là Chỉ thị PM15), được ban hành vào tháng 5 năm 

2016. Chỉ thị PM15 cấm xuất khẩu gỗ tròn và gỗ xẻ. Chỉ thị 
này được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng mất rừng trong 
nước, cũng như khuyến khích phát triển ngành lâm nghiệp 
trong nước. 
 
Có sự khác biệt đáng chú ý trong dữ liệu thương mại cho 
thấy việc buôn bán gỗ lậu. Điều này dựa trên sự khác biệt 
giữa hàng hóa xuất khẩu được khai báo khi rời Lào đến Việt 
Nam và hàng hóa được khai báo khi đến Việt Nam. Ví dụ, 
trong năm 2010, kim ngạch xuất khẩu được khai báo là 8,2 
triệu USD, 82 triệu USD vào năm 2014 và 11,7 triệu USD vào 
năm 2019 - so với kim ngạch nhập khẩu khai báo lần lượt là 
160 triệu USD, 600 triệu USD và 55 triệu USD11 (Hình 2). Tổng 

Ảnh trên: Một đoàn xe tải khổng lồ chở gỗ lậu chờ ở Cửa khẩu La Lay giữa 
Lào và Việt Nam, 2015
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Hình 2: Tổng quan về hoạt động buôn bán gỗ (mã HS 44) 
theo giá trị khai báo từ Lào sang Việt Nam ($) 15

Hộp văn bản 3. Buôn bán các loài gỗ có nguy cơ tuyệt 
chủng từ Lào sang Việt Nam

Việc buôn bán gỗ xuyên biên giới càng làm tăng thêm 
những lo ngại về tình trạng bảo tồn của các loài gỗ bị buôn 
bán. Mặc dù không có loài nào trong số 5 loài được buôn bán 
nhiều nhất trong năm 2019 thuộc danh sách cấm theo Công 
ước CITES, nhưng có 3 loài được xếp vào dạng có nguy cơ 
tuyệt chủng theo xếp hạng của IUCN. Cộng dồn, các loài này 
chiếm 147.310 m3 gỗ, trị giá 105,26 triệu USD (Bảng 1). 

Phân tích của EIA về dữ liệu bắt giữ gỗ từ Cục Hải quan Lào, 
nơi có ghi các vụ bắt giữ trong giai đoạn 2015-2019, cũng nêu 
rõ hoạt động buôn bán đáng lo ngại này. Trong số 113 vụ bắt 
giữ có nêu tên các loài gỗ, 21 loài thuộc danh sách cấm của 
Công ước CITES và 91 loài thuộc danh sách Sách đỏ các loài 
bị đe dọa của IUCN. Ngoài ra, khoảng một phần ba số vụ bắt 
giữ có liên quan đến việc bắt giữ các công dân Việt Nam.16

Bảng 1 5 loài gỗ được nhập khẩu nhiều nhất vào Việt Nam từ Lào 
năm 2019

2019 Chi 1000 m3 Triệu USD Loài được khai báo Thuộc danh sách của IUCN CITES

1 Chi họ đậu (Sindora) 96,34 57,00
Gõ biển (Sindora Maritima) Ít lo ngại nhất Không

Gụ lau (Sindora Tonkinensis) Không đủ dữ liệu Không

2 Chi giáng hương 
(Pterocarpus) 24,72 29,04

Giáng hương (Pterocarpus Macrocarpus) Có nguy cơ tuyệt chủng Không

Giáng hương (Pterocarpus Pedatus) Có nguy cơ tuyệt chủng Không

3 Chi lim xanh 
(Erythrophleum) 15,92 11,94 Lim xanh (Erythrophleum Fordii) Có nguy cơ tuyệt chủng Không

4 Chi gõ đỏ (Afzelia) 5,30 4,76 Gõ đỏ (Pahudia Cochinchinensis) Có nguy cơ tuyệt chủng Không

5 Chi tếch (Tectona) 5,02 2,52 Gỗ tếch (Tectona Grandis) Chưa được đánh giá Không

Tổng 147,31 105,26

cộng trong giai đoạn 2010-2019, gần 300 triệu USD gỗ và 
sản phẩm gỗ (mã HS 44) được khai báo là được xuất khẩu 
từ Lào sang Việt Nam, trong khi đó hải quan Việt Nam khai 
báo kim ngạch nhập khẩu từ Lào là gần 2,4 tỷ USD.12 Khoảng 
cách này thậm chí còn lớn hơn ở ngạch thương mại gỗ giữa 
Campuchia và Việt Nam - gần 8,3 triệu USD gỗ và sản phẩm 
gỗ được khai báo xuất khẩu trong giai đoạn 2015-2018, trong 
khi đó Việt Nam khai báo rằng kim ngạch nhập khẩu từ 
Campuchia trong cùng kỳ là hơn 885 triệu USD.13 

 

Dữ liệu thương mại cũng cho thấy rằng mặc dù lệnh cấm 
xuất khẩu gỗ tròn đã được áp dụng từ năm 2016, nhưng 
trong giai đoạn 2017-2019, chỉ hơn 2,3 triệu USD gỗ tròn 
(6.528 tấn) được nhập khẩu vào Việt Nam từ Lào (Mã HS 
4403).14 Phân tích dữ liệu cũng nêu rõ những lo ngại liên 
quan đến hoạt động buôn bán các loài gỗ có nguy cơ tuyệt 
chủng (Hộp văn bản 3).
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Ca-mơ-run
 
Tình trạng thiếu gỗ của Việt Nam đã tác động lớn đến rừng, 
người dân sống trong rừng, sự quản trị và nền kinh tế của 
Campuchia và Lào và hiện đang tác động đến nhiều nước 
châu Phi, đặc biệt là Ca-mơ-run. Kim ngạch nhập khẩu gỗ 
tròn được khai báo của Việt Nam từ Ca-mơ-run đã tăng từ 
chỉ hơn 30 triệu USD năm 2010 lên gần 160 triệu USD năm 
201717, trong thời kỳ đó Ca-mơ-run mất khoảng 387.100 ha 
rừng tự nhiên nguyên sinh.18

Trong hơn ba năm, EIA đã điều tra hoạt động của các công 
ty do Việt Nam sở hữu/kiểm soát tìm nguồn cung gỗ từ Ca-
mơ-run và vận chuyển đến Việt Nam.19 Cuộc điều tra cho 
thấy kể từ năm 2014, 20 công ty Việt Nam đã là cốt cán của 
hoạt động buôn bán này, xuất khẩu hàng trăm nghìn gỗ tròn 
mỗi năm. Cuộc điều tra của EIA đã phát hiện ra nhiều lĩnh 
vực bất hợp pháp trong hoạt động buôn bán đó.

Các điều tra viên được thông báo rằng các công ty Việt Nam 
đã mua gỗ lậu được khai thác từ các vườn quốc gia và cũng 
phát hiện các công ty ra vào và rửa gỗ lậu từ vùng đệm của 
khu Di sản thế giới được UNESCO công nhận. Ngoài ra, vào 
năm 2019, một số công ty Việt Nam đã trực tiếp tham gia 
vào các hoạt động khai thác gỗ thông qua việc sử dụng các 
công ty vỏ bọc của Ca-mơ-run, trái với luật pháp quốc gia.20 

Các thương nhân Việt Nam đã nỗ lực để đảm bảo rằng hải 
quan Việt Nam không hỏi về tính hợp pháp của sản phẩm 
gỗ khi nhập khẩu vào nước này. Các công ty đảm bảo rằng 
họ có các giấy tờ cần thiết từ Ca-mơ-run, mặc dù giấy tờ đó 
không thực sự dành cho gỗ được xuất khẩu. Trong hầu hết 
các trường hợp, các công ty Việt Nam không tự xuất khẩu 
gỗ, thay vào đó là dựa vào các đại lý ở Ca-mơ-run (được gọi 
là “transitaire” - người giao nhận) để xử lý toàn bộ quy trình 

xuất khẩu, cũng như mọi khoản hối lộ liên quan cho các cơ 
quan chức năng của Ca-mơ-run.

Các thương nhân cũng coi thường các quy định hiện đang 
được áp dụng để hỗ trợ nền kinh tế Ca-mơ-run và bảo vệ 
rừng của nước này. Nghị định của thủ tướng chính phủ 
năm 199921 đã ban hành lệnh cấm xuất khẩu một phần gỗ 
tròn dựa trên loài và mức độ cho phép. EIA ước tính rằng ít 
nhất 132.000 m3 gỗ tròn đã được xuất khẩu từ Ca-mơ-run 
sang Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2016 đến 
tháng 7 năm 2020, vi phạm lệnh cấm xuất khẩu một phần 
gỗ tròn. Con số này chiếm khoảng 11% tổng lượng gỗ tròn 
xuất khẩu sang Việt Nam.22 Cuộc điều tra của EIA cho thấy 
các công ty Việt Nam đã đưa được gỗ ra khỏi nước này bằng 
cách hối lộ các cá nhân ở hải quan Ca-mơ-run. Các công ty 
Việt Nam cũng bị phát hiện là phớt lờ luật của Ca-mơ-run 
về kích thước tối đa đối với gỗ chế biến xuất khẩu. Việc 
xuất khẩu các sản phẩm gỗ không đáp ứng yêu cầu về kích 
thước một lần nữa được tạo điều kiện bằng cách hối lộ các 
quan chức hải quan Ca-mơ-run.

Tác động của việc buôn bán gỗ có nguồn gốc bất hợp pháp 
và không bền vững không chỉ dẫn đến môi trường tự nhiên 
của Ca-mơ-run bị phá hủy mà còn gây ảnh hưởng nghiêm 
trọng đến nền kinh tế quốc gia và nguồn thu thuế của nhà 
nước. Cũng giống như Campuchia và Lào, có sự khác biệt 
lớn về kim ngạch xuất khẩu gỗ khai báo khi rời Ca-mơ-run 
đến Việt Nam và kim ngạch nhập khẩu khai báo khi vào 
Việt Nam. Trong giai đoạn 2014-2017, tổng số chênh lệch lên 
tới 308 triệu USD.23 Cuộc điều tra của EIA cũng phát hiện ra 
các dấu hiệu tránh thuế thông qua việc khai báo sai giá trị 
và khối lượng của các sản phẩm gỗ được xuất khẩu.

Ảnh trên: Bãi gỗ tròn ở Ca-mơ-run do một công ty Việt Nam quản lý



Đòn bẩy đòi hỏi tính 
hợp pháp
 
Công việc của EIA tại Ca-mơ-run và Lào nhấn mạnh tầm quan 
trọng của việc Việt Nam có một hệ thống hiệu quả để đảm bảo 
không có gỗ lậu nào xâm nhập được vào chuỗi cung ứng của 
mình, và hệ thống này được thực thi hiệu quả. Tuy nhiên, Việt 
Nam đang nỗ lực chống buôn bán gỗ lậu chủ yếu là để đối phó 
với các thị trường chính mà thông qua luật yêu cầu chứng 
minh tính hợp pháp của nguồn gỗ, chẳng hạn như Quy chế gỗ 
của Liên minh Châu Âu (EUTR) và Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ. 

 
Việt Nam hiện đang thực hiện Hiệp định VPA. EU duy trì các 
Hiệp định VPA với 16 quốc gia, bao gồm cả Ca-mơ-run và Lào, 
ở các giai đoạn đàm phán và thực hiện khác nhau. Indonesia 
hiện là quốc gia duy nhất có được giấy phép FLEGT và tiếp 
tục tham gia vào Hiệp định VPA giữa EU và Indonesia.

Hiệp định Đối tác Tự 
nguyện
 
Việt Nam và EU bắt đầu đàm phán Hiệp định VPA vào năm 
2010. Quy trình đàm phán Hiệp định VPA có sự tham gia 
của đại diện các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam, khu vực 
tư nhân, các bộ và cơ quan chính phủ trong quy trình đa 
bên. Việt Nam và EU đã ký Hiệp định VPA vào tháng 10 năm 
2018 và hiệp định này có hiệu lực vào tháng 6 năm 2019, 
sau khi được hai bên phê chuẩn. Việt Nam tuyên bố rằng 
họ dự định xin được giấy phép FLEGT vào năm 2022.24 
 
Về cơ bản, Hiệp định VPA yêu cầu phải có Hệ thống bảo đảm 
gỗ hợp pháp (TLAS) có khả năng xác minh tính hợp pháp 
của các sản phẩm gỗ từ nguồn gốc cho đến sản phẩm cuối 
cùng. Sau khi đi vào hoạt động đầy đủ, TLAS đó sẽ cho phép 
cấp giấy phép FLEGT để có thể xuất khẩu sản phẩm gỗ của 
Việt Nam sang EU. Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ 
Việt Nam cần có những cam kết đáng kể, bao gồm cải cách 
khung pháp lý quốc gia, công khai thông tin và cải thiện 
quản trị rừng. Việc này phải được củng cố bởi các cơ chế 
giám sát và đánh giá độc lập toàn diện.

Theo Hiệp định VPA, vào năm 2017 Việt Nam đã thành lập 
Nhóm Nòng Cốt Đa Bên để thúc đẩy trao đổi thông tin hiệu 
quả, cung cấp phản hồi về việc thực hiện Hiệp định VPA và 
đề xuất các vấn đề để EU và Việt Nam xem xét trong các 
cuộc họp của các cơ quan chung của hai bên. 

Các thành viên Nhóm gồm có đại diện của các hiệp hội 
ngành hàng Việt Nam, hiệp hội nghề nghiệp, viện nghiên 
cứu, cơ quan chính phủ và tổ chức phi chính phủ. EIA đã 
được mời trở thành thành viên của nhóm vào năm 2018, sử 
dụng cơ hội để cung cấp phản hồi mang tính xây dựng cho 
việc thực hiện Hiệp định VPA, bao gồm cả TLAS Việt Nam. 

Ảnh trên: chuyến hàng xuất khẩu gỗ thử nghiệm FLEGT đầu tiên của 
Indonesia sang Hà Lan vào ngày 23 tháng 10 năm 2013

Ảnh dưới: Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Việt Nam cùng bà Federica Mogherini - Phó Chủ tịch Ủy ban châu 
Âu, đại diện cấp cao của EU tại Lễ ký kết Hiệp định VPA vào tháng 10/2018
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Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam 
(VNTLAS) 
 
Nghị định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam 
(VNTLAS) được ký ngày 1 tháng 9 năm 2020 và có hiệu lực 
từ ngày 30 tháng 10 năm 2020. Nghị định này đưa ra khuôn 
khổ về kiểm soát chuỗi cung ứng gỗ của Việt Nam. 
 
Nghị định về VNTLAS đã trải qua nhiều vòng tham vấn, với 
hơn 70 lo ngại được nêu ra.25 Điều quan trọng cần lưu ý là 
phiên bản được phê duyệt không phản ánh nhiều vấn đề mà 
cần được giải quyết để kiểm soát chuỗi cung ứng tốt hơn.  
 
Hiệu quả của kiểm soát nhập khẩu và thẩm định. 
 
Theo VNTLAS, những người tìm cách đưa gỗ nhập khẩu vào 
chuỗi cung ứng26 phải tự khai báo về tính hợp pháp của gỗ 
của mình. Việc này thay cho giấy phép CITES hoặc FLEGT 
cho bất kỳ hoạt động nhập khẩu gỗ nào. Nó dựa vào việc xác 
định và giảm thiểu rủi ro về tính hợp pháp liên quan đến 
một lô hàng gỗ (đó là thẩm định). Với bản chất tự đánh giá 
của nghĩa vụ chứng minh này, thì hướng dẫn rõ ràng và 
việc thực hiện pháp lý triệt để nghĩa vụ thẩm định là không 
thể thiếu để tạo thành công cụ xác minh có ý nghĩa. Khi các 
biện pháp kiểm soát nhập khẩu có hiệu lực vào ngày 30 
tháng 10 năm 202027, trên thực tế sẽ không thể tuân thủ khi 
các nghĩa vụ thẩm định vẫn chưa được công bố. Các yếu tố 
kích hoạt rủi ro là rủi ro về loài28 và rủi ro liên quan đến 
nguồn gốc địa lý của gỗ nhập khẩu.29 
 
Hơn nữa, tiêu chuẩn được lựa chọn cho rủi ro về nguồn gốc 
địa lý trong Hệ thống VNTLAS là chỉ số cảm nhận về chỉ số  

 
hiệu quả chính phủ (GE) như được áp dụng bởi Nhóm 
Nghiên Cứu Của Ngân Hàng Thế Giới.30 Chỉ số hiệu quả 
chính phủ được thiết kế để nắm bắt nhận thức về chất 
lượng dịch vụ công, chất lượng dịch vụ dân sự và mức độ 
độc lập của nó trước các áp lực chính trị, chất lượng của 
việc xây dựng chính sách và việc thực hiện và độ tin cậy 
của cam kết của chính phủ đối với các chính sách đó.31 
 
EIA cho rằng rất khó để hình dung một khái niệm lý thuyết 
đơn lẻ (đó là GE) phù hợp như thế nào khi làm tiêu chuẩn để 
đo mức độ rủi ro địa lý, xét đến sự phức tạp về chính trị, xã 
hội và môi trường của mối quan hệ gỗ hợp pháp. Đáng ngại 
nhất là GE sẽ cung cấp chỉ số về chất lượng của các tài liệu 
được cấp ở các nước xuất xứ - trong trường hợp nước Ca-
mơ-run, bằng cách nào. EIA có bằng chứng về việc các 
thương nhân có được các giấy tờ được đóng dấu chính thức 
chứng nhận tính hợp pháp thông qua các bên trung gian và 
hối lộ. Mức độ xảy ra của việc này không được phản ánh 
trong đánh giá xếp hạng GE. Ca-mơ-run sẽ được phân loại 
là nước có rủi ro không thấp, do đó yêu cầu sẽ phải có thêm 
tài liệu bổ sung. Tuy nhiên, mọi giấy tờ cung cấp đều phải 
được coi là có nguy cơ không hợp pháp cao và do đó không 
thể giảm thiểu các rủi ro về gỗ như mục đích của yêu cầu 
thẩm định nâng cao. 
 
Một minh họa về lo ngại của EIA là nhiều quốc gia có vấn đề 
nghiêm trọng về gỗ lậu, chẳng hạn như Malaysia32  (đặc biệt 
là Sabah33 và Sarawak34) và Nga35,36, lại có đánh giá xếp hạng 
tương đối tốt về chỉ số hiệu quả chính phủ. Do đó, nếu các 

Ảnh trên: Phần mở đầu của Nghị định về VNTLAS



loài gỗ không nằm trong danh sách rủi ro thì không cần 
phải thẩm định thêm đối với gỗ từ một trong hai quốc gia 
đó. Tổng kim ngạch nhập khẩu gỗ từ hai nước này vào Việt 
Nam trong năm 2019 đạt gần 90 triệu USD.37  
 
EIA thừa nhận rằng luật pháp liên quan ở quốc gia xuất xứ 
gỗ sẽ khác nhau đáng kể, tùy thuộc vào quốc gia xuất xứ. 
EIA cũng nhận ra rằng cần có mức độ linh hoạt để bao quát 
tất cả các tình huống có thể xảy ra mà có thể giảm thiểu rủi 
ro về tính pháp lý đã xác định. 
 
Vấn đề thiết yếu của việc cho phép các tài liệu bổ sung đó là 
không có tài liệu đơn lẻ nào vốn có thể chứng minh đủ tính 
hợp pháp trên tinh thần thẩm định và bất kỳ bằng chứng 
hợp pháp được đệ trình nào cũng phải được xem trong bối 
cảnh có ý nghĩa cụ thể, đặc biệt là khi có nguồn gốc từ các 
quốc gia có mức độ yếu kém đã biết về quản trị và thực thi 
rừng tốt. 
 
Việc thừa nhận, cũng như việc thực thi pháp lý, về thực tế là 
không có tài liệu đơn lẻ nào có thể chứng minh đủ tính hợp 
pháp trên tinh thần thẩm định sẽ là trọng tâm để có được 
sự thành công trong việc kiểm soát tính hợp pháp của hàng 
nhập khẩu. Trình độ hiểu biết về ngữ cảnh rộng hơn sẽ 
hướng dẫn hải quan đánh giá tính hợp pháp của các lô hàng 
gỗ và các biện pháp kiểm soát tăng cường cũng cần dùng 
cho các trường hợp có quy định liên quan yếu kém ở nước 
khai thác. Nếu không có đánh giá theo ngữ cảnh như vậy, 
bất kỳ hình thức nhập khẩu gỗ nào cũng có nguy cơ trở 
thành việc kiểm tra miễn cưỡng vô ích.  
 
Nghị định về VNTLAS quy định thêm rằng một nhóm công 
tác liên bộ sẽ xác định gỗ thuộc dạng “có nguy cơ tuyệt 
chủng ở quốc gia khai thác hoặc buôn bán bất hợp pháp”.38 
Mặc dù nghị định này là một biện pháp bổ sung tốt để cung 
cấp cơ chế linh hoạt để đánh giá rủi ro về loài, nhưng các 
quy trình ra quyết định không rõ ràng, cũng như cách giải 
quyết các khiếu nại không rõ ràng nếu nhóm công tác 
không thống nhất được hoặc liệt kê các loài là loại có nguy 
cơ thấp mặc dù có bằng chứng ngược lại.  
 
Nảy sinh thêm các câu hỏi khác liên quan đến cách thức 
nộp bằng chứng cho nhóm công tác và liệu bằng chứng đó 
có được thừa nhận trong đánh giá rủi ro về loài hay không. 
Cũng cần được làm rõ xem nhóm công tác có quyền khai 
báo rằng nhập khẩu gỗ hợp pháp không phù hợp với các yêu 
cầu thẩm định khi một quốc gia bị phát hiện có nguy cơ cao 
về buôn bán bất hợp pháp hoặc về tuyệt chủng loài hoặc có 
tiền sử làm giả giấy phép hay không. Trong Nghị định 
không đề cập rõ ràng về tùy chọn đưa một quốc gia được coi 
là có nguy cơ cao về buôn bán gỗ lậu vào danh sách đen. 
 
Gỗ bị tịch thu  
 
Gỗ từ các lô hàng bị tịch thu chỉ được miễn cấp giấy phép 
FLEGT39 (tức là thương mại sang EU). Nghị định không đưa ra 
các quy định cụ thể về cách xử lý gỗ bị tịch thu để tiêu thụ 
trong nước hoặc xuất khẩu sang các thị trường ngoài EU.  
 
Diễn giải hiện tại về gỗ hợp pháp bao gồm: “gỗ và sản phẩm 
gỗ (…) xử lý tịch thu (…) phù hợp với quy định của pháp luật 
Việt Nam, các quy định liên quan của điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên hoặc pháp luật có liên quan của 

quốc gia nơi khai thác gỗ xuất khẩu vào Việt Nam”.40 Tiếp đó 
trong nghị định có nêu rằng gỗ bị tịch thu rất có thể sẽ được 
tiêu thụ trong nước hoặc tại các thị trường xuất khẩu ngoài 
EU như một sản phẩm hợp pháp hóa theo quy định về bảo 
đảm hợp pháp đã đưa ra. Một cơ chế chính thức để hợp 
pháp hóa những hàng hóa mà trước đây bị coi là bất hợp 
pháp, thường là bằng cách bán đấu giá nhà nước, thể hiện 
một điểm yếu phổ biến được tìm thấy trong nội dung của 
Hiệp định VPA. Ví dụ như ở Ghana và Ca-mơ-run, gỗ bị tịch 
thu được công nhận là nguồn hợp pháp thông qua Hiệp 
định VPA đã thỏa thuận. Có thể hình dung các phương pháp 
khác nhau - Honduras đã chọn cách đặc biệt hạn chế sử 
dụng gỗ tịch thu chỉ cho các mục đích xã hội, đặc biệt là để 
làm đồ nội thất trường học.41 Nói chung, bất kỳ cơ chế nào 
mà loại trừ gỗ bị tịch thu khỏi bị sử dụng cho mục đích 
thương mại đều được ưu tiên hơn khi đưa lại loại gỗ đó vào 
chuỗi cung ứng thị trường tự do, cho dù được thu hoạch từ 
nguồn trong nước hay được nhập khẩu.  
 
Đối với gỗ bị tịch thu từ các lô hàng nhập khẩu, VNTLAS nên 
trao quyền cho các cơ quan chức năng để trả lại lô hàng đó 
về nước xuất xứ hoặc tiêu hủy hàng hóa, như trường hợp 
sản phẩm động vật hoang dã bất hợp pháp. Quyền thực hiện 
các biện pháp xử lý đó đã có sẵn trong pháp luật Việt Nam42, 
cụ thể là ”(…)tổ chức vi phạm hành chính phải đưa ra khỏi 
lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái 
xuất hàng hoá, vật phẩm, phương tiện được đưa vào lãnh 
thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhập khẩu 
trái với quy định của pháp luật (…)”.43  
 
Vì việc vi phạm các quy định về kiểm soát nhập khẩu của 
VNTLAS có thể sẽ bị xử lý vi phạm hành chính, nên rất có 
thể các biện pháp này cũng sẽ được áp dụng đối với các lô 
hàng gỗ bị coi là không phù hợp. Việc xử lý hàng hóa lậu và 
các biện pháp xử lý kèm theo không được phân biệt đối xử - 
việc từ chối một sản phẩm khi được nhập khẩu trái với quy 
định của pháp luật trong khi lại hợp pháp hóa và tiêu thụ 
một sản phẩm khác là điều đáng ngại nhất. 
 
Tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề gỗ bị tịch thu 
được thể hiện qua vụ bắt giữ 1000 m3 gỗ hương (Pterocarpus 
erinaceus) tại cảng Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 1 
năm 2020.44 Về lý thuyết, nếu điều này xảy ra khi VNTLAS 
có hiệu lực thì lô hàng gỗ trái phép bị tịch thu này có thể vào 
thị trường trong nước và thị trường ngoài EU, làm suy yếu 
tinh thần của VNTLAS là giữ cho chuỗi cung ứng không có 
gỗ lậu. Hơn nữa, những loại gỗ này cuối cùng có thể được 
tái nhập khẩu thông qua chương trình cấp phép FLEGT đối 
với gỗ nhập khẩu để tái xuất khẩu, do đó, sẽ kiểm tra lại 
VNTLAS và nếu không bị phát hiện, thì gỗ đó có thể được 
đưa sang các thị trường EU. 
 
Về cơ bản, bất kỳ quy định nào mà cho phép hợp pháp hóa 
gỗ không tuân thủ trước đây để tiêu thụ thêm, từ đó thúc 
đẩy khai thác thương mại gỗ từ các nguồn khai thác không 
hợp pháp, thì đều không giải quyết được mục tiêu tổng thể 
trọng tâm của cơ chế Hiệp định VPA FLEGT - nhằm giảm 
khai thác gỗ lậu bằng cách loại bỏ việc sản xuất và tiêu thụ 
gỗ lậu. Quyết định sử dụng gỗ đó không nên được giao cho 
ngành công nghiệp gỗ vì quyết định mua hoặc bán một số 
sản phẩm gỗ thường được xác định bởi giá cả chứ không 
phải bởi tính hợp pháp hay không hợp pháp của nguồn 
gỗ và cách thức sản phẩm được mua bán.
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Gỗ rừng trồng trong nước xuất sang các thị trường ngoài 
EU không cần xác minh

Vị thế của gỗ từ các doanh nghiệp trong nước (ví dụ như 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và các nhà sản xuất 
gỗ hộ gia đình) vẫn chưa được giải quyết đầy đủ trong Nghị 
định về Hệ thống VNTLAS. Theo phạm vi kiểm soát gỗ đã 
được thống nhất và áp dụng trong Hiệp định VPA, VNTLAS 
cũng nên kiểm soát gỗ từ rừng sản xuất tự nhiên trong 
nước và gỗ rừng trồng trong nước, cũng như gỗ vườn nhà, 
trang trại và cây ngoài rừng.45 

Trong khuôn khổ của Nghị định về VNTLAS, việc xác minh 
đối với gỗ trồng trong nước được coi là không áp dụng cho 
các thị trường ngoài EU46 do đó đặt ra câu hỏi là làm thế nào 
để gỗ có thể tuân thủ tính hợp pháp cho yêu cầu xuất khẩu47 
đối với các thị trường này. Gỗ dành cho xuất khẩu phải 
được đảm bảo hợp pháp48 – vẫn chưa rõ điều này sẽ được 
đảm bảo như thế nào đối với gỗ rừng trồng trong nước xuất 
sang các thị trường ngoài EU.

Có vẻ như không phù hợp với tinh thần của hệ thống kiểm 
soát gỗ hợp pháp hiệu quả khi loại trừ một nguồn gỗ, đó là 
gỗ nội địa, khỏi quá trình xác minh khi xuất sang các thị 
trường ngoài EU. Việc tạo ra các khuôn khổ quy định khác 
nhau cho một nguồn tài nguyên gây ra sự không chắc chắn 
cho các nhà sản xuất và các cơ quan thực thi. Một yêu cầu 
chung áp dụng cho cùng một mức độ xác minh của tất cả 
các nguồn gỗ sẽ là phương pháp mong muốn hơn để chống 
lại sự bất hợp pháp về nguồn gỗ.. 

Về bản chất, khung pháp lý không chỉ phải hướng tới việc 
cung cấp gỗ hợp pháp cho thị trường EU mà còn cố ý tận 
dụng tình trạng hợp pháp của gỗ cung cấp cho các thị 
trường khác. Việc sử dụng các điểm chuẩn khác nhau tạo ra 
sự phức tạp không cần thiết cho các bên liên quan, điều này 
cuối cùng sẽ dẫn đến sự không chắc chắn và thêm điểm 
thất bại trong hệ thống bảo đảm hợp pháp.

Công cụ FLEGT được thiết kế như một biện pháp khuyến 
khích tiếp cận thị trường. Rào cản của thị trường xuất khẩu 
thấp hơn (không yêu cầu xác minh) đối với các thị trường 
ngoài EU có thể ngăn cản hoạt động buôn bán từ các nguồn 
trong nước theo chương trình cấp phép FLEGT. 

Phạm vi của Hệ thống Phân loại Tổ chức

Hệ thống phân loại tổ chức (OCS) được coi là thành phần 
không thể tách rời của phương pháp xác minh tính hợp 
pháp dựa trên rủi ro trong nội dung Hiệp định VPA đã được 
phê duyệt.49 Mục đích trọng tâm của OCS là cung cấp đánh 
giá mức độ rủi ro của các tổ chức chế biến và xuất khẩu gỗ 
và lưu giữ hồ sơ về mức độ tuân thủ của họ bằng công cụ 
xác minh tính hợp pháp của xuất khẩu. Trong phiên bản 
nghị định đã xuất bản, OCS đã được dán nhãn lại là Hệ 
thống phân loại doanh nghiệp (ECS).50

Theo định nghĩa thuật ngữ được quy định trong Nghị định51, 
doanh nghiệp là một tập hợp con của thuật ngữ tổ chức, 
toàn bộ tổ chức này bắt buộc nhiều bên liên quan khác 
ngoài doanh nghiệp cũng phải tự phân loại khi đăng ký xuất 
khẩu thương mại sản phẩm gỗ. Với việc giới hạn phạm vi 
của OCS chỉ còn là các doanh nghiệp, phạm vi của cơ chế 
kiểm soát này đã bị giảm đáng kể. Đáng chú ý là nội dung 
Hiệp định VPA được phê chuẩn nêu rõ “OCS sẽ áp dụng cho 
tất cả các tổ chức trong chuỗi cung ứng VNTLAS” 52 – trái 
với phiên bản Nghị định đã công bố. 

Kết quả của việc tự phân loại dựa trên đánh giá rất quan 
trọng vì kết quả này ảnh hưởng trực tiếp đến việc chỉ định 
nhóm rủi ro cho một tổ chức:

• Nhóm 1: Các tổ chức tuân thủ đầy đủ; 

• Nhóm 2: Các tổ chức chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí 
hoặc các tổ chức mới thành lập.

Nhóm được chỉ định lần lượt xác định mức độ giám sát và 
tần suất kiểm soát bổ sung của các cơ quan chính phủ và 
ảnh hưởng hơn nữa đến hồ sơ sản phẩm gỗ cần thiết cho 
các hoạt động xuất khẩu.53 Đối với gỗ xuất khẩu sang các thị 
trường ngoài EU, phân loại OCS tiếp tục đóng vai trò là công 
cụ xác minh khai báo nhóm rủi ro trong Hồ sơ xuất khẩu gỗ 
và được sử dụng để xác nhận rằng danh sách đóng gói gỗ 
đã được chứng nhận hợp lệ phù hợp với tình trạng nhóm 
rủi ro của tổ chức đó.54

Mặc dù ECS sẽ không có hiệu lực ngay lập tức, nhưng điều 
quan trọng là phải làm rõ những thực thể nào có nghĩa vụ 
tuân thủ OCS (nay là ECS).

Vai trò của xã hội dân sự

Sự tham gia hiệu quả là trọng tâm của Hiệp định VPA, bao 
gồm cả các tác động của nó. Vai trò của các tác nhân không 
phải nhà nước, đặc biệt là xã hội dân sự, trong việc triển 
khai và thực thi Hiệp định VPA, bao gồm cả VNTLAS, hiện 
đang được làm rõ, chẳng hạn như thông qua việc xây dựng 
Cơ chế Giám sát và Đánh giá VPA và Ma trận Giám sát Tác 
động. 

Vai trò và trách nhiệm của các CSO trong các lĩnh vực quan 
trọng này của Hiệp định VPA cần phải tuân theo tinh thần 
của sự tham gia. Điều này bao gồm cách mà các đệ trình 
của CSO gửi lên Ban Đánh giá Kỹ thuật, như một phần của 
công tác Giám sát Tác động, được tạo điều kiện thuận lợi và 
giải quyết một cách có hệ thống và minh bạch. 

Khi Việt Nam chuyển sang cấp giấy phép FLEGT, điều quan 
trọng là phải có nền tảng pháp lý vững chắc để xã hội dân 
sự công khai báo cáo về những thất bại trong việc áp dụng 
VNTLAS, xác định các tác động tiêu cực và hỗ trợ các quy 
trình để giảm thiểu những điều này. 

Trang bên: Rừng ở Siem Reap, Campuchia



Khuyến nghị 

Những lợi ích đối với các cơ quan chức năng của Việt Nam khi có hệ thống VNTLAS hiệu quả sẽ không chỉ bao 
gồm việc tiếp cận hiệu quả hơn vào thị trường EU mà còn phải hỗ trợ các nỗ lực đảm bảo tiếp cận các quốc gia 
khác đang nỗ lực giải quyết tình trạng buôn bán gỗ lậu. 

Ví dụ rõ ràng nhất là tiếp cận thị trường Hoa Kỳ, hiện là thị trường xuất khẩu quan trọng nhất của Việt Nam. Năm 
2019, Việt Nam xuất khẩu 5 tỷ USD sản phẩm gỗ sang Hoa Kỳ.55 Vào tháng 10 năm 2020, khả năng tiếp cận này bị 
đe dọa khi Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) khởi xướng điều tra Mục 301 (của Đạo luật Thương mại 
Hoa Kỳ) đối với hoạt động nhập khẩu gỗ của Việt Nam - cụ thể nêu rõ rằng một phần lớn gỗ nhập khẩu vào Việt 
Nam được khai thác theo những cách thức vi phạm luật pháp của nước xuất xứ. USTR có 12 tháng để kết thúc cuộc 
điều tra và nếu xác định rằng hoạt động gỗ của Việt Nam làm hạn chế thương mại của Hoa Kỳ, thì thuế quan hoặc 
các hạn chế nhập khẩu khác có thể được áp dụng.

Để đảm bảo có được VNTLAS mạnh mẽ hơn, EIA khuyến nghị rằng:

Việt Nam nên

• công bố danh sách các quốc gia được coi là có rủi ro 
thấp theo VNTLAS trước khi quy định có hiệu lực 

• không chỉ loại trừ gỗ bị tịch thu khỏi việc cấp phép 
FLEGT mà còn cấm xuất khẩu gỗ bị tịch thu và các 
sản phẩm có nguồn gốc từ chúng sang các thị trường 
ngoài EU

• mở rộng yêu cầu xác minh để bao quát cả gỗ từ rừng 
trồng trong nước

• thừa nhận vai trò của các NSA trong cơ chế giám sát 
độc lập và tôn trọng vai trò đó trong luật 
 

EU nên

• đảm bảo rằng tất cả các công cụ xác minh tính hợp 
pháp đã được phê chuẩn sẽ được đáp ứng trước khi 
chấp nhận cấp phép FLEGT

• tích cực quảng bá và truyền thông những phát triển 
của Hiệp định VPA và thương hiệu “Gỗ Việt Nam” 
trong tương lai tới thị trường EU
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