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GIỚI THIỆU 

 Khai thác gỗ bất hợp pháp đã tàn phá tài nguyên, ảnh hưởng xấu tới xã hội và làm thất 

thu ngân sách nhà nước. Vấn đề này đã được cộng đồng quốc tế quan tâm từ đầu những năm 

90 của thế kỷ trước. Trong bối cảnh đó, một loạt sáng kiến, phát sinh từ các cam kết ở phạm vi 

quốc gia và quốc tế đã xuất hiện. Vào tháng 5 năm 2003, Liên minh Châu Âu (sau đây viết tắt 

là EU) đã thông qua Kế hoạch hành động về Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và 

Thương mại lâm sản (sau đây viết tắt là FLEGT) với một loạt các biện pháp nhằm đấu tranh 

với khai thác gỗ bất hợp pháp. Trong đó, một trong những biện pháp quan trọng nhất là việc ký 

kết Hiệp định đối tác tự nguyện (sau đây viết tắt là VPA) với các quốc gia xuất khấu gỗ quan 

trọng.  

 Trải qua hơn 6 năm đàm phán, ngày 19 tháng 10 năm 2018, Chính phủ Việt Nam và EU 

đã chính thức ký Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và 

Thương mại lâm sản (sau đây viết tắt là VPA/ FLEGT). Ngày 12 tháng 03 năm 2019, Nghị viện 

Châu Âu chính thức phê chuẩn Hiệp định và ngày 23 tháng 4 năm 2019, Chính phủ Việt Nam 

đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP phê duyệt Hiệp định VPA/ FLEGT, có hiệu lực từ ngày 

01 tháng 6 năm 2019. Hiệp định VPA/FLEGT được thực thi là dấu mốc khởi đầu việc Việt 

Nam và EU cùng cam kết hợp tác để giải quyết tình trạng khai thác và thương mại gỗ bất hợp 

pháp. Để thực hiện Hiệp định, Việt Nam tiếp tục hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật nhằm 

nội luật hóa các cam kết của Hiệp định, bao gồm việc xây dựng Nghị định số 102/2020/NĐ-CP 

ngày 01  tháng 09  năm 2020 của Chính phủ về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (Nghị 

định 102), trong đó quy định 04 lĩnh vực mới lần đầu tiên được áp dụng tại Việt Nam: i) Kiểm 

soát gỗ nhập khẩu, ii) Hệ thống phân loại tổ chức, iii) Xác minh gỗ xuất khẩu và iv) Cấp phép 

FLEGT cho gỗ xuất khẩu sang EU. Quá trình thực hiện sẽ cần có sự phối hợp chặt chẽ của các 

cơ quan có thẩm quyền như Hải quan và Kiểm lâm cũng như sự hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm 

với các quốc gia khác. Mặt khác, Việt Nam đang là thị trường hàng đầu về tiêu thụ gỗ nguyên 

liệu, nhưng đã xảy ra tình trạng một số loại gỗ nhập khẩu được khai báo với nhiều tên khác 

nhau khi khai báo hải quan gây khó khăn cho lực lượng hải quan; việc kiểm soát chuỗi cung 

ứng gỗ của cơ quan kiêm lâm còn bất cập, hạn chế; vẫn còn hiện tượng gỗ bất hợp pháp tham 

gia vào chuỗi cung ứng gỗ. 

 Xuất phát từ những vấn đề trên, bên cạnh nhu cầu hoàn thiện khung pháp lý ở Việt Nam, 

việc nâng cao năng lực cho các cơ quan có thẩm quyền cũng cần được ưu tiên để bảo đảm tính 

hợp pháp của gỗ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với xuất, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Cơ 

quan Kiểm lâm và Cơ quan Hải quan đóng vai trò chính trong việc bảo đảm việc thực hiện kiểm 

tra tuân thủ đối với gỗ nhập khẩu và các quy định về kiểm tra sau thông quan đối với gỗ theo 

chuỗi cung ứng cho đến khi xuất khẩu.  

 Trong khuôn khổ Dự án Hỗ trợ thực thi Hiệp định VPA/FLEGT tại Việt Nam do Bộ 

Kinh tế và Hợp tác Phát triển CHLB Đức (BMZ) và Bộ Ngoại giao và Phát triển Anh (FCDO) 

đồng tài trợ và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) thực hiện, tài liệu tập huấn về Hiệp định 

VPA/FLEGT - kiểm soát chuỗi cung ứng và nhận dạng gỗ cho công chức kiểm lâm và hải quan 

đã được biên soạn. 

Mục đích, yêu cầu: 

 Sau khóa tập huấn, học viên có khả năng: 

 - Có một cái nhìn tổng quan về thương mại gỗ trên thế giới và ở Việt Nam, nắm bắt một 

số vướng mắc của doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định bảo đảm gỗ hợp pháp theo 

Hiệp định VPA/FLEGT và Nghị định 102/2020/NĐ-CP. 
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 - Hiểu khái quát về Hiệp định VPA/FLEGT, nắm rõ hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp theo 

Hiệp định VPA/FLEGT và được nội luật hóa trong điều kiện ở Việt Nam, thực hiện trách nhiệm 

giải trình, xác minh sự tuân thủ và quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng gỗ. 

 - Nắm rõ quy định pháp luật hải quan, quy trình thủ tục hải quan đối với gỗ và sản phẩm 

gỗ xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh, trung chuyển; kiểm tra xác định xuất xứ 

và quản lý rủi ro trong quản lý mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu, nhập khẩu. 

 - Nắm được những kiến thức cơ bản trong nhận dạng gỗ; biết được cách lấy mẫu, sử 

dụng một số thiết bị đơn giản cho thực hiện nhận dạng gỗ; nhận biết được một số loại gỗ thường 

nhập từ Châu Phi. 

Kết cấu bài giảng 

Kết cấu bài giảng gồm 03 phần: 

Phần 1. Tổng quan về Hiệp định VPA-FLEGT và Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam 

Phần 2. Quản lý nhà nước về hải quan đối với gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu, nhập khẩu 

Phần 3. Rủi ro về loài và giám định gỗ.   
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PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ VPA/FLEGT VÀ HỆ THỐNG BẢO ĐẢM GỖ HỢP PHÁP 

VIỆT NAM 

1.1. Tổng quan về thương mại gỗ trên thế giới và ở Việt Nam 

1.1.1. Tổng quan về thương mại gỗ trên thế giới 

 Một số nghiên cứu (Hetemäki & Hurmekoski, 2016), (WOWLAND, 2020)gần đây đã 

chỉ ra những thay đổi đang diễn ra trên thị trường lâm sản toàn cầu do tác động tổng hợp của 

những yếu tố sau: 

(i) Lợi thế cạnh tranh toàn cầu về sản xuất lâm sản thay đổi do một tỷ trọng đầu tư vào 

ngành lâm nghiệp tới các thị trường phát triển nhanh ở Châu Á và các khu vực sản 

xuất chi phí thấp chẳng hạn như Nam Mỹ. Tại các nền kinh tế mới nổi, các nhà cung 

cấp trong nước gia tăng sản xuất nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở 

thị trường nội địa (ví dụ như Trung Quốc, Braxin hay Ấn Độ). Đầu tư vào sản xuất 

từ các nền kinh tế phát triển vào các nước đang phát triển, hay có thể gọi là chuyển 

dịch sản xuất trên thế giới. 

(ii) Nhu cầu chững lại đối với một số lâm sản ở nhiều nước OECD; 

(iii) Suy thoái kinh tế kéo dài và tác động của nó đến cơ cấu sản phẩm công nghiệp rừng; 

(iv)      Kinh tế sinh học mới nổi, các sản phẩm và dịch vụ mới dự kiến sẽ cung cấp các cơ 

hội mới và đa dạng hóa ngành công nghiệp dựa vào rừng. Với những xu hướng này, ngành 

dựa vào rừng có thể đang trong giai đoạn có nhiều thay đổi, theo đó, một số hoạt động kinh tế 

hoặc lĩnh vực sẽ suy giảm và cuối cùng biến mất, trong khi đồng thời, công nghệ, sản phẩm và 

mô hình kinh doanh mới đang nổi lên.  

 Về thực trạng thương mại gỗ quốc tế: thương mại quốc tế về đồ gỗ đang gia tăng. Sự 

thay đổi về mặt địa lý của vị trí sản xuất trên phạm vi toàn cầu, chiến lược gia công toàn cầu 

của cả các công ty sản xuất và bán lẻ và quá trình phân đoạn sản xuất ở tầm quốc tế đang 

chuyển dịch các nhà máy sản xuất đi xa khỏi trụ sở của các công ty đến những nước có chi phí 

nhân công, nguồn lực và những yếu tố đầu vào khác hấp dẫn hơn. Theo ước tính dựa trên dữ 

liệu sản xuất và thương mại của FAOSTAT, giá trị sản xuất lâm sản toàn cầu vượt 800 tỷ USD 

vào năm 2014. Nhu cầu về gỗ tròn, gỗ xẻ, ván nhân tạo trên thế giới có xu hướng tăng, như: 

lượng gỗ tròn nhập khẩu năm 2015: 128,18 triệu m3 đến năm 2019: 144,365 triệu m3; nhập 

khẩu ván nhân tạo: năm 2015: 77,595 triệu m3 đến năm 2019: 88,860 triệu m3. Ở chiều ngược 

lại xuất khẩu gỗ tròn, ván nhân tạo cũng có xu hướng tăng, như: năm 2015, lượng gỗ tròn xuất 

khẩu: 123,583 triệu m3, đến năm 2019: 138,062 triệu m3; ván nhân tạo xuất khẩu năm 2015: 

80,424 triệu m3, đến năm 2019: 87,715 triệu m3 (FAOSTAT, n.d.). Mặt khác trong thời gian 

qua, xét về mức độ phát triển thì Châu Á – Thái Bình Dương, Bắc Mỹ và Đông Âu là những 

khu vực có ngành công nghiệp gỗ phát triển mạnh mẽ, trong đó thị trường gỗ nén đã có sự 

tăng trưởng vượt bậc nhờ việc cải tiến công nghệ, đáp ứng được mục tiêu năng lượng sinh học 

của Liên minh Châu Âu cũng như các yêu cầu về môi trường. Châu Âu và Bắc Mỹ là 2 khu 

vực chiếm gần như toàn bộ sản lượng gỗ viên nén trên toàn cầu, trong đó Châu Âu chiếm 58% 

và Bắc Mỹ chiếm 32%. Ở chiều ngược lại, thị trường Châu Á cũng đang có sự tăng trưởng về 

nhu cầu sử dụng viên gỗ nén trong những năm gần đây, với tốc độ tăng trưởng lên đến 17% 

mỗi năm (Hetemäki & Hurmekoski, 2016) 

 Một thay đổi đáng kể ảnh hưởng đến ngành đồ gỗ trong thập kỷ vừa qua là việc 
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mở cửa các thị trường. Điều này bắt nguồn từ nhiều nhân tố như cắt giảm thuế quan, mở rộng 

hệ thống bán lẻ ở tầm quốc tế, thâm nhập các thị trường mới nổi, thiết lập quan hệ đối tác giữa 

các nhà phân phối quy mô lớn và những công ty cung cấp nước ngoài, cải thiện về cơ sở hạ 

tầng và logistics (đặc biệt là ở các nước mới nổi). Các Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới 

hướng tới việc tạo ra một môi trường kinh doanh cởi mở, thuận lợi, minh bạch cho hoạt động 

của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thương mại, xuất nhập khẩu, dịch vụ, đầu tư sản xuất sản 

phẩm gỗ. 

 Về tiềm năng và xu hướng thị trường thương mại gỗ quốc tế: một số nghiên cứu cho 

rằng tốc độ tăng trưởng ngành gỗ vẫn sẽ được duy trì trong thời gian tới nhờ sự phát triển của 

kinh tế toàn cầu và nhu cầu về năng lượng tái tạo. Trong đó, doanh số của một số sản phẩm gỗ 

sẽ cao hơn do nhu cầu của thị trường. Các sản phẩm gỗ sử dụng trong thiết kế nội thất, sản xuất 

hoặc gỗ công nghiệp, chẳng hạn như gỗ ván dăm và gỗ ván nhân tạo là những sản phẩm có 

lượng cầu cao nhất do đặc tính tiện dụng, dễ tạo hình và dễ sử dụng; dư địa phát triển trong 

những năm tới cho ngành gỗ nói chung và chế biến, xuất khẩu gỗ nói riêng là rất lớn. Tuy nhiên, 

ngay cả một sự thay đổi nhỏ về thị phần trong một thị trường đủ lớn, chẳng hạn như Trung 

Quốc hoặc Ấn Độ, có thể dẫn đến sự gia tăng đáng kể nhu cầu về sản phẩm gỗ. Nhu cầu về đồ 

gỗ nội thất, gỗ nén của thế giới vẫn có xu hướng tăng trong thời gian tới. 

 Từ những thông tin trên cho thấy thương mại gỗ tròn, gỗ xẻ, ván nhân tạo trên phạm vi 

toàn cầu vẫn rất lớn và có xu hướng tăng trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội đối với Việt 

Nam, vì đang phải nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ, ván nhân tạo làm nguyên liệu cho các cơ sở chế 

biến lâm sản trong nước. Nhiều quốc gia có tiềm năng sản xuất gỗ tròn, gỗ xẻ, ván nhân tạo  lại 

thuộc vùng địa lý rủi ro thấp, như các quốc gia ở vùng Bắc Mỹ, Châu Âu, nên các doanh nghiệp 

nhập khẩu gỗ của Việt Nam cần nắm bắt để có thể chuyển hướng nhập khẩu gỗ sang các nước 

có rủi ro thấp. Tuy nhiên, nhiều quốc gia cung cấp nguyên liệu gỗ đã và đang có các chính sách 

hạn chế, quản lý chặt chẽ việc khai thác và xuất khẩu gỗ nguyên liệu. Nhận thức của người dân 

cũng như của Chính phủ các nước về bảo vệ môi trường ngày càng cao, dẫn đến việc nhiều 

nước ban hành quy định về truy xuất nguồn gốc gỗ hợp pháp khai thác từ rừng tự nhiên cũng 

dẫn đến việc nhập khẩu gỗ nguyên liệu gặp khó khăn, trong đó có Việt Nam.  

1.1.2.  Tổng quan về thương mại gỗ ở Việt Nam 

 a) Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ: giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam  

từ năm 2011- 2020 có xu hướng tăng nhanh, từ 4,19 tỷ năm 2011 đến năm 2019 đạt 11,31 tỷ 

USD, năm 2020 đạt 12,37 tỷ USD, tăng 11,5%  so với năm 2019 (xem Hình 1), tiếp tục đứng 

trong 10 nhóm sản phẩm xuất khẩu chủ lực. Giá trị xuất khẩu lâm sản nước ta tiếp tục đứng đầu 

khối ASEAN, thứ hai Châu Á và thứ 5 thế giới. Giá trị lâm sản xuất siêu  năm 2020 đạt gần 10 

tỷ USD - cao nhất từ trước đến nay. Gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tiếp tục có mặt tại 140 

quốc gia và vùng lãnh thổ. 
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Hình 1: Giá trị xuất, nhập khẩu lâm sản từ năm 2011- 2020.  

Nguồn: (VNFOREST, 2020), (Vụ Phát triển sản xuất lâm nghiệp, 2020) 

 Nhiều năm nay, thương mại gỗ giữa Việt Nam - EU chiếm khoảng 12 - 15% tổng kim 

ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ, trung bình mỗi năm khoảng 650 - 700 triệu USD. Hiệp 

định thương mại tự do Việt Nam - EU (sau đây viết tắt là EVFTA) có hiệu lực sẽ tác động rất 

tích cực tới ngành gỗ Việt Nam và thị trường xuất khẩu được rộng mở. Đến nay, xuất khẩu gỗ 

vào EU chủ yếu vào 5 nước: Đức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và Italia, nhưng với EVFTA, thị 

trường sẽ được nâng lên. Bởi thực tế, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm gỗ của EU một năm khoảng 

80 - 85 tỷ USD. Nhu cầu đó hiện đang lớn hơn rất nhiều so với kim ngạch xuất khẩu gỗ của 

Việt Nam sang EU. Với EVFTA, ngoài vấn đề thuế suất về 0%, các doanh nghiệp có thể dễ 

dàng hơn trong quá trình mua máy móc, thiết bị, học hỏi công nghệ chế biến gỗ cũng như trình 

độ quản trị doanh nghiệp từ EU. 

Tình hình xuất khẩu gỗ của Việt Nam năm 2020: 

 Nội thất là nhóm hàng có giá trị xuất khẩu cao nhất, như: đồ gỗ, ghế ngồi, dăm gỗ, gỗ 

dán….(Hình 2).  
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Hình 2: Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao năm 2020 

Nguồn: (VNFOREST, 2020) 
Các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam: 

 

Hình 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam năm 2020 

nguồn: (VNFOREST, 2020) 
  Thị trường chính tiêu thụ đồ gỗ của Việt Nam là Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn 

Quốc. Đối với dăm gỗ, chủ yếu xuất khẩu tại thị trường Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Hàn 

Quốc và Nhật bản là hai thị trường tiêu thụ viên nén chính của Việt Nam.  Giá trị xuất khẩu lâm 

sản của EU27 chỉ chiếm  khoảng 4% tổng giá trị xuất khẩu vào tất cả các nước. 

Tình hình nhập khẩu gỗ của Việt Nam năm 2020: 

 Việt Nam phải nhập khẩu nhiều gỗ và nguyên liệu gỗ để phục vụ cho sản xuất. Gỗ tròn, 

gỗ xẻ và ván nhân tạo là nhóm hàng chiếm tỉ trọng cao nhất.
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Hình 4: Các mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam năm 2020 

Nguồn: (VNFOREST, 2020) 

  Hàng năm các doanh nghiệp từ Việt Nam đã bỏ ra bình quân khoảng 450 triệu USD để 

nhập khẩu gỗ tròn và 750 triệu USD cho gỗ xẻ.   

Các thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam:  

Bình quân mỗi năm Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ trên dưới 100 nguồn cung. 

 

 
 

Hình 5: Cơ cấu thị trường nhập khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam năm 2020 

Nguồn: (VNFOREST, 2020) 

 Hiện các thị trường cung cấp gỗ nguyên liệu hàng đầu cho Việt Nam, như:  Trung Quốc, 

Hoa Kỳ, New Zealand,  Thailand, Chi-lê, Châu Phi, EU. Sự gia tăng về lượng nhập và quốc gia 

nhập hàng năm cũng kéo theo sự gia tăng về loài gỗ nhập khẩu. Châu Phi là khu vực cung cấp 

gỗ nguyên liệu có số lượng loài đa dạng. Các loài mới từ khu vực này được nhập khẩu về Việt 
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Nam tiếp tục xu hướng mở rộng  

 Gỗ nhiệt đới nhập khẩu là một trong những nguồn cung nguyên liệu đầu vào quan trọng 

cho ngành gỗ. Hầu hết gỗ nhiệt đới nhập khẩu vào Việt Nam là gỗ tròn và gỗ xẻ. Lượng cung 

gỗ tròn và gỗ xẻ từ nguồn này cho Việt Nam hàng năm khoảng 1,5 triệu m3, tương đương 30% 

trong tổng lượng gỗ tròn và xẻ nhập khẩu vào Việt Nam từ tất cả các nguồn. Nguồn cung từ các 

quốc gia Châu Phi, Lào, Campuchia và Papua New Guine là các nguồn quan trọng nhất. (Tô, 

Cao, & Trần, 2020) 

 Từ các thông tin trên cho thấy: 

  Xuất khẩu tăng cao cũng làm gia tăng nhu cầu các loại gỗ nguyên liệu có giá trị cao và 

gỗ có nguồn gốc hợp pháp.  

 Nguồn cung gỗ nhiệt đới chiếm khoảng 30% khối lượng gỗ nhập khẩu, nhưng hầu hết 

từ các quốc gia thuộc vùng địa lý không tích cực do các quốc gia này đều không đáp ứng được 

các tiêu chí đối với vùng địa lý tích cực (như có khung quốc gia bắt buộc về trách nhiệm giải 

trình, chỉ số Hiệu quả Chính phủ từ 0 trở lên, hay có hệ thống chứng chỉ gỗ quốc gia bắt buộc). 

Mặt khác, một số loài nhập khẩu được liệt kê cả tên khoa học và tên tiếng Việt, tuy nhiên cũng 

có một số loài bao gồm loài mới chưa có tên Việt Nam nên có thể dẫn đến kê khai tên loài 

không chính xác khi khai báo hải quan; việc xác định gỗ lần đầu tiên được nhập khẩu vào Việt 

Nam cũng gặp một số khó khăn. 

 Xây dựng và kích hoạt danh sách các quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực và không tích 

cực có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát tính hợp pháp của gỗ nhập khẩu. Đây là những 

việc làm hết sức cần thiết nhằm thực hiện các cam kết của Chính phủ Việt Nam với cộng đồng 

quốc tế. Trong dài hạn, nên đa dạng nguồn cung gỗ nguyên liệu, giảm tỷ trọng nguồn cung nhập 

khẩu từ khu vực nhiệt đới, tăng tỷ trọng từ các nguồn cung rủi ro thấp. Bên cạnh đó, Chính phủ 

và các hiệp hội gỗ, phối hợp với các cơ quan truyền thông, cần đưa ra các cơ chế và thông điệp 

khuyến khích sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có trong nước. Điều này không những giúp giảm 

rủi ro trong khâu sử dụng nguồn nguyên liệu mà có ý nghĩa trực tiếp đối với hàng triệu nông hộ 

trồng rừng hiện nay. 

 Cơ quan lâm nghiệp của Việt Nam có thể yêu cầu cơ quan lâm nghiệp của các quốc gia 

cung gỗ cho Việt Nam cung cấp danh mục các loài gỗ mà quốc gia đó cho phép xuất khẩu. 

Danh mục này có thể làm nền cho cơ quan quản lý Việt Nam tham khảo để hoàn thiện và chỉnh 

sửa Danh mục các loài gỗ nhập khẩu. 

1.2.  Tổng quan về Hiệp định VPA/FLEGT 

1.2.1. Bối cảnh 

 Trong vài thập kỷ gần đây, xu thế về bảo vệ môi trường, quản lý rừng bền vững, nhận 

thức và quyết định mua đồ gỗ của người tiêu dùng và các nhà nhập khẩu, chính sách của các 

Chính phủ đã có những thay đổi rất lớn về yêu cầu nguồn gốc hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ. 

Những thay đổi này được thể hiện trên thực tế bằng những quy định pháp lý nhằm ngăn chặn 

gỗ và sản phẩm gỗ bất hợp pháp thâm nhập vào thị trường; hạn chế và từng bước bãi bỏ hàng 

rào thuế quan, thay vào đó, tăng mức độ phòng vệ thương mại, hàng rào kỹ thuật, như: Hoa Kỳ 

ban hành Luật Lacey vào năm 2008 (có hiệu lực từ tháng 4/2010 với mặt hàng gỗ), trong đó 

quy định doanh nghiệp nhập khẩu phải khai báo nguồn gốc gỗ. Úc ban hành Luật chống khai 

thác gỗ bất hợp pháp (năm 2012) có hiệu lực từ 30/11/2014 quy định doanh nghiệp xuất khẩu 

gỗ vào Úc sẽ phải thực hiện trách nhiệm giải trình. Hiệp định đối tác kinh tế giữa Việt Nam và 

Nhật Bản (2008) quy định cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa. Hiệp định thương mại tự do 
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Việt Nam- Hàn Quốc (2015) quy định cấp giấy chứng nhận, xác minh xuất xứ hàng hóa khi cần 

thiết.  

 Trong phạm vi EU, để góp phần vào việc ngăn chặn nạn khai thác gỗ bất hợp pháp, bảo 

đảm gỗ mà tổ chức kinh doanh có nguồn gốc hợp pháp, vào tháng 5 năm 2003, EU đã thông 

qua Kế hoạch hành động về thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản 

(FLEGT), trong đó một trong những nội dung quan trọng là Quy chế gỗ EU (Quy chế gỗ EU 

995/2010),  Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) với các quốc gia có nạn khai thác gỗ bất hợp 

pháp và quản lý rừng còn yếu kém.  

 Theo Quy chế gỗ EU, các nhà nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào EU từ tháng 3/2013 

 phải thực hiện trách nhiệm giải trình để chứng minh về nguồn gốc gỗ hợp pháp với các cơ quan 

có thẩm quyền của EU trước khi được thông quan vào cảng đầu tiên của EU. Chỉ có 2 trường 

hợp được miễn trừ là gỗ có giấy phép CITES theo Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, 

thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và gỗ có giấy phép FLEGT dành cho các quốc gia đã đàm 

phán và ký Hiệp định VPA/FLEGT với EU. 

 Ở Việt Nam, gỗ và lâm sản là ngành hàng xuất khẩu quan trọng và liên tục tăng trưởng 

cao trong thập kỷ qua. Kim ngạch xuất khẩu tăng từ 3,4 tỷ USD năm 2010 lên 9,382 tỷ USD 

vào năm 2018 và 12,37 tỷ USD vào năm 2020. Cả nước hiện có khoảng 4.500 doanh nghiệp 

chế biến gỗ, trong đó doanh nghiệp tham gia xuất khẩu khoảng 1.500 đã tạo ra gần 500.000 

việc làm  thường xuyên, cùng với hàng triệu lao động nông thôn miền núi tham gia trồng rừng 

nguyên liệu (Tổng cục Lâm nghiệp, 2020) góp phần ổn định an sinh xã hội, phát triển kinh tế 

bền vững. EU là một trong những thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam. Trước những biến 

đổi đó đặt Việt Nam trước sự lựa chọn: hoặc là nhanh chóng thích ứng để giữ vững và có cơ 

hội mở rộng thị trường; hoặc ngược lại không có hành động nào cả và việc thu hẹp/mất thị 

trường chắc chắn sẽ diễn ra với hậu quả là ngành chế biến gỗ với khỏang 500.000 lao động 

cùng với hàng triệu lao động nông thôn miền núi và hàng triệu USD vốn đầu tư sẽ bị ảnh hưởng 

nghiêm trọng.  

 Cho tới thời điểm này, sự lựa chọn của Việt Nam đã rõ ràng, Việt Nam tích cực hợp tác 

với EU trong thực hiện FLEGT và tham gia đàm phán Hiệp định VPA/FLEGT. 

1.2.2. Thông tin chung về Hiệp định VPA/FLEGT  

 Ngày 19/10/2018 tại Brúc-xen, Vương quốc Bỉ, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT- nhân danh 

Chính phủ Việt Nam đã ký chính thức Hiệp định VPA/FLEGT với Chủ tịch Hội đồng liên minh 

Châu Âu. Ngày 12/3/2019, Nghị viện Châu Âu chính thức bỏ phiếu phê chuẩn Hiệp định và 

ngày 23 tháng 4 năm 2019, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP phê 

duyệt  Hiệp định VPA / FLEGT, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 6 năm 2019. Hiệp định sẽ có hiệu 

lực trong thời gian 5 năm, đến giữa năm 2024, và sẽ được tự động gia hạn cho giai đoạn 5 năm 

tiếp theo trừ khi một trong hai Bên từ bỏ việc gia hạn bằng cách thông báo cho Bên kia bằng 

văn bản ít nhất 12 tháng trước ngày gia hạn. 

 Hiệp định VPA/FLEGT là Hiệp định thương mại giữa Việt Nam và EU nhằm tạo khung 

pháp lý để đảm bảo các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam xuất khẩu vào EU được sản 

xuất hợp pháp, góp phần thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ giữa Việt Nam và EU. Mục 

tiêu này sẽ đạt được thông qua việc thiết lập Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam 

(VNTLAS), cùng với cơ chế cấp phép FLEGT, nhằm đảm bảo rằng chỉ những sản phẩm gỗ có 

giấy phép FLEGT được phép đi vào thị trường EU.  

 Phạm vi của Hiệp định và phạm vi điều chỉnh của Hệ thống VNTLAS, bao gồm gỗ và 
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sản phẩm gỗ của Việt Nam được sản xuất phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Về nguồn 

gốc gỗ, Hệ thống VNTLAS đảm bảo tính hợp pháp không chỉ của các nguồn gỗ trong nước mà 

còn của gỗ nhập khẩu. Các quy định của Hiệp định áp dụng đối với tất cả các đối tượng tại Việt 

Nam, bao gồm tổ chức, hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư  tham gia sản 

xuất, kinh doanh, vận chuyển, chế biến và xuất, nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Để đạt được 

điều này, Hiệp định bao gồm các yêu cầu đối với các chủ thể trên phải chịu trách nhiệm khi 

mua bán gỗ nhằm đảm bảo rằng chỉ có gỗ hợp pháp được đi vào chuỗi cung ứng, kể cả mua 

bán gỗ trong nước và yêu cầu thực hiện trách nhiệm giải trình về nguồn gốc hợp pháp của gỗ 

nhập khẩu. Hiệp định có 27 Điều, 9 phụ lục kỹ thuật1 và có thể tóm tắt như sau: 

 

Bảng 1: Tóm tắt nội dung VPA/FLEGT 
TT Nhóm vấn đề Nội dung tóm tắt 

1 Danh mục hàng hóa 

đưa vào 

VPA/FLEGT 

Quy định mã các mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ được cấp phép 

FLEGT. Danh mục hàng hóa này được xây dựng trên cơ sở 

“Hệ thống hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới (gọi tắt là 

Danh mục HS). 

2 Định nghĩa gỗ hợp 

pháp 

Định nghĩa gỗ hợp pháp nêu các khía cạnh của nước đối tác 

trong VPA, theo đó hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp đánh giá 

được các bằng chứng, chứng minh được sự tuân thủ pháp luật; 

đồng thời bao gồm các nguyên tắc, tiêu chí, chỉ số và bằng 

chứng về gỗ hợp pháp và sẽ được cập nhật, bổ sung trong quá 

trình thực thi Hiệp định. Định nghĩa gỗ hợp pháp áp dụng cho 

2 nhóm đối tượng, đó là, tổ chức và hộ gia đình, cá nhân, cộng 

đồng dân cư. 

3 Điều kiện quy định 

việc cho phép lưu 

thông tự do gỗ và sản 

phẩm gỗ được cấp 

phép FLEGT của 

Việt Nam 

Giấy phép được nộp cho cơ quan có thẩm quyền của nước 

thành viên Liên minh mà lô hàng được cấp phép được khai 

báo để thông quan cho phép lưu thông tự do. Trong trường 

hợp có nghi ngờ về tính pháp lý hoặc tính xác thực của giấy 

phép, bản sao giấy phép hoặc giấy phép thay thế, các cơ quan 

có thẩm quyền có thể yêu cầu thông tin bổ sung từ cơ quan cấp 

phép. 

4 Cơ chế cấp phép 

FLEGT 

Khi hệ thống VNTLAS đi vào vận hành, hệ thống này sẽ cấp 

giấy phép cho từng lô sản phẩm gỗ xuất sang thị trường EU. 

Những lô hàng được cấp phép là những lô hàng mà nhà xuất 

khẩu phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu nêu trong định nghĩa hợp 

pháp, kiểm soát chuỗi cung và các thủ tục xác minh nêu trong 

hệ thống VNTLAS. 

5 Hệ thống báo đảm gỗ 

hợp pháp của Việt 

Nam 

Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp (VNTLAS) chính là cốt lõi 

của VPA. Đây là hệ thống bảo đảm gỗ và các sản phẩm gỗ 

được xác minh hợp pháp dựa trên những yêu cầu cụ thể trong 

 
1 Toàn văn của Hiệp định, bao gồm các Phụ lục có thể tải xuống từ website của Tổng cục Lâm nghiệp tại:  

http://tongcuclamnghiep.gov.vn/LamNghiep/Index/toan-van-hiep-dinh-vpaflegt-giua-viet-nam-va-eu_-ban-tieng-

viet-4050. 
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TT Nhóm vấn đề Nội dung tóm tắt 

toàn bộ quá trình của chuỗi cung, từ khi gỗ còn trong rừng hay 

từ thời điểm gỗ được nhập khẩu cho đến điểm cuối cùng là 

xuất khẩu hay gỗ được bán ra.  

6 Tiêu chí đánh giá 

tính sẵn sàng vận 

hành của VNTLAS 

Hiệp định VPA/FLEGT bao gồm việc xây dựng và thực thi Hệ 

thống VNTLAS nhằm đảm bảo tính hợp pháp của gỗ. Tất cả 

các cấu phần của Hệ thống VNTLAS sẽ được đánh giá độc lập 

về mặt kỹ thuật theo các tiêu chí đánh giá tính sẵn sàng vận 

hành của Hệ thống VNTLAS trước khi cơ chế cấp phép 

FLEGT cho gỗ xuất khẩu từ Việt Nam sang EU chính thức 

hoạt động 

7 Công bố thông tin Các Bên cam kết đảm bảo những thông tin chính liên quan đến 

ngành lâm nghiệp được sẵn sàng để công bố. Để đạt được mục 

tiêu đó, quy định thông tin cụ thể liên quan đến ngành lâm 

nghiệp sẽ được công bố, các cơ quan chịu trách nhiệm công 

bố và cơ chế tiếp cận thông tin. 

8 Ủy ban Thực thi 

chung (JIC) 

(JIC) là cơ quan được thành lập theo quy định của Hiệp định. 

JIC sẽ được các Bên thành lập trong vòng ba tháng kể từ ngày 

Hiệp định có hiệu lực. JIC thực hiện chức năng và nhiệm vụ 

cụ thể liên quan đến quản lý, giám sát và đánh giá việc thực 

thi Hiệp định, bao gồm việc quản lý đánh giá độc lập. 

Nguồn: Hiệp định VPA/FLEGT 

 Mặc dù Hiệp định VPA/FLEGT đã có hiệu lực từ giữa năm 2019 nhưng sẽ mất một 

khoảng thời gian để Hệ thống VNTLAS và cơ chế cấp phép FLEGT được thiết lập và vận hành 

đầy đủ. Việc thực thi Hiệp định sẽ trải qua nhiều giai đoạn.  

 Ngày 14/11/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thực thi Hiệp 

định VPA/FLEGT tại Quyết định số 1624/QĐ-TTg . Kế hoạch này nhằm phân công nhiệm vụ, 

trách nhiệm cho các Bộ ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức liên quan trong việc triển 

khai thực thi Hiệp định. Kế hoạch bao gồm 7 nhóm nhiệm vụ chính như sau: (i) Tuyên truyền 

và công bố thông tin; (ii) Hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật; (iii) Cải thiện hạ tầng kỹ 

thuật để vận hành Hệ thống VNTLAS; (iv) Nâng cao năng lực thực thi Hiệp định VPA/FLEGT; 

(v) Quản lý, giám sát và đánh giá việc thực thi Hiệp định VPA/FLEGT;(vi) Hoàn thiện cơ chế 

chính sách phát triển bền vững ngành chế biến gỗ xuất khẩu; (vii) Tăng cường hợp tác khu vực 

và toàn cầu về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản. 

 Trong giai đoạn đầu tiên, Chính phủ ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 

01/09/2020 quy định Hệ thống VNTLAS, cũng như sửa đổi các quy định pháp luật hiện hành 

khi cần thiết nhằm cung cấp cơ sở pháp lý cho việc thực thi Hiệp định. Trước khi vận hành cơ 

chế cấp phép FLEGT, EU và Việt Nam sẽ tiến hành một đánh giá chung nhằm xác nhận rằng 

Hệ thống VNTLAS đang được vận hành theo quy định của Hiệp định. Đánh giá tính sẵn sàng 

có thể được thực hiện trong nhiều giai đoạn nhằm cho phép nhận diện, khắc phục và đánh giá 

lại bất kỳ điểm yếu của hệ thống. Việt Nam và EU sau đó sẽ quyết định thời điểm bắt đầu cấp 

phép FLEGT đánh dấu việc thực thi đầy đủ Hiệp định.  
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1.2.3. Các kết quả mong đợi của Việt Nam từ Hiệp định VPA/FLEGT 

 Việc triển khai thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT được kỳ vọng sẽ mang lại các lợi ích 

về mặt kinh tế, xã hội và môi trường cho Việt Nam. Cụ thể: 

 - Tăng cường khả năng tiếp cận các cơ hội thị trường tại EU: gỗ và sản phẩm gỗ có 

giấy phép FLEGT sẽ tự động đáp ứng các yêu cầu của Quy chế gỗ của EU, do vậy sẽ không 

phải thực hiện trách nhiệm giải trình, nhờ đó các nhà xuất khẩu của Việt Nam và các nhà nhập 

khẩu của EU sẽ tiết kiệm được thời gian và chi phí. Điều này sẽ góp phần nâng cao khả năng 

cạnh tranh của các sản phẩm gỗ Việt Nam tại thị trường EU, cũng như tăng niềm tin của các 

nhà nhập khẩu và người tiêu dùng của EU đối với các sản phẩm này. EU cam kết công nhận 

các sản phẩm gỗ có giấy phép FLEGT được xuất khẩu từ Việt Nam đáp ứng các yêu cầu của 

Quy chế gỗ của EU và thúc đẩy vị thế thị trường thuận lợi cho các sản phẩm này. 

 - Cải thiện hình ảnh và vị thế thị trường của sản phẩm gỗ Việt Nam trên toàn cầu: 

Hiệp định VPA/FLEGT được kỳ vọng sẽ nâng cao hình ảnh và uy tín của ngành công nghiệp 

gỗ cũng như của sản phẩm gỗ Việt Nam trên thị trường quốc tế bởi vì Hiệp định này sẽ làm nổi 

bật những nỗ lực của Việt Nam trong việc tăng cường quản trị và tuân thủ pháp luật của một 

trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn. Điều này sẽ góp phần củng cố vị thế thị trường của các 

sản phẩm gỗ được xác minh là hợp pháp của Việt Nam trên thị trường quốc tế.  

 - Tăng cường quản trị rừng: việc thực thi Hiệp định VPA/FLEGT sẽ tăng cường các 

quy định của ngành công nghiệp gỗ, nhờ đó góp phần cải thiện quản lý nhà nước và đóng góp 

vào tiến trình tái cơ cấu ngành. Đồng thời, Hiệp định VPA/FLEGT còn nhằm nâng cao trách 

nhiệm của khu vực tư nhân, bao gồm Tổ chức và Hộ gia đình, về tính hợp pháp của gỗ và sản 

phẩm gỗ, từ đó nâng cao trách nhiệm xã hội và nhận thức của khu vực tư nhân và của công 

chúng.  

 - Nâng cao giá trị của ngành sản xuất gỗ trong nước: việc thực thi Hiệp định 

VPA/FLEGT dự kiến sẽ góp phần gia tăng nhu cầu về gỗ sản xuất trong nước, đặc biệt là gỗ từ 

rừng trồng gỗ lớn và rừng trồng có giá trị gia tăng. Điều này sẽ khuyến khích sự phát triển các 

mối liên kết mạnh mẽ hơn giữa các nhà sản xuất, chế biến và xuất khẩu gỗ trong nước. Bằng 

cách này, Hiệp định VPA/FLEGT sẽ góp phần quản lý bền vững tài nguyên rừng ở Việt Nam.  

 - Cải thiện tính minh bạch trong ngành lâm nghiệp: Hiệp định VPA/FLEGT gồm 

các quy định về tính minh bạch, tiếp cận thông tin cần thiết và hỗ trợ sự tham gia của các bên 

liên quan vào quá trình thực thi Hiệp định. Điều này đảm bảo rằng các thông tin chính về ngành 

lâm nghiệp được công bố rộng rãi là sự đóng góp quan trọng vào việc tăng cường quản trị rừng 

tại Việt Nam. 

 Tuy nhiên, quá trình thực thi Hiệp định VPA/FLEGT sẽ nảy sinh những thách thức sau: 

 -  Cần phải rà soát, chỉnh sửa, bổ sung hệ thống pháp luật, chính sách có liên quan để 

tương thích với yêu cầu pháp lý của Hiệp định. 

 - Việc xác định loài rủi ro, vùng địa lý rủi ro đối với gỗ nhập khẩu gặp khó khăn (Việt 

Nam nhập khẩu từ khoảng 120 quốc gia và vùng lãnh thổ) 

 - Các doanh nghiệp phải đầu tư nguồn lực vào cải tiến sản xuất, điều kiện lao động, 

nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu. 

 - Phân loại doanh nghiệp là yếu tố ảnh hướng lớn đến doanh nghiệp: doanh nghiệp 
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(5) Cấp phép FLEGT 

Hình 6: Mối quan hệ giữa các cấu phần của VNTLAS 
 

Biện pháp bổ 

sung cho XK 

sang EU 

Nhóm 2 sẽ phải qua các bước kiểm tra và  xác nhận trước khi làm thủ tục xuất khẩu gỗ.  

 - Các cơ sở chế biến gỗ quy mô nhỏ sẽ khó khăn đối với việc lưu giữ hồ sơ trong việc 

thực hiện xác minh nguồn gốc gỗ hợp pháp. 

1.3. Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp theo Hiệp định VPA/FLEGT và nội luật hóa 

trong điều kiện của Việt Nam 

 Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp là phần cốt lõi của Hiệp định VPA/FLEGT. Đây là hệ 

thống quốc gia nhằm bảo đảm việc tuân thủ pháp luật về gỗ hợp pháp tại từng giai đoạn của 

chuỗi cung ứng, bao gồm khai thác, nhập khẩu, mua, bán, vận chuyển, chế biến và xuất khẩu 

gỗ và sản phẩm gỗ.  

 Theo Hiệp định VPA/FLEGT, kết cấu của VNTLAS bao gồm 7 cấu phần chính sau: 

(i) Định nghĩa gỗ hợp pháp;  

(ii) (ii) Tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng tại tất cả các giai đoạn của chuỗi cung 

ứng; 

(iii) Hệ thống phân loại tổ chức (OCS) và xác minh dựa trên rủi ro; 

(iv) Kiểm soát chuỗi cung ứng; 

(v) Cấp phép FLEGT; 

(vi) Thanh tra, kiểm tra nội bộ và các cơ chế khiếu nại, phản hồi; 

(vii) Đánh giá độc lập (xem Hình 6) 

 

 

 (1) Định nghĩa gỗ hợp pháp (LD): Tổ chức và Hộ gia đình 

Hệ thống  

quốc gia (2) Tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng tại tất cả 

các giai đoạn của chuỗi cung ứng được áp 

dụng cho thị 

trường nội 

 

địa và thị (3) Hệ thống phân loại tổ chức và xác minh dựa trên rủi 

ro 

trường xuất  

khẩu  

 (4) Quản lý chuỗi cung ứng 
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Phạm vi áp dụng của VNTLAS theo Hiệp định VPA/FLEGT được thể hiện tại Hình 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Hình 7: Phạm vi áp dụng của VNTLAS theo Hiệp định VPA/FLEGT 
 

1.3.1.  Định nghĩa gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp  

 Trong Hiệp định VPA/FLEGT, “gỗ được sản xuất hợp pháp” là gỗ và các sản phẩm gỗ 

được khai thác hoặc nhập khẩu và sản xuất phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam, phù 

hợp với quy định pháp luật của quốc gia khai thác đối với gỗ nhập khẩu. Điều này có nghĩa 

rằng sản phẩm gỗ hợp pháp phải có nguồn gốc hợp pháp và được sản xuất hợp pháp tại tất cả 

các giai đoạn của chuỗi cung ứng gỗ.  

 Định nghĩa gỗ hợp pháp đưa ra các yêu cầu của luật pháp và các quy định áp dụng đối 

với gỗ tại Việt Nam. Định nghĩa gỗ hợp pháp được chia thành 2 phần – một cho Tổ chức và 

một cho hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (sau đây viết tắt là hộ gia đình) 

– phù hợp với các quy định pháp luật khác nhau áp dụng cho từng nhóm đối tượng. Định nghĩa 

gỗ hợp pháp được quy định tại Phụ lục II của Hiệp định VPA/FLEGT, theo đó, gồm có 7 

Nguyên tắc. Ba Nguyên tắc đầu tiên bao gồm các quy định pháp luật áp dụng cho các nguồn gỗ 

là gỗ khai thác trong nước (Nguyên tắc 1); gỗ sau xử lý tịch thu đáp ứng các yêu cầu về tính 

hợp pháp (Nguyên tắc 2); và gỗ nhập khẩu (Nguyên tắc 3). Bốn Nguyên tắc còn lại bao gồm 

các quy định pháp luật áp dụng cho vận chuyển và mua bán gỗ (Nguyên tắc 4); chế biến gỗ 

(Nguyên tắc 5); thủ tục hải quan xuất khẩu (Nguyên tắc 6); và quy định về thuế và lao động 

(Nguyên tắc 7).  

 Tuân thủ định nghĩa gỗ hợp pháp là việc tổ chức, hộ gia đình cần phải tuân thủ các quy 

Gỗ  nhập khẩu 

Gỗ rừng trồng 

Gỗ trang trại, 

vườn nhà, cây 

trồng phân tán 

Thị trường  

(xuất khẩu, nội 

địa) 

Gỗ rừng tự nhiên 

Gỗ sau xử lý tịch 

thu 

Gỗ cao su 

Tổ 

chức 

Hộ 

GĐ, cá 

nhân, 

CĐDC 

Các nguồn gốc 

gỗ 

Phạm vi áp 

dụng của 

VNTLAS 

Gỗ và sản phẩm 

gỗ 

Tất cả các đối tượng 

trong chuỗi cung ứng 
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định trong 7 nguyên tắc (mỗi nguyên tắc bao gồm: tiêu chí, chỉ số, bằng chứng- xem Phụ lục 

V, Phụ đính 1A, 1B) 

 Về khía cạnh pháp lý, gỗ hợp pháp cần đảm bảo tuân thủ pháp luật về: 

- Đất đai: tuân thủ quy định pháp luật về quyền sử dụng đất, rừng.. 

- Lâm nghiệp:  xây dựng và phê duyệt phương án QLRBV, hồ sơ khai thác gỗ, chế 

biến, vận chuyển gỗ… 

- Đầu tư – kinh doanh: giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.. 

- Lao động: thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, tham gia tổ chức công đoàn, có kế 

hoạch an toàn và vệ sinh lao động, BHXH, BHYT. 

- Môi trường: có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi 

trường.  

- Thuế: chấp hành nghiêm chỉnh việc nộp thuế theo quy định. 

- Thương mại và hải quan (hợp đồng mua bán, hóa đơn thương mại, vận đơn, giấy 

phép, xuất xứ, vvv). 

 Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/09/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo 

đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (sau đây viết tắt là Nghị định 102), trên cơ sở định nghĩa gỗ hợp 

pháp tại Hiệp định và điều kiện thực tế của Việt Nam, đã đưa ra khái niệm về gỗ hợp pháp như 

sau: "Gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ (sau đây viết tắt là gỗ) được khai thác, nhập khẩu, xử lý 

tịch thu, vận chuyển, mua bán, chế biến, xuất khẩu 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 và pháp luật có 

liên quan của quốc gia nơi khai thác gỗ xuất khẩu vào Việt Nam (khoản 1 Điều 3). 

  Như vậy, về cơ bản, khái niệm gỗ hợp pháp trong Nghị định 102/2020/NĐ-CP tương 

thích với định nghĩa gỗ hợp pháp tại Hiệp định VPA/FLEGT. Tuy nhiên, Nghị định 

102/2020/NĐ-CP chỉ nội luật hóa các nguyên tắc, tiêu chí, chỉ số và bằng chứng đối với gỗ 

nhập khẩu và xuất khẩu. Trong khi, các nguyên tắc, tiêu chí, chỉ số và bằng chứng đối với gỗ 

khai thác, gỗ sau xử lý tịch thu, vận chuyển, mua bán, chế biến gỗ được quy định tại Thông tư 

số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN&PTNT về quản lý, truy xuất nguồn 

gốc lâm sản (sau đây viết tắt là Thông tư 27) và được thể hiện tại các văn bản pháp luật hiện 

hành có liên quan, như pháp luật về đất đai (quy định pháp luật về quyền sử dụng đất), doanh 

nghiệp (quy định đăng ký doanh nghiệp), đầu tư (quy định giấy chứng nhận đầu tư), bảo vệ 

thực vật (kiểm dịch thực vật), đấu giá tài sản (quy định xử lý tài sản bị tịch thu), hải quan (thủ 

tục hải quan)...  

1.3.2. Tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng tại tất cả các giai đoạn của chuỗi 

cung ứng 

 Phần này mô tả trách nhiệm tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng trong định nghĩa 

gỗ hợp pháp, bao gồm trách nhiệm của Tổ chức, Hộ gia đình và các cơ quan xác minh của 

Chính phủ. Mục đích nhằm giúp xác minh mức độ tuân thủ pháp luật của các tổ chức,  hộ gia 

đình tham gia chuỗi cung ứng gỗ. Các cơ quan xác minh của Chính phủ gồm có cơ quan kiểm 

lâm, hải quan và các chủ thể xác minh có liên quan khác.  

 Tạo lập bằng chứng là việc Tổ chức, Hộ gia đình hoặc các chủ thể xác minh chuẩn bị 

giấy tờ hoặc hồ sơ theo quy định pháp luật hiện hành.  

 Xác minh là quá trình kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ và sự phù hợp của các bằng chứng. 

Quá trình xác minh bao gồm kiểm tra hồ sơ và/hoặc kiểm tra thực tế bởi các chủ thể xác minh.  

 Phê duyệt bằng chứng là việc công nhận tính tuân thủ của từng bằng chứng được thực 
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hiện bởi các chủ thể xác minh theo quy định pháp luật. 

  Có hai loại bằng chứng trong định nghĩa gỗ hợp pháp, cụ thể:  

 - Bằng chứng tĩnh: là các bằng chứng được sử dụng để chứng minh việc tuân thủ pháp 

luật trong quá trình hình thành và hoạt động của các Tổ chức và Hộ gia đình liên quan đến sản 

xuất, chế biến, vận chuyển và mua bán gỗ. Ví dụ như, chứng nhận đăng ký kinh doanh của 

doanh nghiệp, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng của hộ gia đình. Bẵng chứng tĩnh được 

tạo lập và phê duyệt một lần và có thể được gia hạn theo định kỳ. 

 - Bằng chứng động: là các bằng chứng được sử dụng để xác minh việc tuân thủ pháp 

luật của các lô gỗ riêng lẻ tại từng giai đoạn của chuỗi cung ứng. Bằng chứng động bao gồm 

các bằng chứng về tài liệu được yêu cầu trong hồ sơ lâm sản hợp pháp, chẳng hạn như bảng kê 

lâm sản, hóa đơn bán hàng và các tài liệu khác.  Các bằng chứng tĩnh và bằng chứng động được 

quy định cụ thể tại Phụ lục V/Phụ đính 1A, 1B Hiệp dịnh VPA/FLEGT. 

 Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng 

chứng được quy định tại Phụ đính IA và IB của Phụ lục V Hiệp định VPA/FLEGT và được 

tóm tắt tại Bảng 2.   

Bảng 2: Trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng 

 

Nguyên tắc của định 

nghĩa gỗ hợp pháp 

Cơ quan nhà nước 

chuyên trách 

Trách nhiệm chính 

Nguyên tắc I: Khai thác 

gỗ trong nước tuân thủ 

các quy định về quyền 

sử dụng đất, sử dụng 

rừng, quản lý, môi 

trường và xã hội 

Bộ TN&MT Quyền sử dụng đất rừng; đánh giá tác 

động môi trường 

 

Bộ KH&ĐT Đăng ký doanh nghiệp 

Huyện/Tỉnh Quyền sử dụng đất rừng 

Bộ NN&PTNT/Kiểm lâm Kiểm soát nguồn gốc gỗ; quản lý chuỗi 

cung ứng 

Nguyên tắc II: Tuân thủ 

các quy định về xử lý gỗ 

tịch thu 

Bộ Tài chính; Huyện/Xã Xử lý và đấu giá tài sản tịch thu 

Bộ NN&PTNT/Kiểm lâm Kiểm soát nguồn gốc gỗ; quản lý chuỗi 

cung ứng 

Nguyên tắc III: Tuân 

thủ các quy định về 

nhập khẩu gỗ 

Bộ Tài chính/Tổng cục 

Hải quan 

Thủ tục hải quan 

Bộ NN&PTNT/ 

CITES/Kiểm lâm 

Kiểm dịch thực vật, CITES, kiểm soát 

nguồn gốc gỗ 

Nguyên tắc IV: Tuân 

thủ các quy định về vận 

chuyển, mua bán gỗ 

Bộ KH&ĐT Đăng ký doanh nghiệp 

Các BQL khu công nghiệp  Đăng ký doanh nghiệp hoạt động trong 

khu công nghiệp  
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Nguyên tắc của định 

nghĩa gỗ hợp pháp 

Cơ quan nhà nước 

chuyên trách 

Trách nhiệm chính 

Bộ NN&PTNT/Kiểm lâm Quản lý chuỗi cung ứng gỗ 

Nguyên tắc V: Tuân thủ 

các quy định về chế 

biến gỗ 

Bộ KH&ĐT Đăng ký doanh nghiệp 

Các BQL Đăng ký doanh nghiệp hoạt động trong 

khu công nghiệp  

Bộ TN&MT Đánh giá tác động môi trường 

Tỉnh/huyện Đánh giá tác động  môi trường 

Bộ NN&PTNT/Kiểm lâm Quản lý chuỗi cung ứng 

Nguyên tắc VI: Tuân 

thủ các quy định về 

xuất khẩu 

Bộ Tài chính/Tổng cục 

Hải quan 

Thủ tục hải quan 

MARD Kiểm dịch thực vật, quản lý chuỗi cung 

ứng, giấy phép CITES 

Nguyên tắc VII (Tổ 

chức): Tuân thủ các 

quy định về thuế và 

người lao động.  

Bộ Tài chính/Tổng cục 

Thuế/Cục Thuế 
 

Các quy định về thuế 
 

Bộ LĐ, TB và Xã hội Tiêu chuẩn lao động; sức khỏe và an 

toàn 

Nguyên tắc VII (Hộ gia 

đình): Tuân thủ các quy 

định về thuế 

Bộ Tài chính/Tổng cục 

Thuế/Cục Thuế 

Các quy định về thuế 

 

 Nghị định 102/2020/NĐ-CP không có mục riêng quy định về bằng chứng tĩnh và bằng 

chứng động; trách nhiệm tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng tại tất cả các giai đoạn của 

chuỗi cung ứng. Toàn bộ nội dung này được đề cập tản mạn ở nhiều văn bản pháp luật khác 

nhau có liên quan, như: lâm nghiệp (quản lý gỗ trong khai thác, vận chuyển, chế biến, cấp giấy 

phép CITES), nông nghiệp (kiểm dịch thực vật), đất đai (quyền sử dụng đất lâm nghiệp), tài 

chính (thuế, xử lý và đấu giá tài sản tịch thu, thủ tục hải quan), đầu tư (đăng ký doanh nghiệp), 

lao động (tiêu chuẩn lao động; sức khỏe và an toàn), tài nguyên và môi trường (đánh giá tác 

động môi trường)... 

1.3.3.  Hệ thống phân loại tổ chức (OCS) và xác minh dựa trên rủi ro 

 Hệ thống phân loại tổ chức (OCS) là một cấu phần mới được Việt Nam giới thiệu để 

thực thi Hiệp định VPA/FLEGT và Hệ thống VNTLAS. Mục đích của Hệ thống OCS là đánh 

giá mức độ rủi ro của tất cả các Tổ chức về việc tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống VNTLAS 

nhằm thực hiện các biện pháp xác minh phù hợp, hiệu quả và kịp thời. Hệ thống OCS cũng 

nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và 

khuyến khích Tổ chức tuân thủ pháp luật. Theo quy định của Hiệp định VPA/FLEGT, Hệ thống 

OCS sẽ áp dụng đối với tất cả các Tổ chức trong chuỗi cung ứng của Hệ thống VNTLAS. 

 Tiêu chí phân loại và nhóm rủi ro được tóm tắt ở Bảng 3.  
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Bảng 3: Tiêu chí tối thiểu và các nhóm rủi ro trong OCS theo Hiệp định 

 

Tiêu chí 

Nhóm rủi ro và các tiêu chí chấp nhận tối 

thiểu 

Nhóm 1 Nhóm 2 

1. Tuân thủ các bằng chứng động/bằng chứng 

về kiểm soát chuỗi   cung   ứng   nhằm đảm bảo 

rằng chỉ có gỗ hợp pháp vào chuỗi cung ứng 

Tuân thủ đầy đủ Không tuân thủ 

2. Đáp ứng các yêu cầu về kê khai và báo cáo 

kiểm soát chuỗi cung ứng 

Tuân thủ đầy đủ Không kê khai và nộp 

báo cáo theo quy định 

của pháp luật 

3. Tuân thủ các bằng chứng tĩnh Tuân thủ đầy đủ Không tuân thủ 

4. Tình trạng vi phạm và chế tài xử lý Không có dữ liệu về vi 

phạm và xử phạt 

Có dữ liệu về vi phạm 

và xử phạt 

5. Các tiêu chí khác  Các Tổ chức mới thành 

lập 

Nguồn: [Phụ lục V VPA/FLEGT] 

 Như vậy, theo Hiệp định VPA/FLEGT, Tổ chức được phân loại dựa vào 04 tiêu chí và 

chia thành 2 nhóm rủi ro: Nhóm 1 (Tuân thủ): Các Tổ chức đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên; 

Nhóm 2 (Không tuân thủ): các Tổ chức chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên hoặc các Tổ chức 

mới thành lập. 

 Nghị định 102/2020/NĐ-CP  hướng dẫn cụ thể Điều 69 Luật Lâm nghiệp và nội luật 

hóa nội dung quy định về phân loại tổ chức và xác minh dựa trên rủi ro tại VPA/FLEGT (xem 

hộp 1.1). Tuy nhiên, có một số điểm khác sau: 

 (i) Về đối tượng phân loại: theo VPA/FLEGT, đối tượng phân loại là các doanh nghiệp, 

hợp tác xã, ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ tham gia chuỗi cung ứng gỗ 

(khai thác, vận chuyển, mua bán, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu gỗ); trong khi đó theo Nghị 

định 102/2020/NĐ-CP, đối tượng phân loại là doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ (Điều 69 

Luật Lâm nghiệp quy định phân loại doanh nghiệp). Như vậy, theo Nghị định này, các  ban 

quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng và các doanh nghiệp tham gia khai thác, vận 

chuyển, mua bán, chế biến, nhập khẩu, xuất khẩu gỗ không thuộc đối tượng phân loại doanh 

nghiệp. 

 (ii) Về tiêu chí phân loại: các tiêu chí phân loại tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP chưa 

hoàn toàn tương thích với các tiêu chí phân loại tại VPA/FLEGT. Cụ thể: theo Hiệp định, Tổ 

chức có vi phạm và bị xử phạt sẽ phân loại thành Nhóm 2 (không xem xét mức xử phạt là bao 

nhiêu?), trong khi đó theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP doanh nghiệp bị xử phạt hành chính đối 

với các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp với mức xử phạt bằng tiền từ 25 triệu đồng trở 

lên thì mới phân loại thành Nhóm 2 (Điều 13). Mặt khác, Nghị định 102/2020/NĐ-CP chỉ quy 

định vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong khi đó doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ 

có thể vi phạm liên quan đến lĩnh vực tài chính, hải quan, thương mại.... thì chưa được đề cập 
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tới.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện đánh giá và thẩm định phân loại doanh nghiệp, 

về cơ bản, giữa  Hiệp định VPA/FLEGT và Nghị định 102/2020/NĐ-CP tương thích với nhau. 

Tuy nhiên, hiện tại phạm vi phân loại của Hệ thống phân loại doanh nghiệp (ECIS) quy định 

trong Nghị định 102/2020/NĐ-CP còn hẹp hơn phạm vi của Hệ thống phân loại tổ chức (OCS) 

trong Hiệp định VPA như đã nêu trên. Trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp  theo Nghị định 

102/2020/NĐ-CP được thể hiện tại Bảng 4. 

 Như vậy, theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP, trong hệ thống xác minh dựa trên rủi ro, các 

doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ  thuộc Nhóm 2 sẽ chịu mức độ kiểm soát cao hơn so 

với các Tổ chức nhóm 1. Ví dụ: khi xuất khẩu gỗ, các doanh nghiệp Nhóm 2 cần phải có xác 

nhận vào bảng kê gỗ xuất khẩu từ cơ quan kiểm lâm sở tại trước khi làm thủ tục xuất khẩu, 

trong khi đó các doanh nghiệp Nhóm 1 được tự xác nhận vào bảng kê gỗ xuất khẩu. Các doanh 

nghiệp Nhóm 2 cũng sẽ chịu mức độ kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế các lô hàng cao hơn 

trước khi xuất khẩu. Việt Nam sẽ đưa ra các quy định pháp luật để thực hiện Hệ thống VNTLAS 

trong đó bao gồm các quy định chi tiết về các thủ tục và yêu cầu của Hệ thống ECIS. 

  

  

Hộp 1 

Điều 12. Tiêu chí phân loại doanh nghiệp (Nghị định 102) 

1. Doanh nghiệp Nhóm I là những doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau: 

a) Tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong việc thành lập và hoạt động ít nhất 01 năm kể từ 

ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp; 

b) Tuân thủ quy định pháp luật về bảo đảm gỗ hợp pháp theo quy định của Nghị định này và quy 

định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm 

sản; 

c) Tuân thủ chế độ báo cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định này và lưu giữ hồ sơ gốc 

theo quy định của pháp luật; 

d) Không vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định này; 

đ) Các tiêu chí tại điểm a và điểm b khoản này được quy định chi tiết tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định. 

2.......... 

Điều 13. Trình tự, thủ tục phân loại doanh nghiệp 

... 

4. Trường hợp doanh nghiệp Nhóm I hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp Nhóm I bị xử 

lý hình sự theo quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) hoặc 

bị xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi khai thác rừng trái pháp luật; phá rừng trái pháp 

luật; vận chuyển lâm sản trái pháp luật; tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật với mức 

xử phạt bằng tiền từ 25.000.000 đồng trở lên thì xử lý như sau: 

a) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin xử lý vi phạm của cơ quan có 

thẩm quyền liên quan, cơ quan tiếp nhận quyết định chuyển loại doanh nghiệp từ doanh nghiệp Nhóm 

I sang doanh nghiệp Nhóm II, cập nhật vào Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp và thông báo 

rõ lý do trên Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp; 

b) Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan tiếp nhận cập nhật kết quả chuyển loại 

doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin phân loại doanh nghiệp, Cục Kiểm lâm tổng hợp và công bố 

công khai danh sách chuyển loại doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử: www.kiemlam.org.vn. 
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Bảng 4: Trình tự, thủ tục thực hiện đánh giá và thẩm định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất 

khẩu gỗ theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP 

 

Trình tự, thủ tục Yêu cầu /định kỳ 

1. Phân loại 

doanh nghiệp 

định kỳ 

Đăng ký vào Hệ thống ECIS 
Tất cả các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu 

gỗ phải đăng ký vào hệ thống ECIS. 

Đánh giá lần đầu và đánh giá lại 

do Tổ chức thực hiện 

•  Đánh giá lần đầu sau khi đã đăng ký vào 

ECIS  

•  Đánh giá lần 2 được thực hiện cho cả 2 

nhóm sau 1 năm kể từ khi phân loại lần đầu. 

Đánh giá lần 3 và các lần tiếp theo: + Đối với 

doanh nghiệp thuộc Nhóm 1: 01 lần/2 năm + 

Đối với doanh nghiệp thuộc Nhóm 2: 01 

lần/năm 

Chi cục Kiểm lâm tỉnh thẩm định 

và gửi kết quả thẩm định phân 

loại doanh nghiệp cho Cục Kiểm 

lâm 

Sau khi nhận bản tự đánh giá của doanh 

nghiệp (Trong khoảng thời gian nhất 

định…..) 

Cục Kiểm lâm quyết định và 

công bố kết quả phân loại doanh 

nghiệp 

Sau khi nhận kết quả thẩm định của các Chi 

cục kiểm lâm (Trong khoảng thời gian nhất 

định…..) 

2. Phân loại 

doanh nghiệp 

bất thường 

Các trường hợp bị xử lý hành 

chính hoặc hình sự theo quy định 

tại khoản 4 Điều 12 Nghị định 

102 

Cục Kiểm lâm sẽ tự động phân loại lại và 

chuyển Nhóm 1 sang Nhóm 2 và công bố kết 

quả phân loại lại doanh nghiệp 

Nguồn: Điều 11, 12 Nghị định 102 

1.3.4.  Kiểm soát chuỗi cung ứng gỗ  

 Chuỗi cung ứng gỗ là một hệ thống gồm các tổ chức, con người, công nghệ, hoạt động, 

thông tin và nguồn lực để di chuyển hoặc/và thay đổi hình dạng, kích thước gỗ từ điểm khai 

thác hoặc nhập khẩu đến điểm bán cuối cùng. Kiểm soát chuỗi cung ứng nhằm ngăn chặn việc 

đưa gỗ bất hợp pháp hoặc gỗ chưa được xác minh vào chuỗi cung ứng.  

 a) Các điểm kiểm soát quan trọng trong chuỗi cung ứng của Hệ thống VNTLAS  

 Theo quy định tại Hiệp định VPA/FLEGT và pháp luật về lâm nghiệp (Nghị định 

102/2020/NĐ-CP, Thông tư 27...), các điểm kiểm soát quan trọng trong chuỗi cung ứng của Hệ 

thống VNTLAS được mô tả tại Hình 9 dưới đây, bao gồm: (i) Các nguồn gỗ đi vào Hệ thống 

VNTLAS; (ii) Các giao dịch và vận chuyển; (iii) Chế biến; và (iv) Xuất khẩu gỗ. Đối với các 

nguồn gỗ đi vào Hệ thống VNTLAS, Việt Nam quy định chặt chẽ đối với quản lý và khai thác 

gỗ từ rừng tự nhiên trong nước (hiện nay đang thực hiên chủ trương của Chính phủ đóng cửa 

rừng tự nhiên), đối với gỗ sau xử lý tịch thu và gỗ nhập khẩu. Kiểm soát chuỗi cung ứng trong 

Hệ thống VNTLAS gồm nhiều yếu tố khác nhau. Thông tư 27 đưa ra yêu cầu về nội dung của 
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hồ sơ lâm sản hợp pháp cho các nguồn gỗ khác nhau và cho các bước tiếp theo trong chuỗi cung 

ứng. Các biện pháp kiểm soát cũng bao gồm các yêu cầu về giám sát và báo cáo đối với Tổ 

chức và Hộ gia đình; giám sát khối lượng gỗ trong và giữa các giai đoạn của chuỗi cung ứng; 

kiểm tra thực tế theo hệ thống, ngẫu nhiên và đột xuất do các cơ quan xác minh thực hiện.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 8: Các điểm kiểm soát quan trọng trong chuỗi cung ứng của Hệ thống VNTLAS theo Hiệp định 

VPA/FLEGT và pháp luật hiện hành của Việt Nam 

 b) Quy định gỗ nội địa trong hệ thống VNTLAS  

 Hệ thống VNTLAS bao gồm tất cả các nguồn gỗ trong nước tại Việt Nam, bao gồm 

 gỗ khai thác từ rừng trồng sản xuất; gỗ từ vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán; gỗ cao 

su; gỗ có thể được phép khai thác từ rừng tự nhiên. Theo quy định của pháp luật hiện hành, gỗ 

rừng tự nhiên không được phép khai thác chính mà chỉ được phép khai thác tận thu, tận dụng; 

quy định trình tự, thủ tục khai thác gỗ; quy định hồ sơ lâm sản hợp pháp (Chương 3 Thông tư 

27). Hiệp định VPA/FLEGT nhấn mạnh đến việc các Tổ chức và Hộ gia đình phải chịu trách 

nhiệm khi mua, bán gỗ nhằm đảm bảo rằng chỉ có gỗ hợp pháp được đi vào chuỗi cung ứng và 

việc khai thác gỗ tuân thủ các quy định về quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng, quản lý, 

môi trường và xã hội. 

 Về nguyên tắc: theo VPA/FLEGT (được minh họa trong Hình 9) , tất cả các giao dịch 

gỗ trong chuỗi cung ứng, người bán chuẩn bị 1 bảng kê cho lô gỗ đang được giao dịch. Bảng 

kê này sẽ  được chuyển cho người mua và được người mua lưu giữ, và người bán giữ 1 bản sao 

1. CÁC NGUỒN GỖ ĐI VÀO HỆ THỐNG VNTLAS 

• Gỗ khai thác chính, tận thu, tận dụng từ rừng tự nhiên trong nước 

• Gỗ khai thác chính, tận thu, tận dụng từ rừng trồng phòng hộ và rừng trồng 

sản xuất 

• Gỗ cao su 

• Gỗ từ vườn nhà, trang trại và cây trồng phân tán 

• Gỗ sau xử lý tịch thu 

• Gỗ nhập khẩu 

2. GIAO DỊCH VÀ VẬN CHUYỂN LẦN 1, LẦN 2 VÀ CÁC 

LẦN TIẾP THEO 

3. CHẾ BIẾN 

4. XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ 
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BK7(copy) 

     Lập      Lưu     
Lưu 

Chủ gỗ 1 

Chủ gỗ 

 BK1(chính) 

BK4(chính) Chủ gỗ 5 

Chủ gỗ 2 BK2(chính) 

Chủ gỗ 3 BK3(chính) 

Chủ gỗ 4 BK4(chính) 

Chủ gỗ 6 BK6(chính) 

Bảng kê LS(BK) 

 BK2(copy) 

BK3(copy) 

BK4(copy) 

 BK5(copy) 

BK6(copy) 

của bảng kê đó.  

 Bảng kê lâm sản 1 do chủ đầu tiên của lô gỗ lập tại điểm đầu vào của chuỗi cung ứng 

trong VNTLAS (ví dụ như khai thác, nhập khẩu, sau xử lý tịch thu) và bảng kê này do chủ đầu 

tiên lưu. 

 Bảng kê lâm sản 2 do chủ lâm sản 1 lập khi bán gỗ cho chủ lâm sản 2. Bảng kê này đi 

kèm theo lô gỗ được bán cho chủ lâm sản 2. Chủ lâm sản 2 giữ bản gốc và chủ lâm sản 1 giữ 

bản sao của bảng kê lâm sản 2. 

 Bảng kê lâm sản 3 do chủ lâm sản 2 lập khi bán gỗ cho chủ lâm sản 3. Bảng kê này đi 

kèm theo lô gỗ được bán cho chủ lâm sản 3. Chủ lâm sản 3 giữ bản gốc và chủ lâm sản 2 giữ 

bản sao của bảng kê lâm sản 3. Các giao dịch tiếp theo trong chuỗi cung ứng cũng được thực 

hiện theo quy trình tương tự. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 9: Lập bảng kê lâm sản theo chuỗi cung ứng. Nguồn: Phụ lục V/Phụ đính 2 VPA/FLEGT 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Hộp 2 

Điều  4. Quy định chung về quản lý gỗ nhập khẩu (Nghị định 102) 

5. Quy định về hồ sơ khi mua bán, chuyển giao quyền sở hữu gỗ nhập khẩu: 

a) Trường hợp chủ gỗ nhập khẩu bán toàn bộ hoặc một phần lô hàng gỗ nhập khẩu cho một hay 

nhiều chủ gỗ khác: Chủ gỗ nhập khẩu lập bảng kê gỗ trích từ bảng kê gỗ nhập khẩu, sao hồ sơ gỗ 

nhập khẩu và ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) giao cho chủ gỗ mua và lưu hồ sơ gốc gỗ nhập khẩu; 

b) Trường hợp chủ gỗ mua tại điểm a khoản này bán toàn bộ hoặc một phần lô hàng gỗ nhập khẩu 

cho chủ gỗ khác: Chủ gỗ bán lập bảng kê gỗ trích từ bảng kê mua trước đó, sao hồ sơ gỗ nhập khẩu 

và ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) giao cho chủ gỗ mua và lưu giữ bản sao; 

c) Trường hợp bán gỗ nhập khẩu cho chủ gỗ tiếp theo: Chủ gỗ bán thực hiện theo quy định tại điểm 

b khoản này. 
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Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ khi mua, bán, chuyển giao quyền sở hữu gỗ 

nhập khẩu (khoản 5 Điều 4) tương tự như quy định tại VPA/FLEGT đối với tất cả các giao dịch 

gỗ trong chuỗi cung ứng (xem hộp 1.2). Tuy nhiên, Nghị định 102/2020/NĐ-CP không quy 

định việc kiểm soát gỗ từ khai thác, tận dụng, tận thu; gỗ sau xử lý tịch thu; mua bán, chế biến 

gỗ, những nội dung này được quy định tại Thông tư số 27, nhưng văn bản này chủ yếu quy định 

hồ sơ lâm sản hợp pháp tại mỗi điểm giao dịch trong chuỗi cung ứng, chưa có quy định cụ thể 

việc kết nối lập bảng kê lâm sản theo chuỗi cung ứng như yêu cầu của VPA/FLEGT. Việc xác 

minh nguồn gốc lâm sản (truy xuất nguồn gốc lâm sản) chỉ áp dụng trong một số trường hợp 

(ví dụ: có nghi ngờ về lô gỗ...). 

 Trách nhiệm kiểm soát chuỗi cung ứng của Cơ quan Kiểm lâm ở địa phương được quy 

định rất rõ trong VPA/FLEGT, có nội dung mang tính nghiệp vụ của cán bộ Kiểm lâm (Bảng 

5). 

Bảng 5: Trách nhiệm kiểm soát chuỗi cung ứng của cơ quan Kiểm lâm ở địa phương theo 

VPA/FLEGT 

TT Trách nhiệm của cơ quan kiểm lâm 

1 Tiếp nhận, vào sổ và lưu trữ việc khai báo về chuỗi cung ứng của Tổ chức và Hộ 

gia đình. 

2 Kiểm tra thực tế theo hệ thống, ngẫu nhiên và đột xuất, đặc biệt trên cơ sở phân 

tích dữ liệu chuỗi cung ứng. 

3 Phân tích dữ liệu phục vụ đối chiếu khối lượng giữa: 

- Dữ liệu về khối lượng tại các giai đoạn khác nhau của chuỗi cung ứng; 

- Dữ liệu về khối lượng của người bán với người mua; 

- Dữ liệu khai báo của Tổ chức và Hộ gia đình với thực tế lô gỗ; 

- Phân tích nhập và xuất tại các khu chế biến; 

- Kiểm tra Tổ chức và Hộ gia đình khi có nghi ngờ về lô gỗ. 

4 Xác minh và xác  nhận  thông  tin  trong  Sổ  theo  dõi nhập, xuất lâm  sản  của  các 

Tổ chức chế biến, kinh doanh gỗ từ rừng tự nhiên trong nước. 

5  Kiểm tra Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản của Tổ chức là một phần của việc kiểm 

tra hệ thống và kiểm tra đột xuất về nghi ngờ rủi ro. 

 Việc kiểm soát chuỗi cung ứng được thực hiện theo kế hoạch. Kiểm tra đột xuất được 

tiến hành khi phát hiện hoặc nhận được bất kỳ thông báo về dấu hiệu vi phạm của Tổ chức và 

Hộ gia đình. Tại mỗi giai đoạn của chuỗi cung ứng, Cơ quan Kiểm lâm kiểm tra các yếu tố sau 

đây: (i) Sự phù hợp giữa hồ sơ và lô gỗ thực tế; (ii) Việc lưu trữ Hồ sơ lâm sản; (iii) Kiểm tra 

các bằng chứng khác liên quan đến các nguồn gỗ khác nhau đối với Hộ gia đình và Tổ chức; 

(iv) Kiểm tra sự phù hợp giữa bên mua và bên bán khi xác định có nghi ngờ rủi ro về lô gỗ. 

 Thông tư 27 (Điều 42- Nội dung kiểm tra) quy định khá rõ trách nhiệm của cơ quan 

kiểm lâm ở địa phương, có nhiều nội dung tương thích với trách nhiệm của cơ quan kiểm lâm 

ở địa phương trong việc kiểm soát chuỗi cung ứng gỗ đề cập trong VPA/FLEGT. Tuy nhiên, 

có điểm chưa được cụ thể như quy định tại VPA/FLEGT (Bảng 5). 

   c)  Kiểm soát gỗ nhập khẩu trong hệ thống VNTLAS 
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 Hiệp định VPA/FLEGT không chỉ giải quyết tính hợp pháp của gỗ trong nước mà còn 

giải quyết tính hợp pháp của gỗ nhập khẩu vào Việt Nam. Để đảm bảo tính hợp pháp của gỗ 

nhập khẩu, cách tiếp cận xác minh dựa trên rủi ro được áp dụng.  

Nguyên tắc (các yếu tố)  của kiểm soát gỗ nhập khẩu, bao gồm:  

 * Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam về bảo đảm gỗ hợp pháp. 

 * Áp dụng biện pháp xác minh nguồn gốc gỗ dựa trên 02 “bộ lọc” rủi ro: Bên cạnh hệ 

thống phân loại rủi ro của hải quan, sẽ áp dụng hai bộ lọc rủi ro sau đối với gỗ nhập khẩu. Bộ 

lọc thứ nhất là nhóm loài rủi ro. Các loài gỗ nhập khẩu sẽ được phân loại thành hai nhóm – 

nhóm rủi ro cao và nhóm rủi ro thấp – dựa trên một số tiêu chí. Ví dụ: các loài rủi ro cao bao 

gồm các loài nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam và được quy định trong 

các Phụ lục của CITES. Bộ lọc thứ hai là rủi ro gắn với xuất xứ vùng địa lý. Gỗ nhập khẩu có 

loài thuộc nhóm rủi ro cao và/hoặc đến từ vùng địa lý rủi ro cao sẽ chịu sự kiểm soát chặt chẽ 

hơn. Các tiêu chí đối với các bộ lọc rủi ro này được quy định trong Hiệp định VPA/FLEGT và 

quy định về Hệ thống VNTLAS. 

 *Thực hiện Trách nhiệm giải trình về nguồn gốc gỗ nhập khẩu. 

 *Yêu cầu tài liệu bổ sung: đối với gỗ nhập khẩu có loài thuộc nhóm rủi ro cao và/hoặc 

đến từ vùng địa lý rủi ro cao thì sẽ phải bổ sung tài liệu làm bằng chứng về tính hợp pháp.  

 Nghị định 102/2020/NĐ-CP, về cơ bản, đã nội luật hóa quy định về kiểm soát gỗ nhập 

khẩu tương thích với VPA/FLEGT. Tuy nhiên, có vài điểm khác sau:  

 Theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP, quốc gia xuất khẩu được phân thành 2 loại: (i) Quốc 

gia thuộc vùng địa lý tích cực và (ii) Quốc gia thuộc vùng địa lý không tích cực (Hộp 3); trong 

khi đó, theo VPA/FLEGT, quốc gia xuất khẩu được phân thành:(i)  Quốc gia được coi là rủi ro 

thấp và(ii) Quốc gia được coi là rủi ro cao.  

Rủi ro về xuất xứ vùng địa lý theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP (Hộp 3.): 

 

 

 

 

 

 

   

  

  

Hộp 3. 

Điều 5. Tiêu chí xác định và thẩm quyền công bố quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu 

gỗ vào Việt Nam (Nghị định 102) 

1. Quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam khi bảo đảm một trong các tiêu 

chí sau: 

a) Có Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp và cấp giấy phép FLEGT đang vận hành; 

b) Có quy định pháp luật quốc gia về trách nhiệm giải trình tính hợp pháp của gỗ cho toàn bộ chuỗi 

cung ứng từ quốc gia nơi khai thác phù hợp với Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; 

c) Có chỉ số hiệu quả Chính phủ từ 0 trở lên theo xếp hạng gần nhất trước đó của Ngân hàng thế giới 

về chỉ số quản trị toàn cầu (WGI); có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thực thi CITES được 

xếp loại I do ban thư ký CITES công bố và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Quốc gia đã ký Hiệp 

định song phương với Việt Nam về gỗ hợp pháp hoặc Quốc gia có hệ thống chứng chỉ gỗ quốc gia 

được Việt Nam công nhận là đáp ứng tiêu chí gỗ hợp pháp theo quy định tại Nghị định này. 

2. Quốc gia thuộc vùng địa lý không tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam khi không đáp ứng tiêu chí 

quy định tại khoản 1 Điều này. 
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Rủi ro về loài gỗ theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP (Hộp 4): 

Cũng theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP, danh mục các loài gỗ nhập khẩu được phân thành 2 

nhóm:  

(i) Gỗ thuộc loại rủi ro và (ii) Gỗ không thuộc loại rủi ro (Hộp 4), trong khi đó theo 

VPA/FLEGT, loài gỗ nhập khẩu được phân thành 2 nhóm: loài rủi ro cao và loài rủi ro thấp. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ gỗ nhập khẩu (Hộp 5) trên cơ sở nội luật 

hóa quy định về kiểm soát gỗ nhập khẩu tại Hiệp định VPA/FLEGT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Như vậy, lô hàng gỗ nhập khẩu không có giấy phép CITES hoặc giấy phép FLEGT, chủ 

gỗ nhập khẩu phải thực hiện trách nhiệm giải trình thông qua kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu 

theo Mẫu số 03 thuộc Phụ lục 01 Nghị định 102/2020/NĐ-CP cũng như quy định tại Phụ lục 

V/Phụ đính 3-VPA/FLEGT. Về thực chất, nhà nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về nguồn gốc 

hợp pháp của gỗ nhập khẩu theo quy định pháp luật liên quan tại quốc gia nơi khai thác gỗ. 

 Trường hợp gỗ nhập khẩu không có giấy phép CITES hoặc giấy phép FLEGT nhưng 

thuộc vùng địa lý không tích cực hoặc gỗ thuộc loài rủi ro cao thì phải thu thập một trong những 

tài liệu bổ sung sau: (i) Chứng chỉ tự nguyện hoặc chứng chỉ quốc gia được VNTLAS công 

nhận;(ii) Giấy phép khai thác theo quy định pháp luật của nước khai thác tương ứng với lô hàng 

Hộp 4. 

Điều 6. Tiêu chí xác định và thẩm quyền công bố loại gỗ rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam (Nghị 

định 102) 

1. Gỗ thuộc loại rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam nếu thuộc một trong các tiêu chí sau: 

a) Gỗ thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã 

nguy cấp (sau đây viết tắt là Phụ lục CITES); 

b) Gỗ thuộc Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IA, Nhóm 

IIA; Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam; 

c) Gỗ lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam; 

d) Gỗ có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng tại quốc gia khai thác hoặc buôn bán trái phép do Bộ 

NN&PTNT phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, các bộ, 

ngành có liên quan và tổ chức được quy định trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên 

xác định. 

2. Gỗ không thuộc loại rủi ro khi không thuộc các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều này. 

Hộp 5. 

Điều 7. Hồ sơ gỗ nhập khẩu (Nghị định 102) 

Khi làm thủ tục Hải quan đối với lô hàng gỗ nhập khẩu, ngoài bộ hồ sơ Hải quan theo quy định của 

pháp luật về Hải quan, chủ gỗ nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai các 

tài liệu sau: 

1. Bản chính bảng kê gỗ nhập khẩu do chủ gỗ lập theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 Phụ lục I ban 

hành kèm theo Nghị định này. 

2. Một trong các tài liệu sau: 

a) Trường hợp gỗ thuộc Phụ lục CITES: Bản sao giấy phép CITES xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu do 

Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES nước xuất khẩu hoặc nước tái xuất khẩu cấp; Bản sao giấy 

phép CITES nhập khẩu do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp; 

b) Trường hợp gỗ nhập khẩu từ quốc gia đã ký kết Hiệp định gỗ hợp pháp với EU và đang vận hành 

hệ thống cấp phép FLEGT: Bản sao giấy phép FLEGT xuất khẩu do cơ quan có thẩm quyền nước 

xuất khẩu cấp; 

c) Trường hợp lô hàng gỗ nhập khẩu không thuộc quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này: Bảng 

kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 
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nhập khẩu đối với gỗ nguyên liệu; (iii) Tài liệu bổ sung thay thế khác chứng minh nguồn gốc 

hợp pháp của gỗ theo quy định pháp luật của nước khai thác, trong trường hợp nước khai thác 

không quy định giấy phép khai thác đối với gỗ nguyên liệu hoặc trong trường hợp nhà nhập 

khẩu không thể có được giấy phép khai thác đối với sản phẩm gỗ hỗn hợp. Căn cứ vào các tiêu 

chí quản lý rủi ro theo hệ thống rủi ro nêu trên, gỗ nhập khẩu vào Việt Nam sẽ được cơ quan 

Hải quan kiểm soát và quản lý như mô tả ở  Hình 10.   

Trách nhiệm giải trình của nhà nhập khẩu: 

 Theo VPA/FLEGT, nhà nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của lô gỗ 

nhập khẩu theo quy định pháp luật có liên quan của quốc gia khai thác thông qua việc thực hiện 

trách nhiệm giải trình về nguồn gốc gỗ hợp pháp, bao gồm: (i) Thu thập thông tin;(ii) Đánh giá 

rủi ro và (iii) Giảm thiểu bất cứ rủi ro nào đã được xác định (Phụ lục V, Khoản 6.3.7.1). Quy 

định của pháp luật có liên quan có nghĩa là quy định của pháp luật hiện hành tại quốc gia khai 

thác bao trùm các lĩnh vực: quyền khai thác, các hoạt động lâm nghiệp, thuế và các loại phí, 

thương mại và hải quan. 
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Hình 10. Quy trình kiểm soát gỗ nhập khẩu



 
 

28 

 

Nghị định 102/2020/NĐ-CP cũng đưa ra khái niệm về trách nhiệm giải trình. "Trách 

nhiệm giải trình khi nhập khẩu gỗ là việc chủ gỗ nhập khẩu cung cấp các thông tin liên quan 

đến tính hợp pháp của nguồn gốc gỗ nhập khẩu, thực hiện các biện pháp đánh giá và giảm 

thiểu rủi ro theo quy định của quốc gia nơi khai thác gỗ; thực hiện các biện pháp đánh giá và 

giảm thiểu rủi ro theo quy định tại Nghị định này và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các 

thông tin do mình cung cấp"(khoản 13 Điều 3). Về cơ bản, khái niệm về trách nhiệm giải trình 

gỗ nhập khẩu tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP tương thích với khái niệm trách nhiệm giải trình 

gỗ nhập khẩu trong VPA/FLEGT. Tuy nhiên, VPA/FLEGT đưa ra rõ ràng cam kết yêu cầu 

trách nhiệm giải trình từ các nhà nhập khẩu, trong khi đó Nghị định 102/2020/NĐ-CP chưa thể 

hiện cụ thể các yêu cầu này. Mẫu số 03-Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu đã tài liệu hóa 

Trách nhiệm giải trình đối với nhà nhập khẩu trường hợp gỗ nhập khẩu không có giấy phép 

CITES hoặc giấy phép FLEGT. 

Bảng 6: Tóm tắt Mẫu số 03-Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu 
A. Thông tin chung về lô hàng nhập khẩu: tên và địa chỉ của chủ gỗ nhập khẩu, xuất 

khẩu; mô tả hàng hóa, Mã HS, tên khoa học, thương mại của loài, khối lượng, số vận đơn, 

hóa đơn, bảng kê gỗ, nước xuất khẩu, quốc gia nơi khai thác.... 

B. Mức độ rủi ro của lô hàng nhập khẩu: tùy theo tình trạng lô hàng, chủ gỗ nhập khẩu 

xác định gỗ thuộc vùng địa lý tích cực hay không tích cực; thuộc loài rủi ro hay không rủi 

ro. 

C. Tài liệu bổ sung: nếu gỗ nhập khẩu từ loài rủi ro hoặc từ vùng địa lý không tích cực 

- Đối với gỗ nguyên liệu: chủ gỗ phải kê khai một trong các tài liệu về nguồn gốc khai thác 

hợp pháp: (i) Chứng chỉ tự nguyện hoặc chứng chỉ quốc gia của nước xuất khẩu được Việt 

Nam công nhận là đã đáp ứng tiêu chí của VNTLAS; (ii) Giấy phép hoặc tài liệu chứng 

minh được phép khai thác gỗ;(iii) Trường hợp quốc gia nơi khai thác gỗ không quy định 

giấy phép khai thác đối với khu rừng mà gỗ này được khai thác, đề nghị cung cấp tài liệu 

bổ sung và nói rõ lý do không quy định giấy phép;(iv) Trường hợp không có tài liệu khai 

thác, đề nghị cung cấp thông tin bổ sung và nói rõ lý do không có tài liệu khai thác. 

- Sản phẩm gỗ hỗn hợp: chủ gỗ phải kê khai một trong các tài liệu về nguồn gốc khai thác 

hợp pháp: (i) Chứng chỉ tự nguyện hoặc chứng chỉ quốc gia nước xuất khẩu được Việt Nam 

công nhận là đã đáp ứng tiêu chí của VNTLAS; (ii) Trường hợp không có giấy phép hoặc 

tài liệu khai thác  cần có tài liệu chứng minh tính hợp pháp của gỗ theo quy định pháp luật 

của quốc gia nơi khai thác. 

D. Biện pháp bổ sung của chủ gỗ nhập khẩu để giảm thiểu rủi ro liên quan đến tính 

hợp pháp của gỗ theo quy định pháp luật của quốc gia nơi khai thác 

 - Thông tin về quy định pháp luật đối với xuất khẩu gỗ của quốc gia khai thác: xác định các 

quy định pháp luật, như: cấm xuất khẩu, yêu cầu giấy phép xuất khẩu... áp dụng đối với xuất 

khẩu gỗ cho từng sản phẩm hoặc loài của quốc gia nơi khai thác.  

 - Xác định rủi ro và biện pháp giảm thiểu: xác định bất cứ rủi ro về khai thác và thương mại 

bất hợp pháp liên quan đến lô hàng theo quy định pháp luật của quốc gia nơi khai thác và 

đề xuất các biện pháp giảm thiểu. 
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 Kiểm soát gỗ nguyên liệu nhập khẩu là một trong những nội dung trọng tâm của Nghị 

định 102/2020/NĐ-CP. Để triển khai nội dung này, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành 

Quyết định số 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2020 công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập 

khẩu vào Việt Nam và Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam. Cụ thể:  

 Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam bao gồm 322 dòng tên khoa học của 

các loài gỗ nhập khẩu vào Việt Nam, được thống kê từ nguồn dữ liệu do Tổng cục Hải quan 

cung cấp.  

 Danh sách vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam bao gồm 51 quốc gia và 

vùng lãnh thổ, trong số đó, Châu Âu có số lượng quốc gia tích cực nhiều nhất, 31 quốc gia / 

vùng lãnh thổ. 

 Tổng cục Lâm nghiệp đã có Văn bản số 09/TCLN-KL ngày 05/01/2021 cung cấp danh 

sách quốc gia có Hệ thống chứng chỉ rừng quốc gia được Việt Nam công nhận. 

 Cơ quan Hải quan và cơ quan Kiểm lâm có sự phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm soát, 

kiểm tra gỗ nhập khẩu, bao gồm kiểm tra định kỳ/hệ thống tại cửa khẩu và sau thông quan và 

trong việc xử lý các trường hợp nghi ngờ có rủi ro. 

 d) Xác minh gỗ xuất khẩu 

 Theo VPA/FLEGT, cách tiếp cận dựa trên rủi ro cũng sẽ được áp dụng để xác minh gỗ 

xuất khẩu sang cả thị trường EU và ngoài EU. Đối với Tổ chức, sẽ dựa trên phân loại rủi ro 

trong Hệ thống phân loại tổ chức. Mức độ xác minh áp dụng cho Tổ chức theo từng nhóm rủi 

ro và cho Hộ gia đình như sau: 

 Tổ chức Nhóm 1: không xác minh bổ sung 

 Tổ chức Nhóm 2: Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tất cả các lô hàng. Tỷ lệ kiểm tra 

thực tế tối thiểu 20% khối lượng của mỗi lô hàng 

 Hộ gia đình: Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế tất cả các lô hàng. Tỷ lệ kiểm tra thực 

tế tối thiểu 20% khối lượng của mỗi lô hàng 

 Gỗ được xác minh tại tất cả các giai đoạn của chuỗi cung ứng trước khi xuất khẩu. Tại 

giai đoạn xuất khẩu, nhà xuất khẩu (Tổ chức và Hộ gia đình) sẽ lập và nộp Hồ sơ lâm sản xuất 

khẩu. Như vậy, khi xuất khẩu, các Tổ chức nhóm 1 sẽ tự xác nhận vào hồ sơ gỗ xuất khẩu. Các 

Tổ chức nhóm 2 và các cá nhân phải có xác nhận của cơ quan kiểm lâm sở tại vào hồ sơ gỗ xuất 

khẩu trước khi tiến hành xuất khẩu. 

 Nghị định 102/2020/NĐ-CP, về cơ bản, cách tiếp cận dựa trên rủi ro cũng được áp dụng 

để xác minh gỗ xuất khẩu sang cả thị trường EU và ngoài EU. Đối với doanh nghiệp, sẽ dựa 

trên phân loại rủi ro trong Hệ thống phân loại doanh nghiệp. Doanh nghiệp Nhóm 2: Kiểm tra 

hồ sơ và kiểm tra thực tế tất cả các lô hàng. Tỷ lệ kiểm tra thực tế 20% khối lượng của mỗi lô 

hàng, trường hợp có thông tin vi phạm có thể tăng tỷ lệ kiểm tra (điểm d khoản 6 Điều 9). Nghị 

định 102/2020/NĐ-CP quy định hồ sơ gỗ xuất khẩu phù hợp với yêu cầu của Hiệp định 

VPA/FLEGT, theo đó, lô hàng gỗ xuất khẩu sang thị trường EU phải có giấy phép FLEGT 

(Hộp 6). 
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Trình tự lập, xác minh hồ sơ gỗ xuất khẩu đối với Tổ chức Nhóm 1 theo VPA và Nghị 

định 102/2020/NĐ-CP (Hình 11):  

Tổ chức lập Bảng kê lâm sản và thực hiện tự xác nhận vào Bảng kê lâm sản; lập Hồ sơ lâm sản 

xuất khẩu theo quy định. Trường hợp xuất khẩu sang thị trường ngoài EU, Tổ chức nộp Hồ sơ 

lâm sản xuất khẩu và hồ sơ Hải quan cho Cơ quan Hải quan. Trường hợp xuất khẩu sang thị 

trường EU, Tổ chức gửi Hồ sơ lâm sản xuất khẩu kèm theo Đơn đề nghị đến Cơ quan cấp phép 

FLEGT để đề nghị cấp phép FLEGT.  Sau đó Tổ chức nộp Hồ sơ lâm sản xuất khẩu, Giấy phép 

FLEGT và hồ sơ Hải quan cho Cơ quan Hải quan.  

Trình tự lập, xác minh hỗ sơ gỗ xuất khẩu đối với Tổ chức Nhóm 2 và Hộ gia đình theo 

VPA và Nghị định 102/2020/NĐ-CP (Hình 12):   

Tổ chức, Hộ gia đình lập Bảng kê lâm sản;  lập Hồ sơ lâm sản xuất khẩu;  nộp Hồ sơ lâm sản 

xuất khẩu (bản chính) cho Cơ quan Kiểm lâm sở tại để tiến hành xác nhận Bảng kê lâm sản. 

Trường hợp Tổ chức không có vi phạm, Cơ quan Kiểm lâm sở tại sẽ tiến hành kiểm tra thực tế 

với tỷ lệ tối thiểu 20% khối lượng của lô hàng và xác nhận Bảng kê lâm sản. Trường hợp xuất 

khẩu sang thị trường ngoài EU, Tổ chức, hộ gia đình nộp Hồ sơ lâm sản xuất khẩu và hồ sơ Hải 

quan cho Cơ quan Hải quan. Trường hợp xuất khẩu sang thị trường EU, Tổ chức gửi Hồ sơ lâm 

sản xuất khẩu kèm theo Đơn đề nghị đến Cơ quan cấp phép FLEGT để đề nghị cấp phép 

FLEGT. Sau đó Tổ chức nộp Hồ sơ lâm sản xuất khẩu, Giấy phép FLEGT và hồ sơ Hải quan 

cho Cơ quan Hải quan để làm thủ tục xuất khẩu gỗ.

Hộp 6. 

Điều 10. Hồ sơ gỗ xuất khẩu 

Khi làm thủ tục Hải quan đối với lô hàng gỗ xuất khẩu, ngoài bộ hồ sơ Hải quan theo quy định của 

pháp luật về Hải quan, chủ gỗ phải nộp cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai một trong các 

chứng từ sau: 

1. Trường hợp gỗ thuộc Phụ lục CITES: Bản chính hoặc bản sao bản điện tử giấy phép CITES xuất 

khẩu do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp. 

2. Trường hợp gỗ không thuộc Phụ lục CITES: 

a) Lô hàng gỗ xuất khẩu sang thị trường EU: Bản chính hoặc bản sao bản điện tử giấy phép FLEGT; 

b) Lô hàng gỗ xuất khẩu sang thị trường ngoài EU: 

Trường hợp chủ gỗ là doanh nghiệp Nhóm I: Bản chính bảng kê gỗ xuất khẩu do chủ gỗ lập. 

Trường hợp chủ gỗ không phải là doanh nghiệp Nhóm I: Bản chính bảng kê gỗ xuất khẩu do chủ 

gỗ lập có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại theo quy định tại Điều 9 Nghị định này. 
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Hình 11: Xác minh xuất khẩu – Tổ chức Nhóm 1 
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Hình 12: Xác minh xuất khẩu – Tổ chức Nhóm 2 và Hộ gia đình
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1.3.5. Cơ chế cấp phép FLEGT 

 Về cơ bản, Nghị định 102/2020/NĐ-CP đã nội luật hóa quy định về cơ chế cấp giấy 

phép FLEGT tại Hiệp định VPA/FLEGT và có thể tóm tắt như sau: 

 a) Giấy phép FLEGT  

 Giấy phép FLEGT là văn bản do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp để 

xuất khẩu; tạm nhập, tái xuất lô hàng gỗ (trừ lô hàng sản xuất từ gỗ sau xử lý tịch thu) sang EU 

theo các quy định tại Nghị định này, Hiệp định VPA/FLEGT và các văn bản quy phạm pháp 

luật khác có liên quan (khoản 2 Điều 3). Khi Hệ thống VNTLAS được vận hành đầy đủ theo 

quy định của Hiệp định VPA/FLEGT thì Việt Nam sẽ bắt đầu cấp phép FLEGT cho các lô hàng 

gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang thị trường EU.  

 b) Cơ quan cấp giấy phép FLEGT tại Việt Nam: Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES 

Việt Nam   

 c) Những sản phẩm được cấp phép FLEGT 

 Những sản phẩm gỗ được cấp phép FLEGT là những sản phẩm quy định tại Phụ lục III 

Nghị định 102/2020/NĐ-CP cũng như Phụ lục I của VPA/FLEGT, bao gồm tất cả những sản 

phẩm theo quy định của EU về thiết lập cơ chế cấp phép FLEGT, như: gỗ tròn, gỗ xẻ, thanh tà 

vẹt đường sắt, gỗ dán và ván lạng, dăm gỗ, gỗ làm ván và sàn nhà, ván dăm, ván sợi bằng gỗ 

và đồ nội thất bằng gỗ. VPA/FLEGT không bao gồm các sản phẩm làm từ mây, tre.  

 d) Giấy phép FLEGT, cơ chế cấp phép và phạm vi áp dụng 

 Giấy phép FLEGT được cấp cho từng lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu sang EU. 

Điều này có nghĩa là giấy phép FLEGT sẽ được cấp cho một lô hàng của một nhà xuất khẩu 

đến một cửa khẩu nhập khẩu – quốc gia và điểm hải quan – vào EU. Một giấy phép FLEGT 

không được dùng để khai báo tại nhiều cơ quan hải quan của EU (chỉ được khai báo tại một cơ 

quan hải quan). Một giấy phép FLEGT không được cấp cho một nhà xuất khẩu có nhiều lô hàng 

xuất khẩu. 

 Nghị định 102/2020/NĐ-CP hướng dẫn cơ chế cấp phép FLEGT, bao gồm các yêu cầu 

về hồ sơ và quy trình, thủ tục đề nghị cấp giấy phép (xem hình 13). Dự kiến rằng một hệ thống 

trực tuyến trên máy tính sẽ được xây dựng để cấp phép FLEGT. Giấy phép FLEGT có thể được 

cấp dưới dạng bản giấy hoặc điện tử. Nhà xuất khẩu cần phải nộp đơn đề nghị cấp giấy phép và 

nhận giấy phép FLEGT từ Cơ quan cấp phép trước khi làm các thủ tục xuất khẩu. 

 Khi một lô hàng có giấy phép FLEGT hợp lệ được phép vào EU thông qua một điểm 

nhập khẩu sau khi làm các thủ tục thông quan và chấp nhận giấy phép FLEGT hợp lệ thì hàng 

hóa trên lô hàng đó sẽ được tự do lưu thông trên toàn thị trường của EU.  

 Gỗ thuộc quy định của CITES là đối tượng chịu sự kiểm soát và xác minh của Hệ thống 

VNTLAS giống như các loại gỗ khác. Cơ quan quản lý CITES Việt Nam sẽ cấp giấy phép 

CITES cho các lô hàng xuất khẩu sang EU chỉ có gỗ thuộc quy định của CITES. Theo quy định 

của FLEGT, gỗ và sản phẩm gỗ thuộc quy định của CITES sẽ được miễn trừ các yêu cầu cấp 

phép FLEGT. Các lô hàng mà không chứa gỗ thuộc quy định của CITES sẽ phải có giấy phép 

FLEGT.  

 Thời hạn có hiệu lực của giấy phép FLEGT tối đa là 06 tháng kể từ ngày cấp. Giấy 

 phép FLEGT được gia hạn 01 lần. Thời hạn có hiệu lực của giấy phép FLEGT được gia hạn 

tối đa là 02 tháng kể từ ngày cấp, gia hạn giấy phép. 
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Hình 13: Thủ tục cấp phép FLEGT 
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e) Kế hoạch cấp phép FLEGT tại Việt Nam 

 VPA/FLEGT đang được triển khai thực hiện, tuy nhiên sẽ mất một khoảng thời gian 

trước khi Hiệp định được triển khai đầy đủ. Đầu tiên, Việt Nam sẽ ban hành quy định pháp luật 

hướng dẫn thực hiện Hệ thống VNTLAS và cơ chế cấp phép FLEGT. Sau đó, các hệ thống sẽ 

được thiết lập, bao gồm các hệ thống cơ sở dữ liệu xác minh và cấp phép.  

 Trước khi bắt đầu cấp phép FLEGT, Việt Nam và EU sẽ tiến hành một đánh giá chung 

về tính sẵn sàng vận hành của Hệ thống VNTLAS. Mục đích của đánh giá này là nhằm xác 

định xem Hệ thống VNTLAS có được thiết lập và thực hiện đầy đủ các chức năng như kỳ 

vọng của VPA/FLEGT hay không. Trên cơ sở đánh giá tính sẵn sàng vận hành, Việt Nam và 

EU sẽ thống nhất thời điểm cơ chế cấp phép FLEGT bắt đầu hoạt động. 

 

1.4. Quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng gỗ 

1.4.1. Rủi ro và quản lý rủi ro là gì? 

 Các hệ thống khác nhau sử dụng những thuật ngữ khác nhau để mô tả rủi ro và giải thích 

rủi ro theo nhiều cách khác nhau. 

 * Hiểu một cách chung nhất, Rủi ro là sự không chắc chắn và là khả năng xảy ra kết quả 

không mong muốn. Trong khuôn khổ tài liệu này, rủi ro là nguy cơ không tuân thủ pháp luật về 

khai thác, vận chuyển, xử lý gỗ tịch thu, nhập khẩu, mua bán, chế biến, xuất khẩu gỗ.  

 Rủi ro có thể đến từ các nguồn khác nhau trong chuỗi cung ứng gỗ, như: (i) Rủi ro do 

sự phúc tạp của chuỗi cung ứng gỗ;(ii) Rủi ro về tính toàn vẹn của thông tin;(iii) Rủi ro về loài 

và nguồn gốc địa lý;(iv) Rủi ro liên quan đến chứng từ, hồ sơ gỗ. 

 Các loại chính rủi ro, bao gồm: 

 (i) Rủi ro ở cấp độ rừng: đó là  nguy cơ vi phạm các yêu cầu của pháp luật đối với hoạt 

động quản lý và khai thác rừng. Ví dụ: Rủi ro khai thác gỗ bất hợp pháp trong các khu bảo tồn, 

rủi ro không tuân thủ các quy định về môi trường, rủi ro giấy phép lâm nghiệp được cấp trái 

phép do tham nhũng và thiếu các biện pháp thực thi pháp luật, rủi ro vi phạm các quy định về 

sức khỏe và an toàn… 

 (ii) Sau khi gỗ được khai thác và đi vào chuỗi cung ứng, sẽ có những rủi ro vi phạm 

pháp luật trong quá trình chế biến, buôn bán và vận chuyển nguyên liệu trong toàn bộ chuỗi 

cung ứng. Ví dụ: Rủi ro không tuân thủ các yêu cầu liên quan đến vận chuyển gỗ do không có 

giấy tờ hoặc giấy phép cần thiết, rủi ro buôn bán gỗ trái phép và buôn lậu gỗ có nguy cơ tuyệt 

chủng do khung pháp lý không đầy đủ, thực thi pháp luật kém và tham nhũng…. 

 (iii) Rủi ro trộn lẫn trong suốt chuỗi cung ứng gỗ, có nguy cơ nguyên liệu bất hợp pháp 

hoặc nguyên liệu không rõ nguồn gốc bị trộn lẫn với gỗ hợp pháp để bán đi. 

 Quản lý rủi ro chuỗi cung ứng gỗ là việc áp dụng các quy định pháp luật, các quy trình, 

biện pháp nghiệp vụ để xác định, đánh giá rủi ro, làm cơ sở đề xuất các giải pháp giảm thiểu 

rủi ro trong chuỗi cung ứng gỗ.  

1.4.2. Tại sao phải quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng gỗ? 

 - Sự phức tạp trong chuỗi cung ứng: có nhiều cấp độ trong chuỗi cung từ rừng; chuỗi 

cung trải dài trên nhiều quốc gia.  

Mức độ phức tạp của chuỗi cung ứng tăng khi có nhiều đơn vị chế biến và kinh doanh 
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tham gia vào chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp và nguồn cung ứng gỗ đầu tiên. Khi một chuỗi 

cung ứng trở nên phức tạp hơn, hệ thống trách nhiệm giải trình cũng trở nên phức tạp hơn với 

việc tăng rủi ro gỗ khai thác bất hợp pháp được đưa vào chuỗi cung ứng hoặc đứt gãy trong hệ 

thống trách nhiệm giải trình. Những chuỗi cung ứng phức tạp chắc chắn yêu cầu những biện 

pháp giảm thiểu rủi ro nhiều hơn là những chuỗi cung ứng đơn giản.  

Ví dụ bạn là một cửa hàng bán lẻ đồ nội thất (là đơn vị ở cuối chuỗi như trong Hình 15, 

bạn mua tủ bằng gỗ Thông từ một thương nhân, người này mua từ một nhà sản xuất đồ nội thất. 

Hãy nhìn vào nhà sản xuất đồ nội thất ở đây (đơn vị thứ 3 tính từ bên phải), họ mua nguyên liệu 

từ 2 nhà máy xẻ khác nhau. Và các nhà máy xẻ mua gỗ từ 3 khu rừng khác nhau. Vì vậy, mặc 

dù chúng ta có một nhà sản xuất đồ nội thất, nhưng gỗ thực sự đến từ 3 khu rừng khác nhau 

(tức là ta có 3 nguồn khác nhau). Nếu bạn là nhà bán lẻ phải tiến hành trách nhiệm giải trình 

hoặc đánh giá rủi ro đối với sản phẩm của mình, ở đây là sản phẩm tủ bằng gỗ Thông, bạn phải 

xem xét 3 chuỗi cung ứng khác nhau, chứ không phải một. Đây là một ví dụ về chuỗi cung ứng 

đơn giản, chỉ liên quan đến 1 loài (gỗ thông), nhưng trong thực tế, thông thường, chuỗi cung 

ứng gỗ phức tạp hơn nhiều. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 14: Một chuỗi cung ứng với mức độ trung gian phức tạp 

 - Độ phức tạp của sản phẩm: sản phẩm có nhiều bộ phận, vật liệu tổng hợp (composite) 

hay phức hợp. 

 - Sự phức tạp của nguyên vật liệu: nguyên liệu có rủi ro bị thay thế không? có hồ sơ tài 

liệu cho từng nguyên liệu đầu vào hay không? 

 1.4.3. Nội dung quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng gỗ 

 Hệ thống VNTLAS được xây dựng dựa trên các nền tảng quan trọng, trong đó dựa trên 

nguyên tắc là quản lý rủi ro. Nguyên tắc quản lý rủi ro áp dụng trong kiểm soát gỗ nhập khẩu 

thông qua thực hiện trách nhiệm giải trình đối với nhà nhập khẩu gỗ. Trách nhiệm giải trình là 

nhà nhập khẩu phải thu thập thông tin từ các nhà cung cấp ở các quốc gia khác, phân tích thông 

tin nhằm xác định bất kỳ rủi ro về tính bất hợp pháp và áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro 

về nguồn gốc gỗ và bao gồm 3 yếu tố để quản lý rủi ro: (i) Thu thập thông tin; (ii) Đánh giá rủi 

ro và (iii) Giảm thiểu rủi ro. Mặt khác, thực hiện trách nhiệm giải trình cần chú ý đến các loại 

thành phần gỗ, độ phức tạp của chuỗi cung ứng, phân biệt mức độ rủi ro và quản lý chất lượng 
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Chủ rừng Xưởng xẻ Nhà máy Mua bán Bán lẻ 
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gỗ. Nguyên tắc quản lý rủi ro cũng áp dụng trong kiểm soát chuỗi cung đối với gỗ nội địa, theo 

đó, gỗ và sản phẩm gỗ được khai thác, vận chuyển, mua bán, chế biến bảo đảm hợp pháp. 

 Quản lý rúi ro áp dụng trong chuỗi cung ứng gỗ có thể tập trung vào những nội dung 

chính sau đây: 

 a) Xây dựng tiêu chí quản lý rủi ro đáp ứng yêu cầu quản lý chuỗi cung ứng gỗ. 

 Tiêu chí quản lý rủi ro là các tiêu chuẩn được ban hành làm cơ sở để đánh giá rủi ro, 

đánh giá tuân thủ pháp luật về khai thác, vận chuyển, xử lý gỗ tịch thu, mua bán, chế biến gỗ. 

 Ví dụ: Thông tư 27 quy định trình tự, thủ tục khai thác tận dụng, tận thu gỗ từ rừng tự 

nhiên (Điều 8, 9); khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ 

sở hữu (Điều 12,13,14); hồ sơ lâm sản hợp pháp...Đây chính là các yêu cầu pháp lý, các chuẩn 

mực pháp lý làm cơ sở đánh giá sự tuân thủ về khai thác gỗ. 

 

 

 

 

 

 

 b) Đánh giá rủi ro 

 - Đánh giá rủi ro là việc xem xét một cách có hệ thống các rủi ro đã được phân tích, đối 

chiếu với tiêu chí quản lý rủi ro để xác định tính cấp thiết của việc xử lý rủi ro. Rủi ro có thể 

bắt nguồn từ các cấp độ khác nhau của chuỗi cung ứng.  

 - Mục tiêu của đánh giá rủi ro là xác định đối với các sản phẩm hoặc chuỗi cung ứng có 

rủi ro nào liên quan đến việc nguyên liệu đầu vào đã bị khai thác, vận chuyển hoặc buôn bán 

bất hợp pháp không. 

  - Đánh giá rủi ro, bao gồm: 

 

  

  

Hộp 7. 

Điều 12. Khai thác chính gỗ rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu (Thông tư 27) 

1. Hồ sơ khai thác: Phương án khai thác theo Mẫu số 08 kèm theo Thông tư này. 

2. Trình tự thực hiện: Trước khi khai thác, chủ rừng hoặc tổ chức, cá nhân khai thác (trong 

trường hợp tổ chức, cá nhân khai thác không phải là chủ rừng) nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường 

bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

nguồn vốn trồng rừng và cơ quan Kiểm lâm sở tại để tổng hợp, kiểm tra trong quá trình khai 

thác. 

3. Sau khai thác, chủ lâm sản lập bảng kê lâm sản. 

Xác định quy định pháp luật hiện hành

Xác định các nguồn thông tin

Đánh giá tuân thủ pháp luật và xác định rủi ro

Đánh giá các hành động giảm thiểu rủi ro
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- Các bước chính đánh giá rủi ro, bao gồm 2 bước: 

 (i) Nhận dạng rủi ro 

 (ii) Xác định rủi ro 

 Bạn có thể tiến hành cả hai, trước khi tiến hành giảm thiểu rủi ro, hoặc trong một số 

trường hợp bạn có thể chuyển sang giảm thiểu rủi ro sau khi rủi ro được nhận dạng. 

 Nhận dạng rủi ro là nhận biết những rủi ro nói chung trong chuỗi cung liên quan đến hồ 

sơ tài liệu, tính sẵn có của dữ liệu chuỗi cung và các khía cạnh rủi ro tổng thể khác. Ví dụ về 

nhận dạng rủi ro bao gồm:(i) Thiếu thông tin và hồ sơ chứng từ về chuỗi cung ứng (hoặc bằng 

chứng khác) - rủi ro chung là không có đủ sự tin tưởng vào quốc gia xuất xứ. Làm thế nào để 

có thể đánh giá đúng rủi ro khai thác trái phép khi có sự không chắc chắn về quốc gia khai 

thác?(ii)  Tìm nguồn cung từ các quốc gia thường có vấn đề về khai thác gỗ bất hợp pháp. 

 Xác định rủi ro là xác định các rủi ro liên quan đến các yêu cầu cụ thể của pháp luật 

hiện hành ở nước khai thác. bao gồm: 

 (i) Rủi ro vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý và khai thác gỗ.   

 (ii) Rủi ro vi phạm pháp luật trong quá trình buôn bán và vận chuyển nguyên liệu trong 

toàn bộ chuỗi cung ứng: rủi ro thay thế loài (phân loại theo loài, số lượng, chất lượng; phân loại 

sai trên các chứng từ thương mại và vận tải là một cách hay gặp để tránh nộp thuế hoặc che 

giấu việc khai thác bất hợp pháp). Chú ý đến sự khác biệt trong mô tả sản phẩm trên các chứng 

từ thương mại và vận chuyển: số lượng, kích cỡ, tên loài.   

 (iii) Rủi ro về nguyên liệu bất hợp pháp bị trộn lẫn trong chuỗi cung ứng: nguyên liệu 

có rủi ro bị thay thế hay không? có hồ sơ tài liệu cho từng nguyên liệu đầu vào hay không? một 

số loài hoặc sản phẩm gỗ có thể chứa vật liệu đã được trộn lẫn nhưng được khai báo là một thứ, 

nhưng thực tế là một thứ khác. 

 (iv) Rủi ro vi phạm pháp luật về quyền của bên thứ ba. 

 Vấn đề ở đây là bạn cần phải biết về luật pháp hiện hành tại quốc gia khai thác, để có 

thể xác định các rủi ro. 

 - Nội dung cụ thể về đánh giá rủi ro, bao gồm: 

(i)  Xác định quy định pháp luật hiện hành trong chuỗi cung ứng, cụ thể: 

 * Quyền khai thác: việc trao quyền hợp pháp để khai thác gỗ, bao gồm việc tuân thủ 

pháp luật và quy trình thủ tục về giao đất, giao rừng, quyền sử dụng đất và sử dụng rừng. 

 * Các hoạt động lâm nghiệp: tuân thủ quy định pháp luật về quản lý rừng và chế biến 

gỗ, bao gồm việc tuân thủ quy định pháp luật về môi trường và lao động. 

 * Thuế và các loại phí: tuân thủ quy định pháp luật về thuế, các loại phí và lệ phí có liên 

quan trực tiếp đến hoạt động khai thác và thương mại gỗ. 

 * Thương mại và hải quan: Tuân thủ quy định pháp luật về thương mại và thủ tục 

 hải quan (Mục 6.3.7.1. Phụ lục V VPA/FLEGT) 

 (ii)  Xác định các nguồn thông tin: hồ sơ tài liệu, báo cáo thống kê quốc gia, báo cáo 

định kỳ theo quy định của pháp luật, tham vấn các bên liên quan, ý kiến chuyên gia, cơ sở dữ 

liệu về vi phạm pháp luật.... 
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 (iii) Đánh giá tuân thủ pháp luật và xác định rủi ro, bao gồm: 

  Mô tả các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến các hạng mục và tiêu chí cụ thể và tiêu chí 

phụ 

  Đánh giá mức độ rủi ro hiện hữu có tính đến: ngưỡng tuân thủ (mức độ, quy mô, khung 

thời gian); vấn đề tham nhũng; chứng minh, giải thích rủi ro được đánh giá ở trên, mô tả chi 

tiết. 

 Làm sao để kết luận rủi ro thấp hay cao? 

 Coi là rủi ro thấp: những vấn đề mang tính tạm thời, không thường xuyên và không có 

hệ thống, các tác động hạn chế, có thể kiểm soát hiệu quả bằng việc giám sát và thực thi của 

các cơ quan nhà nước. 

 Coi là rủi ro cao: những vấn đề ảnh hưởng đến một vùng rộng hoặc gây ra thiệt hại đáng 

kể hoặc tiếp tục trong một thời gian dài; có tác động tiêu cực đáng kể đến xã hội, sản xuất lâm 

sản, hệ sinh thái rừng; thể hiện vi phạm pháp luật nhưng không được sửa chữa khi được xác 

định. 

 Ví dụ: cách xác định rủi ro bất hợp pháp trong thương mại và vận chuyển 

 Trước tiên cần tìm hiểu quy định pháp luật trong thương mại & vận chuyển:

 

Hình 15: Tính hợp pháp trong chuỗi cung ứng 

Đối với thương mại và vận chuyển, đây là những hạng mục có thể được sử dụng trong đánh giá 

rủi ro. Câu hỏi cần đặt ra: công ty có đăng ký hợp pháp không? bằng chứng cho việc đóng thuế 

liên quan đến chế biến và bán hàng? phân loại và vận chuyển nguyên liệu theo đúng quy định 

pháp luật không? Có chuyển giá bất hợp pháp không? Chứng từ nhập khẩu và xuất khẩu có đầy 

đủ và chính xác không? Đây chính là các vấn đề chính cần giải quyết khi đánh giá rủi ro trong 

thương mại và vận chuyển. 

  c) Giảm thiểu rủi ro trong chuỗi cung ứng gỗ. 

 Sau khi các rủi ro đã được nhận dạng và xác định ở bước Đánh giá rủi ro, công việc tiếp 

theo phải thực hiện giảm thiểu những rủi ro đó. 

 - Một số nguyên tắc chính mà bạn cần lưu ý khi đưa ra và lựa chọn biện pháp giảm thiểu 

rủi ro: 
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 * Đối với các rủi ro vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý và khai thác 

rừng, mục tiêu của giảm thiểu rủi ro là nhằm đảm bảo các quy định pháp luật được tuân thủ 

 * Đối với các rủi ro vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động chế biến, thương mại và 

vận chuyển, các biện pháp giảm thiểu rủi ro cũng nhằm đảm bảo tuân thủ pháp luật 

 * Đối với các rủi ro xác định liên quan đến vấn đề nguyên liệu bị trộn lẫn hay thay thế 

trong chuỗi cung, các biện pháp giảm thiểu rủi ro phải đảm bảo sự kiểm soát chặt chẽ đường đi 

của nguyên liệu trong chuỗi cung đó. 

 * Khi lựa chọn biện pháp giảm thiểu rủi ro, cần cân nhắc nguồn lực và khả năng của 

mình để đảm bảo các biện pháp đó là hợp lý và hiệu quả. 

 - Một số lưu ý trong giảm thiểu rủi ro:  

 * Hiếm khi chỉ có một cách để giảm thiểu rủi ro. Các lựa chọn khác nhau có thể được 

ưu tiên vì những lý do khác nhau. 

 *Giảm thiểu rủi ro có thể bao gồm một loạt các hành động hoặc biện pháp… hoặc tăng 

dần và diễn ra trong một số bước. 

 * Giảm thiểu rủi ro có thể hiệu quả hơn với các hành động khác nhau được thực hiện ở 

các cấp độ khác nhau (nhà cung cấp riêng lẻ, chuỗi cung ứng, vùng cung ứng, cấp khu vực).  

 *Các cân nhắc để có biện pháp giảm thiểu rủi ro phù hợp nhất có thể bao gồm: thời gian 

và tính kịp thời của hành động; chi phí và hiệu quả; chuyên môn kỹ thuật sẵn có. 

 - Các phương án giảm thiểu rủi ro: 

 Giảm thiểu rủi ro có thể được thực hiện theo nhiều hướng: tránh rủi ro hoặc kiểm soát 

rủi ro (hình 4.2). Việc lựa chọn phương án nào sẽ phụ thuộc vào nguồn lực, thời gian và đặc 

biệt là sự hợp tác của nhà cung cấp. Cụ thể: 

 * Tránh nguồn rủi ro, bao gồm: 

  Thay đổi chuỗi cung ứng: có thể được thực hiện cùng với sự hợp tác của nhà cung cấp 

để tránh rủi ro liên quan đến các loài, nguyên liệu hoặc nguồn gốc. Ví dụ, khi có bằng chứng rõ 

ràng rằng một loài thường bị khai thác bất hợp pháp tại quốc gia xuất xứ, các nhà cung cấp có 

thể tìm nguồn của loài đó từ các quốc gia có rủi ro thấp hơn về khai thác bất hợp pháp.  

 Ngoài ra, việc sử dụng chuỗi cung ứng nguyên liệu có chứng nhận theo chương trình 

chứng nhận của bên thứ ba độc lập có thể giúp giảm thiểu rủi ro. Khi đó, bạn cần  phải xem xét 

phạm vi và tính toàn vẹn của chương trình chứng nhận. Có nhiều chương trình chứng nhận khác 

nhau và chúng ta cần chọn sản phẩm được chứng nhận theo chương trình được đánh giá là đảm 

bảo giảm thiểu được rủi ro theo yêu cầu. 

 Lựa chọn thay thế chuỗi cung này sẽ là một sự đầu tư khá lớn vì phải thay đổi cả nguồn 

cung cũng như các nhà cung cấp phụ liên quan. Lựa chọn này sẽ phụ thuộc vào sự sẵn có của 

nguồn cung cũng như những nhà cung cấp nguyên liệu cần thiết cho bạn, cũng như phụ thuộc 

vào mối quan hệ giữa bạn với nhà cung cấp. 

  Thay đổi nhà cung cấp: một lựa chọn nữa để tránh rủi ro đã xác định là thay đổi nhà 

cung cấp, nếu nhà cung cấp hiện tại không thể hoặc không sẵn sàng hỗ trợ bạn đáp ứng các yêu 

cầu về Trách nhiệm giải trình cho nhà nhập khẩu. 
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Hình 16:  Biện pháp giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng gỗ 

 * Kiểm soát rủi ro, bao gồm: 

  Thay đổi các quy trình: thay vì chọn các phương án tránh gặp rủi ro, ta có thể áp dụng 

một số biện pháp nhằm kiểm soát và giảm thiểu rủi ro, đưa rủi ro về mức thấp. Phương án đầu 

tiên là thay đổi hoặc bổ sung các quy trình quản lý.  

 Các quy trình thay đổi có thể bao gồm việc nhà cung cấp thực hiện hệ thống chuỗi hành 

trình sản phẩm, để tạo sự tin tưởng rằng đầu vào cho sản phẩm của bạn không bị trộn lẫn với 

nguyên liệu không rõ nguồn gốc và tiềm ẩn rủi ro cao trong nhà máy. Ngoài ra, nhà cung cấp 

có thể phải thực hiện một hệ thống lưu trữ hồ sơ đầy đủ và chặt chẽ đối với các hồ sơ và tài 

liệu, thông tin về chuỗi cung ứng được yêu cầu và các hồ sơ này phải được lưu trữ cho mỗi lô 

hàng mà bạn mua. Khi nhà cung cấp có đầy đủ thông tin và hồ sơ tài liệu về lô hàng thì bạn mới 

có thể có được những thông tin đó để đánh giá rủi ro. 

  Thu thập thông tin bổ sung: biện pháp này có thể được lựa chọn khi thông tin bị thiếu 

hoặc không đầy đủ để có thể kết luận rủi ro thấp. Chúng ta có thể thu thập thông tin từ hồ sơ tài 

liệu, thông tin từ việc tham vấn các bên liên quan, việc giám định gỗ để xác định tên loài và 

nguồn gốc và thông tin từ việc trao đổi với các nhà cung cấp. 

  Đánh giá nhà cung cấp: đánh giá xác minh nhà cung cấp được sử dụng để xác định 

xem liệu có nguy cơ không tuân thủ pháp luật tại nguồn hay tại các đơn vị trong chuỗi cung hay 

không. Ngoài ra, việc xác minh đánh giá cũng có thể được sử dụng để đảm bảo các hành động 

giảm thiểu rủi ro có hiệu quả trong việc kiểm soát hoặc quản lý nguyên nhân cơ bản của vấn đề 

không tuân thủ và rủi ro đã được giảm thiểu hay chưa. 

1.5. Đánh giá tuân thủ. 

1.5.1.  Vận dụng ISO 19011 về khía cạnh đánh giá tuân thủ 

 (TCVN-ISO 19011-2018)- Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý quy định các nguyên 

tắc đánh giá, quản lý chương trình đánh giá và tiến hành các cuộc đánh giá hệ thống quản lý, 

cũng như hướng dẫn về đánh giá năng lực của các cá nhân tham gia vào quá trình đánh giá.  

Tiêu chuẩn này cũng quy định khi chuẩn mực đánh giá là các yêu cầu pháp lý (gồm luật định 

và chế định), thì các từ "tuân thủ" hoặc "không tuân thủ" thường được sử dụng trong phát hiện 

đánh giá. Tiêu chuẩn ISO 19011 có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức cần hoạch định và tiến 

hành các cuộc đánh giá nội bộ hoặc bên ngoài đối với các hệ thống quản lý hoặc để quản lý 
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chương trình đánh giá. Toàn bộ nội dung của ISO 19011 có thể tra cứu tại Web2 . Trong khuôn 

khổ tài liệu này chỉ đề cập đến vận dụng ISO 19011 về khía cạnh đánh giá tuân thủ. 

 - Đánh giá là gì?:  theo ISO 19011, đánh giá là quá trình có hệ thống, độc lập và được 

lập thành văn bản để thu được bằng chứng khách quan và xem xét đánh giá chúng một cách 

khách quan để xác định mức độ thực hiện các chuẩn mực đánh giá. Đánh giá nội bộ thường 

được gọi là đánh giá của bên thứ nhất, do tổ chức tự thực hiện hoặc thực hiện với danh nghĩa 

của tổ chức. Đánh giá bên ngoài bao gồm đánh giá của bên thứ hai và bên thứ ba. Đánh giá của 

bên thứ hai được tiến hành bởi các bên quan tâm tới tổ chức, như khách hàng hoặc người khác 

với danh nghĩa của khách hàng. Đánh giá bên thứ ba được tiến hành bởi tổ chức đánh giá độc 

lập, như tổ chức cấp chứng nhận/đăng ký sự phù hợp hoặc cơ quan quản lý. 

 - Chuẩn mực đánh giá là tập hợp các yêu cầu được sử dụng làm chuẩn theo đó so sánh 

các bằng chứng khách quan. 

 - Tuân thủ là việc thực hiện theo các quy tắc và quy định được ban hành bởi các cơ quan 

có thẩm quyền.  Sự không tuân thủ là việc không đáp ứng yêu cầu cụ thể.  

 - Đánh giá tuân thủ là quá trình có hệ thống, độc lập và được lập thành văn bản để thu 

được bằng chứng khách quan và xác định các hoạt động thực tế có được áp dụng và tuân thủ 

theo các yêu cầu của pháp luật hay không? Đánh giá tuân thủ giúp tổ chức chứng minh được 

các cam kết của mình về sự hoàn thành các nghĩa vụ tuân thủ, nắm vững được tình trạng tuân 

thủ, làm giảm khả năng vi phạm các quy định và tránh được các hành động bất lợi từ các bên 

quan tâm của tổ chức. 

 - Vận dụng đánh giá tuân thủ: 

 Việc Tổ chức đánh giá tuân thủ (theo IS0 19011 là đánh giá nội bộ) có thề áp dụng một 

vài yêu cầu nhỏ trong ISO 19011 có liên quan, như: phẩm chất của người đánh giá (thực hiện 

công việc của mình một cách có đạo đức, trung thực và trách nhiệm (nguyển tắc chính trực); 

thực hiện nghĩa vụ báo cáo trung thực và chính xác (nguyên tắc phản ảnh công bằng); vận dụng 

sự cẩn trọng và suy xét trong đánh giá (nguyên tắc thận trọng nghề nghiệp); thực hiện nguyên 

tắc tiếp cận dựa trên bằng chứng; bảo đảm tính độc lập.  

 Xác định mục tiêu, phạm vi và chuẩn mực cho từng cuộc đánh giá; chọn mẫu một cách 

thích hợp vì liên quan đến sự tin cậy của kết luận đánh giá. 

 Khả năng phối hợp, trao đổi thông tin với cơ sở dữ liệu có liên quan đến đánh giá tuân 

thủ thông qua việc sử dụng các kênh trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài đã được thiết lập. 

1.5.2. Vận dụng theo VPA/ FLEGT và VNTLAS 

 Hệ thống VNTLAS là phần cốt lõi của Hiệp định VPA/FLEGT dựa trên một trong 

những nguyên tắc quan trọng là quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro được xây dựng trên cơ sở đánh 

giá sự tuân thủ. Đánh giá sự tuân thủ được áp dụng trong một số cấu phần của hệ thống này, 

như: hệ thống phân loại tổ chức, kiểm soát gỗ nhập khẩu, xác minh gỗ xuất khẩu. Xác minh 

việc tuân thủ là công tác kiểm tra để bảo đảm rằng các yêu cầu trong định nghĩa gỗ hợp pháp 

quy định trong VPA và kiểm soát chuỗi cung được áp dụng đầy đủ thì khi đó gỗ mới coi là hợp 

pháp. Cụ thể: 

 
2https://vanbanphapluat.co/tcvn-iso-19011-2018-iso-19011-2018-huong-dan-danh-gia-he-thong-quan-
ly#:~:text=TCVN%20ISO  
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 - Về phân loại tổ chức:  theo VPA/FLEGT, Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống phân loại 

tổ chức để đánh giá định kỳ mức độ rủi ro của tất cả các tổ chức về tính tuân thủ đối với các 

yêu cầu của hệ thống VNTLAS để áp dụng các biện pháp xác minh phù hợp, hiệu quả. Tiêu chí 

phân loại của hệ thống phân loại tổ chức và xác minh dựa trên đánh gía sự tuân thủ đã được 

quy định trong VPA/FLEGT(Mục 5 Phụ lục V). Cụ thể bao gồm: 

• Tuân thủ các bằng chứng động/bằng chứng về kiểm soát chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo 

rằng chỉ có gỗ hợp pháp đi vào chuỗi cung ứng; 

• Đáp ứng các yêu cầu về kê khai và báo cáo kiểm soát chuỗi cung ứng; 

• Tuân thủ các bằng chứng tĩnh; 

• Hồ sơ vi phạm; 

Trong đó, “bằng chứng tĩnh” được sử dụng để xác minh việc tuân thủ pháp luật trong quá trình 

hình thành và hoạt động của Tổ chức và Hộ gia đình liên quan đến lĩnh vực khai thác, chế biến, 

vận chuyển và thương mại gỗ. “Bằng chứng động” được sử dụng để xác minh việc tuân thủ 

pháp luật về nguồn gốc và lưu thông gỗ trong từng giai đoạn của chuỗi cung ứng.  

Dựa vào các tiêu chí trên, Tổ chức được chia thành 02 nhóm rủi ro sau: 

- Nhóm 1 (Tuân thủ): Các Tổ chức đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên; 

- Nhóm 2 (Không tuân thủ): Các Tổ chức chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chí trên hoặc các Tổ 

chức mới thành lập. 

Cũng theo VNTLAS, các Tổ chức cần phải được đăng ký vào Hệ thống OCS và thực hiện tự 

đánh giá việc tuân thủ các yêu cầu của Hệ thống VNTLAS. Bản tự đánh giá của Tổ chức sẽ 

được thẩm định bởi cơ quan kiểm lâm sở tại.  Việc Tổ chức tự đánh giá sự tuân thủ (theo IS0 

19011 là đánh giá nội bộ) có thề áp dụng một vài yêu cầu nhỏ trong ISO 19011 có liên quan, 

như: phẩm chất của người đánh giá (thực hiện công việc của mình một cách có đạo đức, trung 

thực và trách nhiệm, phản ảnh công bằng, vận dụng sự cẩn trọng và suy xét trong đánh giá, tiếp 

cận dựa trên bằng chứng). Nhiệm vụ thẩm định của cơ quan kiểm lâm đòi hỏi các kỹ năng, như: 

kết nối và kiểm tra chéo thông tin giữa các lĩnh vực có liên quan (lâm nghiệp, đất đai, doanh 

nghiệp, đầu tư, hải quan, lao động...), xác định phạm vi và chuẩn mực kiểm tra (địa điểm, quy 

trình và sản phẩm được đưa vào đánh giá, các yêu cầu pháp lý) để làm cơ sở xác định tổ chức 

đó có tuân thủ đầy đủ yêu cầu của pháp luật hay không; bảo đảm công khai về kết quả phân loại 

doanh nghiệp. 

 - Về kiểm soát gỗ nhập khẩu: theo VPA/FLEGT, Nhà nhập khẩu phải chịu trách nhiệm 

về nguồn gốc hợp pháp của gỗ nhập khẩu theo các quy định pháp luật liên quan tại quốc gia nơi 

khai thác gỗ. Trong trường hợp nhà nhập khẩu không có giấy phép CITES hoặc giấy phép 

FLEGT cho lô hàng xuất khẩu từ quốc gia xuất khẩu gỗ, nhà nhập khâu phải thực hiện trách 

nhiệm giải trình thông qua kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu. Mặt khác, nếu gỗ nhập khẩu thuộc 

loài rủi ro cao hoặc  từ vùng địa lý rủi ro cao, nhà nhập khẩu phải thu thập thông tin và tài liệu 

bổ sung về tính hợp pháp của gỗ tại nước khai thác, không phụ thuộc vào loại sản phẩm (nguyên 

liệu hay hỗn hợp) hoặc chiều dài của chuỗi cung ứng. Yêu cầu cơ quan hải quan phối hợp chặt 

chẽ với cơ quan kiểm lâm trong việc kiểm tra, kiểm soát gỗ nhập khẩu, đánh giá mức độ tuân 

thủ các quy định về quản lý gỗ nhập khẩu của nhà nhập khẩu. Việc này có thể vận dụng một số 

yêu cầu trong ISO 19011 có liên quan, như nhà nhập khẩu phải chịu trách nhiệm về tính chính 

xác của hồ sơ và thông tin kê khai, thực chất là thực hiện công việc của mình một cách trung 
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thực, có trách nhiệm. Cơ quan hải quan, cơ quan kiểm lâm có sự phối hợp chặt chẽ trong việc 

trao đổi thông tin, tiếp cận dựa trên bằng chứng, tiếp cận dựa trên rủi ro, bảo đảm tính độc lập 

trong kiểm tra, kiểm soát gỗ nhập khẩu (cơ sở cho tính khách quan của cuộc đánh giá và tính 

vô tư của các kết luận kiểm tra, đánh giá - theo ISO 19011). 

 - Về xác minh gỗ xuất khẩu: theo VPA/FLEGT, gỗ cần được xác minh tại tất cả các 

giai đoạn của chuỗi cung ứng trước khi xuất khẩu. Xác minh xuất khẩu nhằm dánh giá lô hàng 

gỗ xuất khẩu có tuân thủ đầy đủ các quy định của VNTLAS hay không. Mức độ xác minh áp 

dụng cho Tổ chức theo từng nhóm rủi ro. Đối với Tổ chức Nhóm II, cơ quan Kiểm lâm sở tại 

tiến hành kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế lô hàng và xác nhận bảng kê lâm sản (trong trường 

hợp không có vi phạm). Cán bộ Kiểm lâm sở tại đóng vai trò như đánh giá viên độc lập (theo 

IS0 19011), nên có thể vận dụng một số yêu cầu của ISO 19011 liên quan, như: phẩm chất của 

người xác minh (thực hiện công việc của mình một cách có đạo đức, trung thực và trách nhiệm, 

phản ảnh công bằng, vận dụng sự cẩn trọng và suy xét trong đánh giá, tiếp cận dựa trên bằng 

chứng, độc lập); xác định phạm vi và chuẩn mực kiểm tra; phương pháp chọn mẫu khi kiểm tra 

thực tế lô hàng, khả năng phối hợp, trao đổi thông tin với cơ sở dữ liệu của hệ thống OCS, cơ 

sỏ dữ liệu về vi phạm pháp luật lâm nghiệp và các cơ sở dữ liệu vi phạm khác để kiểm tra tính 

hợp pháp của hồ sơ lâm sản. Ví dụ về các bằng chứng sử dụng trong xác minh mức độ tuân thủ 

pháp luật của hoạt động khai thác gỗ theo quy định hiện hành được trình bày trong bảng 7. 

Bảng 7: Một số bằng chứng được sử dụng trong việc xác minh tính hợp pháp của hoạt động khai thác 

gỗ theo luật pháp hiện hành 
Yêu cầu pháp lý Bằng chứng 

Bằng chứng về quyền khai thác hợp 

pháp  

Giấy phép nhượng quyền và/hoặc giấy phép khai 

thác đã cấp bởi cơ quan có thẩm quyền, ví dụ như 

giấy phép yêu cầu bởi The UK Forestry Standard 

Bằng chứng của việc tuân thủ những 

yêu cầu kế hoạch quản lý hiện hành 

Kế hoạch quản lý được phê chuẩn hoặc tài liệu 

tương đương, như yêu cầu của chính quyền địa 

phương 

Sự chỉ rõ những hạn chế khai thác hiện 

hành  

 

Giấy tờ của chính phủ hoặc ngành chỉ rõ những hạn 

chế pháp lý trong việc khai thác, ví dụ như giới hạn 

đường kính, hạn chế về loài và thể tích 

Bằng chứng về việc gỗ được khai thác 

từ khu vực được cho phép, ví dụ như 

không phải từ các khu vực không được 

phép khai thác. 

Kế hoạch quản lý, bao gồm bản đồ và/hoặc giấy tờ 

chỉ rõ khu vực khai thác 

Bằng chứng về việc bán gỗ Vận đơn, hợp đồng bán, hóa đơn và đơn đặt hàng 

Bằng chứng của việc nộp tiền thuế và 

các khoản phí khác, ví dụ như phí khai 

thác. 

Chứng từ chính thức xác nhận sự chi trả 

Bằng chứng của việc tuân thủ các điều 

khoản và thủ tục của Công ước về buôn 

bán quốc tế các loài động vật, thực vật 

Một danh sách cập nhật các loài cây trong đơn vị 

quản lý rừng được nêu trong Phụ lục I đến III của 

CITES, và/hoặc giấy phép của quốc gia cho việc 

khai thác, mua bán, xuất khẩu và nhập khẩu vào 
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Yêu cầu pháp lý Bằng chứng 

hoang dã nguy cấp (CITES)  Anh bất cứ loài nào nêu trong CITES, nếu có. 

Bằng chứng của việc tuân thủ các thủ 

tục liên quan tới vận chuyển gỗ 

Bản sao hồ sơ gỗ, giấy phép vận chuyển hoặc bán 

có chỉ rõ loài cây và khối lượng nếu có 

Nguồn: (Văn kiện Hiệp định VPA/FLEGT) 
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1.6.  Bài tập thực hành 

PHẦN A: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VPA & VNTLAS 

Bạn hãy lựa chọn tất cả các đáp án mà bạn cho là đúng. Lưu ý: Một câu hỏi có thể có 

nhiều đáp án đúng. 

Phần 1: Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương 

mại lâm sản (VPA/FLEGT), Hệ thông đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (VNTLAS), và 

Trách nhiệm giải trình 

1.  Kế hoạch hành động Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản 

(FLEGT) của Liên minh Châu Âu đưa ra nhiều biện pháp nhằm 

  thúc đẩy việc quản lý rừng bền vững nâng cao quản trị rừng ở nước thứ ba 

  ngăn chặn gỗ khai thác trái phép tham gia vào thị trường Châu Âu 

  tăng cường nhu cầu đối với gỗ khai thác từ các khu rừng được quản lý có trách 

nhiệm 

2.  Theo Hiệp định đối tác tự nguyện VPA FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh 

Châu Âu, gỗ hợp pháp/ gỗ bất hợp pháp được định nghĩa dựa trên? 

  Các quy định pháp luật cần tuân thủ theo Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Quy định 

về gỗ của Liên minh Châu Âu 

  Luật pháp liên quan ở các quốc gia khai thác 

  Luật pháp liên quan tại các nước thuộc Liên minh Châu Âu Luật pháp liên quan tại 

Việt Nam. 

3.  Nghị định 102/2020/NĐ-CP hiện tại có hiệu lực áp dụng đối với: 

  Gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu và xuất khẩu 

  Gỗ khai thác trong nước, gỗ sau xử lý tịch thu, vận chuyển, mua bán, chế biến gỗ  

  Gỗ và sản phẩm gỗ trong toàn bộ chuỗi cung 

  Chỉ sản phẩm gỗ nhập khẩu và xuất khẩu 

4.  Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) cung cấp cơ chế ban hành: 

  Chứng chỉ quản lý rừng bền vững 

  Chứng nhận CITES  

  Giấy phép FLEGT  

  Giấy phép xuất khẩu 

5.  Thủ tục phân loại doanh nghiệp định kỳ bao gồm: 

  Đăng ký vào hệ thống OCS, hồ sơ khai báo các trường hợp bị xử lý hành chính và 

hình sự 

  Đăng ký vào Hệ thống OCS, đánh giá lần đầu và đánh giá lại do doanh nghiệp tự kê 

khai theo mẫu 
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  Chi cục Kiểm lâm thẩm định và gửi kết quả thẩm định phân loại doanh nghiệp cho 

Cục KL, Cục KL quyết định và công bố kết quả phân loại doanh nghiệp 

  Tất cả đều đúng 

6.  Trách nhiệm kiểm soát chuỗi cung ứng của cơ quan Kiểm lâm ở địa phương theo 

VPA/FLEGT bao gồm: 

  Tiếp nhận, vào sổ và lưu trữ việc khai báo chuỗi cung kiểm tra thực tế theo hệ thống, 

ngẫu nhiên và đột xuất 

  Phân tích dữ liệu phục vụ đối chiếu khối lượng giữa các giai đoạn chuỗi cung, giữa 

người bán và người mua, đối chiếu khối lượng thực tế của lô gỗ so với khối lượng 

công ty/hộ gia đình khai báo, khối lượng nhập và xuất tại các khu chế biến. 

  Xác minh và xác nhận thông tin trong Sổ theo  dõi nhập xuất lâm  sản  của  các Tổ 

chức chế biến, kinh doanh gỗ từ rừng tự nhiên trong nước. 

  Tất cả đều đúng 

7.  Các phát biểu nào sau đây là đúng: 

  Các Tổ chức Nhóm 2 và hộ gia đình được cơ quan xác minh yêu cầu kiểm tra 

hồ sơ và kiểm tra thực tế tất cả các lô hàng. Tỷ lệ kiểm tra thực tế tối thiểu 20% 

khối lượng của mỗi lô hàng trong chuỗi cung ứng trước khi xuất khẩu 

  Gỗ và sản phẩm gỗ thuộc quy định của CITES sẽ không được miễn trừ các yêu 

cầu cấp phép FLEGT. 

  Thời hạn có hiệu lực của giấy phép FLEGT tối đa là 12 tháng kể từ ngày cấp. 

Giấy phép FLEGT được gia hạn 01 lần 

  Một giấy phép FLEGT chỉ được cấp cho một lô hàng của một nhà xuất khẩu 

đến cửa khẩu nhập khẩu đầu tiên vào thị trường EU 

Phần 2: Giới thiệu về trách nhiệm giải trình 

1.  Các nguồn rủi ro trong chuỗi cung ứng gỗ bao gồm: 

  Rủi ro do sự phức tạp của chuỗi cung ứng, rủi ro về tính toàn vẹn của thông tin 

  Rủi ro về loài và nguồn gốc địa lý 

  Rủi ro liên quan đến chứng từ, hồ sơ gỗ 

2.  Các bước trong thực hiện trách nhiệm giải trình: 

  Thu thập thông tin, nhận dạng rủi ro và giảm thiểu rủi ro 

  Thu thập thông ti, đánh giá rủi ro và giảm thiểu rủi ro  

  Nhận dạng rủi ro, xác định rủi ro và giảm thiểu rủi ro  

  Nhận dạng rủi ro, thu thập thông tin và giảm thiểu rủi ro 

3.  Thực hiện trách nhiệm giải trình cần chú ý: 

  Các loại thành phần gỗ 
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  Độ phức tạp của chuỗi cung ứng  

  Phân biệt mức độ rủi ro 

  Quản lý chất lượng 

4.  Sự khác nhau giữa trách nhiệm giải trình và đánh giá tuân thủ là: 

  Trách nhiệm giải trình dựa trên các quy đinh pháp luật hoặc tiêu chí của tiêu chuẩn áp 

dụng, đánh giá tuân thủ dựa trên tình huống cụ thể của từng công ty khác nhau 

  Trách nhiệm giải trình phụ thuộc vào tình huống rủi ro, đánh giá tuân thủ không phụ thuộc 

vào tình huống rủi ro 

  Trách nhiệm giải trình dựa trên tình huống cụ thể; đánh giá tuân thủ dựa trên các quy định 

pháp luật hoặc tiêu chí của tiêu chuẩn áp dụng 

  Trách nhiệm giải trình là hệ thống đánh giá của nhà nước, đánh giá tuân thủ dựa trên tính 

chất tự nguyện 

Phần 3: Tiếp cận thông tin 

1.  Các loại thông tin cần được thu thập và lưu trữ: 

  Loại sản phẩm 

  Loài 

  Nguồn gốc xuất xứ 

  Số lượng  

  Nhà cung cấp 

  Các chứng chỉ liên quan 

2.  Các đơn vị nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ nên làm thế nào để thu thập thông tin về chuỗi 

cung ứng của họ? 

  Thông báo cho các đơn vị cung cấp về các quy định trách nhiệm giải trình và yêu cầu họ 

hợp tác cung cấp giấy tờ. 

  Thực hiện các chuyến đi thực địa đến các quốc gia cung cấp. 

  Thuê bên thứ ba (ví dụ như tổ chức Preferred by Nature) để thu thập thông tin hộ. 

3.  Các loại tài liệu nào có liên quan đến việc đánh giá rủi ro về danh mục “Quyền bên thứ 

ba”: 

  Kế hoạch khai thác đã được phê duyệt đánh giá tác động môi trường 

  Hồ sơ sức khỏe và an toàn lao động 

  Báo cáo cụ thể về quyền sử dụng đất, các khiếu nại và tranh chấp liên quan chứng từ 

thuế 

4.  Các đơn vị nhập khẩu cần làm gì ngay sau khi nhận được thông tin về chuỗi cung ứng? 

  Sơ đồ hóa chuỗi cung ứng 
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  Phân tích thông tin và xác định các lỗ hổng đánh giá các rủi ro 

  Không làm gì 

  Sơ đồ hóa chuỗi cung ứng 

5.  Khi nào các đơn vị nhập khẩu cần thu thập thông tin bổ sung về chuỗi cung ứng? 

  Khi các lỗ hổng về thông tin của chuỗi cung ứng được xác định  

  Khi các đơn vị nhập khẩu muốn sơ đồ hóa chuỗi cung ứng  

  Khi cấp độ rủi ro được xác định là “không đáng kể” 

  Khi có những vấn đề về mức độ liên quan, tính chính xác hoặc giá trị của thông tin được 

cung cấp 

6.  Có thể thu thập thêm thông tin bổ sung nào khác khi nguồn thông tin hiện có chưa 

đủ? 

  Các tài liệu, chứng từ liên quan  

  Kiểm tra thực tế gỗ 

  Tham vấn các bên liên quan  

  Xác minh đơn vị cung ứng 

Phần 4: Đánh giá rủi ro 

1.  Các bước chính trong việc đánh giá rủi ro là: 

  Đánh giá đơn vị cung ứng 

  Nhận dạng rủi ro  

  Xác định rủi ro  

  Giảm thiểu rủi ro 

2.  Các loại rủi ro chính bao gồm ? 

  Các vi phạm trong quản lý rừng 

  Các vi phạm của cơ quan quản lý rừng trong việc ban hành giấy phép  

  Các vi phạm trong chuỗi cung ứng 

  Trà trộn nguyên liệu bất hợp pháp hoặc không rõ nguồn gốc vào trong chuỗi cung 

ứng 

3.  Các khía cạnh nào cần được chú trọng trong việc xác định rủi ro? 

  Rủi ro về loài 

  Nhân công của nhà máy cung cấp  

  Các loại chứng chỉ liên quan 

  Vận chuyển tại các quốc gia xuất khẩu 

4.  Kĩ thuật nào trong kiểm tra gỗ có thể xác định được loại gỗ: 
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  Đồng vị ổn định  

  Giám định DNA  

  Giải phẫu gỗ 

5.  Các nguồn nguyên liệu được chứng nhận: 

  là nguồn nguyên liệu tuân thủ theo yêu cầu của hiệp định VPA/ FLEGT có thể được 

sử dụng như một biện pháp giảm thiểu rủi ro 

  không được chính phủ Việt Nam khuyến khích 

  là điều kiện tiên quyết để được cấp giấy phép FLEGT 

6.  Các nguồn dữ liệu có thể sử dụng được trong việc đánh giá rủi ro:  

  Wikipedia 

  Phỏng vấn các hộ dân và cộng đồng địa phương  

  Các báo cáo thống kê quốc gia 

  Nguồn dữ liệu từ các chuyên gia 

7.  Một vấn đề được cho là có tính rủi ro thấp là khi nào?  

  Mức tác động của vấn đề đó còn hạn chế 

  Cho thấy lỗ hổng trong việc thực thi hệ thống pháp luật  

  Bất thường và không có hệ thống 

  Có tác động tiêu cực đáng kể đến xã hội 

Phần 5: Giảm thiểu rủi ro 

1.  Trong 4 hoạt động dưới đây, đâu là hoạt động giảm thiểu rủi ro?  

  Thẩm định chuỗi cung ứng 

  Thay thế nhà cung cấp 

  Chuyển đổi sang nguyên liệu có chứng nhận 

  Ngừng nhập khẩu nguồn cung ứng tại quốc gia rủi ro 

2.  Các hành động giảm thiểu rủi ro có thể được thực hiện tại:  

  Các cơ sở chế biến gỗ 

  Chuỗi cung ứng gỗ 

  Các doanh nghiệp quản lý rừng cấp quốc gia 

3.  Lựa chọn nào dưới đây kiểm soát được rủi ro trà trộn nguyên liệu bất hợp pháp 

hoặc không rõ nguồn gốc trong chuỗi cung ứng? 

  Thực hiện các quy trình CoC  

  Tiến hành kiểm tra nhà cung cấp 
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  Sử dụng các sản phẩm được chứng nhận  

  Tiến hành kiểm tra gỗ 

4.  Hoạt động quan trọng nhất trong việc giảm thiểu rủi ro là?  

  Thu thập đầy đủ thông tin về chuỗi cung ứng 

  Có quy trình tiêu chuẩn để giảm thiểu rủi ro phối hợp với các nhà cung cấp 

  Xác minh nhà cung cấp 

5.  Quy trình xác minh nhà cung cấp cần có:  

  Rà soát tài liệu 

  Tham quan thực địa 

  Tham vấn các bên liên quan  

  Phỏng vấn 

6.  Việc xác minh nhà cung cấp theo chương trình xác minh của doanh nghiệp có thể 

được thực hiện bởi: 

  Cơ quan chính phủ 

  Công ty (đơn vị xuất khẩu) 

  Bên thứ ba (đơn vị thẩm định) 
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PHẦN B: BÀI TẬP TÌNH HUỐNG 

Hướng dẫn chung 

Nội dung chính: 

• Bạn sẽ làm việc theo nhóm nhỏ (mỗi nhóm khoảng 10 người). 

• Có 3 bài tập, phản ánh trách nhiệm Xác minh tuân thủ của cơ quan có thẩm quyền 

• Các hướng dẫn chi tiết, kết quả mong đợi, thời gian và công cụ gợi ý được nêu rõ trong mỗi 

phần bài tập. 

• Bạn được khuyến khích áp dụng những kinh nghiệm chuyên môn của mình để thảo luận và 

tranh luận, không phải lúc nào cũng có câu trả lời đúng hay sai. 

Kịch bản 

Bạn là cán bộ Kiểm lâm/ Hải quan xác minh sự tuân thủ của một công ty kinh doanh gỗ lớn tại 

Việt Nam, Công ty A. Công ty này nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ và các thành phần gỗ bán thành 

phẩm từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm một số nước Châu Phi. Khách hàng chính của công ty 

A là các nhà sản xuất đồ nội thất tại Việt Nam và nhu cầu đang tăng lên nhanh chóng. Bạn được 

giao nhiệm vụ tiến hành xác minh sự Tuân thủ của công ty A về việc thu mua nguồn gỗ nẹp 

cánh cửa (timber lippings), từ một nhà cung cấp mới ở Ghana. Bạn đã được công ty A cung cấp 

một số thông tin, chi tiết dưới đây, cùng với một số tài liệu, có trong Phụ lục 1. 

Nhà cung cấp trực tiếp, Công ty B, là một đơn vị chế biến có trụ sở tại Sekondi, Ghana. Họ mua 

gỗ tròn và bán gỗ xẻ, ván lạng, gỗ đúc, v.v. Họ không có bất kỳ chứng nhận tự nguyện liên 

quan đến lâm nghiệp nào, nhưng họ đã nói với công ty A rằng gỗ nẹp cánh cửa được chứng 

nhận FSC và loài gỗ là Wawa, một loài thường được sử dụng làm sản phẩm nẹp cánh cửa đó. 

Công ty B đã cung cấp cho công ty A một bộ hồ sơ chứng từ về lô hàng của họ. 

Công ty B cũng đã chuyển một số tài liệu từ nhà cung cấp của họ là Công ty C, mà họ nói rằng 

có liên quan đến các nẹp cánh cửa đã mua. Công ty C là một công ty quản lý rừng trồng, có trụ 

sở tại Tây Ghana. Công ty được thành lập năm 2009, là công ty con của một công ty Hà Lan. 

Hoạt động kinh doanh chính của Công ty C là thiết lập và quản lý rừng trồng bền vững trong 

các Khu bảo tồn rừng bị suy thoái. Họ đã được trao Hợp đồng sử dụng gỗ (TUCs), quyền khai 

thác trong các Khu bảo tồn rừng này. Những khu vực từng là hệ sinh thái rừng sản xuất bán 

thường xanh cho đến khi bị khai thác quá mức, cháy rừng và chuyển đổi sang đất nông nghiệp 

khiến đất đai bị suy thoái nghiêm trọng trong những thập kỷ gần đây. Công ty C đã thông báo 

cho người mua của họ rằng họ có một trang web, nơi có thể tìm thấy tất cả thông tin liên quan 

đến các khía cạnh pháp lý của hoạt động kinh doanh của họ. Họ đã cung cấp bản Phê duyệt Sản 

lượng liên quan đến lô hàng được đề cập nhưng lại quên TUC. Bạn đã nói nhà cung cấp yêu 

cầu bổ sung TUC nhưng họ thông báo cho bạn rằng không cần thiết vì Phê duyệt Sản lượng sẽ 

không được cấp nếu không có TUC. 

Công ty C quản lý rừng trồng và khai thác gỗ. Công ty B mua và chế biến gỗ, sau đó làm thủ 

tục khai báo hải quan, giấy phép xuất khẩu, giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật và hợp đồng 

xuất khẩu. 
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Bài tập 1 

Mô tả chuỗi cung & Kiểm tra thông tin 

Thời gian dự kiến 

20 phút: 7 phút đọc nhanh, 10 phút vẽ sơ đồ chuỗi cung và trả lời câu hỏi, 3 phút trình bày. 

Tài liệu tham khảo 

• Hướng dẫn thực hành (bản in) 

• Các hồ sơ tài liệu về chuỗi cung tại Phụ lục 1 của Hướng dẫn Thực hành này. 

• Giấy và bút 

Nhiệm vụ 

1. Đọc nhanh phần Kịch bản trong Hướng dẫn thực hành để mô tả chuỗi cung. Thúc đẩy viên 

cử 1 người lên vẽ mô tả sơ đồ chuỗi cung. 

2. Xem xét Phần A của Mẫu số 03. 

o Các thông tin đã được điền đúng chưa? 

o Có thông tin nào còn thiếu? 

3. Trong Phần B của Mẫu số 03, Nhà nhập khẩu đã chọn mục B2: “Gỗ thuộc loài rủi ro hoặc 

gỗ từ vùng địa lý không tích cực” đã chính xác chưa? 

Chọn một thành viên trong nhóm để trình bày kết quả, nhiều nhất trong 5 phút. 

 

Bài tập 2 

Xác định các quy định pháp luật và các rủi ro 

Thời gian dự kiến 

25 phút: 20 phút thảo luận; 5 phút cho mỗi nhóm trình bày 

Tài liệu tham khảo 

• Hồ sơ rủi ro pháp lý gỗ của Ghana (bản in) và cũng có tại Sourcing Hub 

• Mẫu số 03 (tài liệu 7, trang 58,58,60 Tài liệu tập huấn) 

• Giấy và bút. 

Nhiệm vụ 

• Xem xét thông tin tại Mục C của Mẫu số 03. 

o Theo bạn thông tin mà công ty A kê khai đã chính xác chưa? 

o Nếu không, theo bạn cần bổ sung thêm những thông tin nào? 

o Làm thế nào để bạn có thể xác minh tính hợp lệ của những thông tin cung cấp? Lưu ý: đọc 

kỹ Hồ sơ pháp lý của Ghana. 

• Chọn một thành viên trong nhóm để trình bày kết quả, nhiều nhất trong 5 phút 
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Bài tập 3 

Xác định các biện pháp giảm thiểu rủi ro 

Thời gian dự kiến 

25 phút: 20 phút chuẩn bị; 5 phút cho mỗi nhóm trình bày 

Công cụ 

• Hồ sơ rủi ro pháp lý gỗ của Ghana 

• Mẫu số 03 (tài liệu 7, trang 58,58,60 Tài liệu tập huấn) 

• Giấy và bút. 

Nhiệm vụ 

• Xem xét Bảng 1 tại Phần D của Mẫu số 03 công ty A đã kê khai chính xác 

chưa? Nếu thiếu thông tin nào chưa được đề cập trong bảng, viết chúng ra 

• Xem xét Bảng 1 tại Phần D của Mẫu số 03. Bạn có nghĩ những thông tin này 

là đủ để giải quyết các rủi ro tại Ghana chưa? Nếu thiếu, vui lòng bổ sung. 

 

Học viên chuẩn bị để trình bày và thảo luận với toàn lớp, nhiều nhất trong 5 phút. 
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TẬP HỒ SƠ TÀI LIỆU 

Tài liệu 1 
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Tài liệu 2 
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Tài liệu 3 
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Tài liệu 4 
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Tài liệu 5 
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Tài liệu 6a 
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Tài liệu 6b 
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Tài liệu 6c  

 

 

 

 



 

63 

 

Mẫu số 03 
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trạng năm 2020 và xu hướng năm 2021. Tạp chí Gỗ Việt. 

Tô, P. X., Cao, C. T., & Trần, H. L. (2020b). Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu: Kiểm soát rủi ro 
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PHẦN 2: QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI GỖ VÀ CÁC SẢN PHẨM 

GỖ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU 

ĐỀ DẪN  

Quản lý nhà nước về hải quan được thể hiện ở hai phương diện cơ bản:  

Một là, Quản lý của nhà nước đối với tổ chức và hoạt động của cơ quan hải quan; 

Hai là, Quản lý nhà nước đối với các hoạt động của các tổ chức và cá nhân liên quan 

đến xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. 

Cơ quan quản lý nhà nước về hải quan là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện 

các nội dung quản lý nhà nước về hải quan theo qui định của pháp luật. Cơ quan quản lý nhà 

nước về hải quan bao gồm: 

- Chính phủ: thống nhất quản lý nhà nước về hải quan. 

- Bộ Tài chính: chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hải 

quan. 

- Bộ, cơ quan ngang bộ: trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp 

với Bộ Tài chính trong việc quản lý nhà nước về hải quan. 

- Uỷ ban nhân dân các cấp: trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tổ chức 

thực hiện pháp luật hải quan tại địa phương. 

- Cơ quan hải quan: gồm Tổng cục hải quan, các Cục hải quan tỉnh liên tỉnh, các Chi cục hải 

quan có chức năng thực hiện các nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm soát hải quan theo 

qui định của pháp luật 

Do thời gian tập huấn ngắn (½ ngày), đối tượng tham gia tập huấn gồm công chức hải 

quan và công chức kiểm lâm, đến từ nhiều đơn vị khác nhau trong ngành hải quan và ngành 

kiểm lâm, có sự hiểu biết khác nhau về lĩnh vực XNK  nói chung và quản lý hải quan đối với 

mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ nói riêng nên nội dung trình bày tại Phần II chuyên đề này chỉ đề 

cập một số vấn đề chung, cơ bản trong quản lý nhà nước về hải quan thuộc chức năng nhiệm 

vụ của cơ quan hải quan đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh đối với mặt hàng gỗ 

và các sản phẩm gỗ của các tổ chức, cá nhân. Trong đó tập trung vào một số nội dung  cơ bản 

thuộc lĩnh vực kiểm tra, giám sát, quản lý hải quan đối với hàng hóa XNK. Các nội dung mang 

tính nghiệp vụ chuyên sâu (như phân loại hàng hóa, trị giá hải quan, kiểm tra sau thông quan, 

quản lý hàng gia công…) không đề cập trong tài liệu này. 

2.1. Quy định pháp luật hiện hành về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng gỗ và sản 

phẩm gỗ (gọi tắt là mặt hàng gỗ) 

2.1.1. Quy định pháp luật của Việt Nam 

Việc quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa nói chung và mặt hàng gỗ, sản phẩm 

gỗ nói riêng vừa phải tuân thủ các quy định pháp luật hải quan (như Luật Hải quan 2014; Nghị 

định 08/2015/NĐ-CP; Nghị định 59/2018/NĐ-CP; Thông tư 38/2015/TT-BTC; Thông tư 

39/2018/TT-BTC…), các luật về thuế (Luật thuế XNK, Luật Quản lý thuế; Luật thuế Gía trị 

gia tăng, Luật thuế Bảo vệ môi trường…) và các văn bản pháp luật chuyên ngành do các Bộ, 

cơ quan nganh bộ tham mưu trình Quốc hội, trình Chính phủ ban hành hoặc trực tiếp ban hành, 
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như: 

- Luật Hải quan năm 2014 (Khoản 1 Điều 35) quy định: “Trường hợp theo quy định của pháp 

luật phải kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hoá, kiểm dịch động vật, thực vật, an 

toàn thực phẩm đối với hàng hoá, phương tiện vận tải thì cơ quan hải quan căn cứ kết quả kiểm 

tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành để quyết định việc thông quan”; 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá năm 2007 (Khoản 1 Điều 35) quy định: “Cơ quan kiểm 

tra chất lượng sản phẩm, hàng hoá thông báo kết quả kiểm tra cho người nhập khẩu, xác nhận 

hàng hoá đã đáp ứng yêu cầu chất lượng để được làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá với cơ quan 

hải quan”. 

- Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 (khoản 4 Điều 29) quy định: “Vật thể thuộc diện 

kiểm dịch thực vật chỉ được thông quan sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục kiểm dịch thực 

vật nhập khẩu”.  

- Luật Lâm nghiệp 2017 (khoản 6 Điều 9 quy định “nghiêm cấm tàng trữ...xuất khẩu, nhập 

khẩu...lâm sản trái quy định...”). 

- Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 (thay thế Nghị định số 82/2006/NĐ-CP ngày 

10/8/2006) quy định Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; chế 

độ quản lý, bảo vệ, trình tự, thủ tục khai thác các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 

quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường; thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài 

động vật, thực vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam. Điểm a khoản 1 Điều 4 Nghị định số 

06/2019/NĐ-CP nêu rõ: “Nhóm I: các loài TVR, ĐVR đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm 

khai thác, sử dụng vị mục đích thương mại và các loài thuộc Phụ lục I CITES phân bố tự nhiên 

tại Việt Nam 

- Nghị định 102/2020/NĐ-CP ngày 01/09/2020 của Chính phủ quy định về Hệ thống đảm bảo 

gỗ hợp pháp Việt Nam.  

(Một số văn bản quy phạm pháp luật chủ yếu thuộc lĩnh vực hải quan, thuế, quản lý chuyên 

ngành liên quan đến quản lý gỗ và các sản phẩm gỗ - xem tại Phụ lục A (Phần II). 

2.1.2. Công ước, Hiệp định quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia liên quan đến 

quản lý xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng gỗ 

- Hiệp định Đối tác tự nguyện thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (Hiệp định 

VPA/FLEGT). Đây là Hiệp định thương mại có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý nhằm mục 

tiêu cải thiện quản trị rừng và thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp từ Việt Nam sang EU. Hiệp 

định VPA/FLEGT) được Nghị Viện Châu Âu phê chuẩn tháng 3/2019, được Chính phủ Việt 

Nam phê chuẩn tháng 4/2019, Hiệp Định chính thức có hiệu lực từ ngày 01/06/2019 (sau gần 

8 năm đàm phán, tính từ lần đàm phán đầu tiên tháng 11/2011). 

- Công ước Quốc tế về Hệ thống Hài hòa Mô tả và mã hóa hàng hóa – gọi tắt là Công ước HS. 

Công ước này do Hội đồng hợp tác Hải quan (nay Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO)) thông 

qua ngày 14 tháng 6 năm 1983 tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ. Việt Nam tham gia Công ước HS 

từ 01.01.2000. Danh mục hàng hóa XNK hiện hành cũng như Biểu thuế XK, thuế XK hiện nay 

của Việt Nam đang sử dụng là tuân thủ hoàn toàn Danh mục HS của WCO.  

- Hiệp định trị giá GATT: Quy định về vấn đề xác định trị giá Hải quan; 

- Công ước quốc tế về đơn giản và Hài hòa hóa thủ tục Hải quan (Công ước Kyoto) 
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- Công ước Quốc tế về buôn bán động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp (Công ước CITES) ký 

tại Washington ngày 01/03/1973. Trong Công ước này nêu rõ: 

+ Xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu mẫu vật quy định tại Phụ lục I của Công ước 

CITES không vì mục đích thương mại, mẫu vật quy định tại Phụ lục II và III của Công ước 

CITES, mẫu vật tiền Công ước. 

+ Nhập nội từ biển mẫu vật quy định tại Phụ lục I của Công ước CITES không vì mục 

đích thương mại, mẫu vật quy định tại Phụ lục II của Công ước CITES. 

2.1.3. Thực hiện quy định pháp luật hải quan về quản lý mặt hàng gỗ XNK trước và 

sau thời điểm ngày 30/10/2020 (ngày Nghị định 102/2020/NĐ-CP có hiệu lực). 

Từ ngày 30/10/2020, việc thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu, 

nhập khẩu cùng với việc thực hiện các quy định hiện hành thuộc lĩnh vực hải quan, lĩnh vực 

thuế, quản lý và kiểm tra chuyên ngành, thì còn phải thực hiện các quy định nêu tại Nghị định 

số 102/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Hệ thống gỗ hợp pháp. 

Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/09/2020 quy định về Hệ thống đảm bảo gỗ hợp 

pháp Việt Nam nhằm cụ thể hóa các quy định trong Hiệp định VPA/FLEGT và pháp luật chuyên 

ngành của Việt Nam. Nghị định này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2020 (trừ 

một số quy định nêu tại khoản 2,3 và 5 điều 28 Nghị định). 

Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cơ quan hải quan và công chức hải quan trước 

và sau thời điểm ngày 30/10/2020 (ngày Nghị định số 102/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) 

đều căn cứ vào Luật Hải quan, các luật thuế, luật quản lý chuyên ngành và các văn bản hướng 

dẫn thi hành có liên quan. 

Theo Tại khoản 1, điều 3 Nghị định 102: “Gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ (sau đây 

viết tắt là gỗ) được khai thác, nhập khẩu, xử lý tịch thu, vận chuyển, mua bán, chế biến, xuất 

khẩu 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 và pháp luật có liên quan của quốc gia nơi khai thác gỗ xuất khẩu 

vào Việt Nam”. 

Theo quy định tại điều 2 khoản J của Hiệp định VPA/FLEGT: “(j) “Gỗ sản xuất hợp 

pháp” (sau đây gọi là “gỗ hợp pháp”) là các sản phẩm gỗ được khai thác hoặc nhập khẩu và sản 

xuất phù hợp với quy định luật pháp của Việt Nam. 

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 27, Nghị định 102/2020/NĐ-CP, cơ quan Hải quan có trách 

nhiệm: 

“3. Cơ quan Hải quan: a) Phối hợp với cơ quan Kiểm lâm và các cơ quan có liên quan 

trong việc xác minh tính hợp pháp của lô hàng gỗ nhập khẩu, xuất khẩu; b) Kiểm tra, xác nhận 

bảng kê gỗ nhập khẩu đối với các lô hàng gỗ nhập khẩu”. 

Như vậy, việc xác định gỗ hợp pháp sau thời điểm ngày 30/10/2020 vừa phải tuân thủ 

pháp luật quốc gia (pháp luật Việt nam liên quan đến công tác quản lý việc nuôi trồng, khai 

thác, chế biến cũng như việc xuất khẩu, nhập khẩu gỗ nguyên liệu và sản phẩm gỗ theo đúng 

các qui định pháp luật liên quan của Việt nam và các cam kết quốc tế song phương, đa phương 

liên quan), vừa tuân thủ các quy định tại Hiệp định VPA/FLEGT, đồng thời đảm bảo gỗ hợp 

pháp pháp luật quốc gia nơi khai thác gỗ xuất khẩu (hợp pháp từ nuôi trồng, khai thác, chế biến 

cũng như việc xuất khẩu, nhập khẩu gỗ nguyên liệu và sản phẩm gỗ theo đúng các qui định 
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pháp luật liên quan của quốc gia đó thể hiện qua hệ thống chứng từ đủ để chúng minh tính hợp 

pháp của lô gỗ như qui định trong Hiệp định). 

+ Một số vướng mắc khi thực hiện Nghị định 102/2020/NĐ-CP: 

(1) Về xác nhận trên bảng kê gỗ nhập khẩu tại mẫu số 01 và mẫu 02 nêu tại Phụ lục I: Theo hướng 

dẫn tại phần Ghi chú số 8 (cho Mẫu số 01) và số 10 (cho Mẫu số 02) Phụ lục I nêu: “Sau khi 

hoàn thành thủ tục thông quan, cơ quan hải quan cửa khẩu nơi thông quan xác nhận nội dung 

chủ gỗ đã kê khai”. Vấn đề là cơ quan hải quan tại thời điểm hàng hóa nhập khẩu không có đầy 

đủ thông tin, tài liệu chính xác để xác định “tên phổ thông”, “tên khoa học” cũng như “nhóm 

loài” do chủ gỗ kê khai tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu. 

(2) Về Quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực: Khoản 11 Điều 3 Nghị định 102/2020/NĐ-CP phần 

giải thích từ ngữ có nêu: “Quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực là quốc gia đáp ứng một trong 

các tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này”. Ngày 27/11/2020 Bộ NN&PTNT có 

Quyết định số 4832/QĐ-BNN quy định có 81 quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ 

vào Việt Nam. Tuy nhiên, các văn bản này không quy định cụ thể quốc gia thuộc vùng địa lý 

tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam là nước xuất khẩu (khai báo trên tờ khai nhập khẩu), quốc 

gia nơi khai thác hay nước trực tiếp gửi hàng đến Việt Nam (ghi trên vận đơn). Tổng cục Hải 

quan đã có văn bản đề nghị Bộ NN hướng dẫn cụ thể việc này.  

Đối với các trường hợp chậm nộp Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu, Tổng cục Hải quan 

đã có văn bản 7131/TCHQ-GSQL ngày 6/11/2020 hướng dẫn thực hiện. Các đơn vị hải quan 

yêu cầu các doanh nghiệp nộp bổ sung đầy đủ trong thời hạn quy định (chậm nộp 30 ngày). 

Trường hợp quá thời hạn quy định mà doanh nghiệp nhập khẩu chưa nộp đầy đủ chứng từ bổ 

sung thì sẽ xử lý vi phạm theo quy định Điều 11 Nghị định 128/2020/NĐ-CP. 

(3) Về việc kê khai đầy đủ thông tin sản phẩm gỗ hỗn hợp (quy định tại Nghị định 102) các mã 

số HS thuộc chương 44 và chương 94 nhằm mục đích quản lý chặt chẽ nguồn gốc gỗ NK làm căn cứ để 

kiểm tra, truy xuất nguồn gốc gỗ. Yêu cầu này phát sinh khối lượng công việc rất nhiều cho cả doanh 

nghiệp và cơ quan hải quan trong việc khai báo, kiểm tra bảo đảm đúng và chính xác tên hàng mã số 

mặt hàng nhập khẩu/xuất khẩu. 

Hiện nay một số quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP chưa thực hiện được (như 

việc trao đổi thông tin về việc chấp hành pháp luật nói chung của doanh nghiệp trong hoạt động 

khai thác, sản xuất, kinh doanh, nộp thuế, hoạt động XNK… chưa có sự kết nối trao đổi thông 

tin liên quan đến quản lý mặt hàng gỗ XNK giữa cơ quan quản lý nhà nước với hệ thống thông 

tin hải quan.  

Quy định về việc công bố danh sách các quốc gia vùng địa lý tích cực còn chậm cụ thể 

khi Nghị định có hiệu lực thi hành (từ ngày 30/10/2020) cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ 

NN&PTNN chưa công bố danh sách này. Có một số quy định ban hành sẽ khó thực hiện và sẽ 

cần nhiều thời gian kê khai – nhất là với các sản phẩm gỗ hỗn hợp, gồm nhiều chi tiết, thành 

phần, phải kê khai mã số HS chi tiết của gỗ thuộc các chương 44 và chương 94.v.v. 

Vấn đề xác định đúng, chính xác nguồn gốc xuất xứ cũng như tính hợp pháp của hàng 

hóa xuất khẩu, nhập khẩu nói chung, cũng như đối với mặt hàng gỗ, giữa các nước luôn là mong 

muốn của các quốc gia trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế vấn đề phối hợp, cung cấp 

thông tin, trao đổi thông tin xác minh tính hợp pháp của hàng hóa khi XK, NK giữa các quốc 

gia và vùng lãnh thổ hiện nay còn rất nhiều hạn chế. Có nhiều việc chưa thực hiện được, nhất 

là với các quốc gia chưa có hiệp định song phương/đa phương trong hoạt động hỗ trợ tư pháp, 
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trong đó có việc hỗ trợ trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa XNK. 

2.2.  Quy trình thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ. 

+ Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển nói chung 

và mặt hàng gỗ nói riêng thực hiện theo đúng các quy định hiện hành tại nêu tại Luật Hải quan, 

các Luật về thuế (Luật thuế XNK, Luật Quản lý thuế, Luật thuế giá trị gia tăng, v.v), các luật 

quản lý chuyên ngành (Luật Bảo vệ thực vật, Luật Lâm nghiệp, Luật quản lý ngoại thương,v.v.) 

và các văn bản hướng dẫn thi hành luật liên quan thuộc lĩnh vực hải quan, thuế và luật chuyên 

ngành liên quan. 

+ Quy trình thủ tục hải quan đối với việc xuất khẩu, nhập khẩu gỗ tuân thủ và thực hiện theo 

các quy định chung về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh đối với hàng hóa thương mại 

nêu tại các văn bản pháp luật chủ yếu như: Luật Hải quan 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP; 

NĐ 59/2018/NĐ-CP và các Thông tư số 38/2015/TT-BTC, số 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài 

chính và một số văn bản hướng dẫn do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan ban hành. 

 

 

Hình 17: Quy trình thủ tục hải quan 

+ Nội dung trình bày tại Phần II của tài liệu giúp làm rõ thêm một số điểm chủ yếu, thường 
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xuyên có liên quan đến thực hiện thủ tục tục hải quan mà công chức hải quan và doanh nghiệp 

tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, trung chuyển hàng hóa nói chung và mặt 

hàng gỗ nói riêng cần biết, chú ý và nắm vững trong quá trình triển khai thực hiện. 

2.2.1. Hồ sơ hải quan đối với mặt hàng gỗ nhập khẩu: 

Trước khi Nghị định 102/2020/NĐ-CP được ban hành, hồ sơ hải quan đối với mặt hàng gỗ nhập 

khẩu gồm có các giấy tờ sau: 

- Tờ khai hải quan; 

- Hoá đơn thương mại ; 

- Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải tương đương; 

- Giấy phép CITES đối với loài nhập khẩu thuộc Phụ lục CITES; 

- Bảng kê gỗ nhập khẩu; 

- Các chứng từ khác cần bổ sung theo quy định như chứng nhận xuất xứ, giấy kiểm dịch thực 

vật; 

Sau khi Nghị định 102/2020/NĐ-CP được ban hành, ngoài các giấy tờ theo quy định của hải 

quan, lô hàng gỗ nhập khẩu cần có bảng kê gỗ nhập khẩu được kê khai theo Mẫu 01 hoặc Mẫu 

02 của Nghị định và giấy phép CITES hoặc giấy phép FLEGT. Nếu lô hàng không có giấy phép 

CITES hoặc giấy phép FLEGT thì phải nộp bảng kê khai nguồn gốc gỗ theo Mẫu 03 của Nghị 

định. 

Một số quy định về các loại chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan: 

a) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm 

theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC. 

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định 

số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa nhập  khẩu 

theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC; 

b) Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 

bản chụp. 

Trường hợp chủ hàng mua hàng từ người bán tại Việt Nam nhưng được người bán chỉ định 

nhận hàng từ nước ngoài thì cơ quan hải quan chấp nhận hóa đơn do người bán tại Việt Nam 

phát hành cho chủ hàng. 

Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp sau:  

b.1) Người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên; 

b.2) Hàng hóa nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công cho thương nhân nước ngoài, 

người khai hải quan khai giá tạm tính tại ô “Trị giá hải quan” trên tờ khai hải quan; 

b.3) Hàng hóa nhập khẩu không có hóa đơn và người mua không phải thanh toán cho 

người bán, người khai hải quan khai trị giá hải quan theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về 

xác định trị giá hải quan. 

c) Vận tải đơn (vận đơn) hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với 

trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa 
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phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường 

bộ, hàng hoá mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập 

cảnh mang theo đường hành lý): 01 bản chụp. 

Đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ cho hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí được vận chuyển 

trên các tàu dịch vụ (không phải là tàu thương mại) thì nộp bản khai hàng hoá (cargo manifest) 

thay cho vận tải đơn; 

d) Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu; Giấy phép nhập 

khẩu theo hạn ngạch thuế quan: 01 bản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc 01 bản chụp kèm 

theo Phiếu theo dõi trừ lùi nếu nhập khẩu nhiều lần; 

e) Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc Giấy thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan kiểm tra 

chuyên ngành theo quy định của pháp luật: 01 bản chính. 

Đối với chứng từ quy định tại điểm d, điểm e nêu trên nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ 

quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm 

tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, 

người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan; 

f) Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới 

dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản chính (đối với trường hợp khai trên 

tờ khai hải quan giấy). Các trường hợp phải khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực hiện 

theo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu; 

g) Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hoặc 

Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ): 01 bản chính hoặc chứng từ dưới dạng dữ liệu điện 

tử trong các trường hợp sau: 

g.1) Hàng hoá có xuất xứ từ nước hoặc nhóm nước có thoả thuận về áp dụng thuế 

suất ưu đãi đặc biệt với Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo các 

Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia, nếu người nhập khẩu muốn 

được hưởng các chế độ ưu đãi đó; 

g.2) Hàng hoá thuộc diện do Việt Nam hoặc các tổ chức quốc tế thông báo đang ở 

trong thời điểm có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khoẻ của cộng đồng hoặc 

vệ sinh môi trường cần được kiểm soát; 

g.3) Hàng hoá nhập khẩu từ các nước thuộc diện Việt Nam thông báo đang ở trong 

thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt 

đối xử, thuế tự vệ, thuế suất áp dụng theo hạn ngạch thuế quan; 

g.4) Hàng hoá nhập khẩu phải tuân thủ các chế độ quản lý nhập khẩu theo quy định 

của pháp luật Việt Nam hoặc các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

Trường hợp theo thoả thuận về áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt với Việt Nam hoặc theo các 

Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định về việc nộp Giấy chứng nhận 

xuất xứ hàng hóa nhập khẩu là chứng từ điện tử hoặc Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng 

hóa của người sản xuất/người xuất khẩu/người nhập khẩu thì cơ quan hải quan chấp nhận các 

chứng từ này. 

Đối với chứng từ quy định tại điểm b, điểm c khoản này, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, 
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cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả 

kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành dưới dạng điện tử thông qua Cổng thông tin một cửa 

quốc gia, người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan. 

Lưu ý: 

+ Hiện nay, Hệ thống hải quan tự động tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn (nếu có) cho người khai 

hải quan và cấp số tờ khai hải quan sau khi nhận thông tin khai trước của người khai hải quan. 

Tuy nhiên, với trường hợp người khai hải quan thông báo không thực hiện đăng ký được tờ 

khai hải quan, thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai căn cứ vướng mắc của doanh nghiệp 

để hướng dẫn xử lý. 

+ Trong quá trình thực hiện các quy định về thủ tục hải quan, từ phản ánh của doanh nghiệp 

XNK và cơ quan hải quan, cần thiết sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp, đáp ứng thực 

tế hoạt động XNK. 

Nội dung quy định tại khoản 4, khoản 10 Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP. Khoản 4 điều 

này nêu: “…4. Khi khai hải quan, người khai hải quan thực hiện:   

(i) Tạo thông tin khai tờ khai hải quan trên Hệ thống khai hải quan điện tử;   

(ii) Gửi tờ khai hải quan đến cơ quan HQ thông qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan…”. 

Qua quá trình triển khai, các đơn vị hải quan địa phương nhận thấy rằng nội dung quy định 

tại điều này không còn phù hợp cần sửa đổi. Các đơn vị kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định 

này bằng cách thay “tờ khai hải quan” tại điểm (ii) bằng “hồ sơ hải quan” trong đó quy định rõ 

hình thức và cách thức nộp. 

2.2.2. Hồ sơ hải quan đối với mặt hàng gỗ xuất khẩu, nhập khẩu 

a) Trước khi Nghị định 102/2020/NĐ-CP được ban hành, hồ sơ hải quan đối với mặt hàng 

gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu thực hiện theo các quy định hiện hành nêu tại:  

+ Nghị định 08/2015/NĐ-CP; Nghị định 59/2018/NĐ-CP và các thông tư số 38 và thông tư số 

39 của Bộ Tài chính;  

+ Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;  

+ Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ NN&PTNT quy định Bảng mã 

số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn: Trong đó Mục 23 thuộc Phụ lục I của Thông tư quy định về: Bảng mã số HS đối với 

danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước. 

Mục 24. Bảng mã HS đối với danh mục gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ khi xuất khẩu phải có 

hồ sơ lâm sản hợp pháp. 

+ Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa mặt hàng gỗ XK gồm:  

• Tờ khai hải quan; 

• Hoá đơn thương mại hoặc chứng từ tương đương; 

• Hợp đồng bán hàng; 

• Bảng kê gỗ xuất khẩu; 
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• Vận tải đơn; 

• Giấy phép CITES cho lô hàng có chứa gỗ thuộc phụ lục CITES; 

• Giấy phép xuất khẩu; 

• Các giấy tờ khác bổ sung theo quy định như chứng nhận xuất xứ, kiểm tra chuyên ngành 

… 

b) Từ khi Nghị định 102/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (từ ngày 30/10/2020), ngoài các 

giấy tờ theo quy định của hải quan, lô hàng gỗ xuất khẩu sang EU cần có giấy phép FLEGT, 

hoặc xuất khẩu sang một nước ngoài EU thì cần có bảng kê gỗ xuất khẩu tự khai (nếu doanh 

nghiệp xuất khẩu được phân loại là Nhóm 1) hoặc do cơ quan sở tại xác nhận (nếu doanh nghiệp 

xuất khẩu được phân loại là Nhóm 2). Có một số quy định mới cần chú ý: 

- Quy định về hồ sơ gỗ nhập khẩu nêu tại điều 17 của Thông tư số 27/2018/TT-BNN sẽ hết hiệu 

lực và  

- Đối với hồ sơ gỗ xuất khẩu tại Điều 26 Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT hết hiệu lực kể 

từ ngày quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 

102/2020/NĐ-CP. 

- Quy định về các loại chứng từ trong bộ hồ sơ hải quan: 

• Tờ khai hải quan theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mẫu số 02 Phụ lục II ban hành 

kèm Thông tư 38. 

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị 

định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 

59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai 

hải quan theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư 38; 

• Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua 

phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp; 

• Giấy phép xuất khẩu hoặc văn bản cho phép xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo 

pháp luật về quản lý ngoại thương đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc diện quản lý theo 

giấy phép (gọi chung là giấy phép xuất khẩu); 

• Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc 

chứng từ khác theo quy định của pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành (gọi tắt 

là Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành). 

• Hợp đồng ủy thác: 01 bản chụp đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa thuộc 

diện phải có giấy phép xuất khẩu, giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc phải có 

chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định 

của pháp luật về đầu tư mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác 

nhận của người giao ủy thác; 

• Việc nộp, xuất trình các chứng từ quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ nói trên thực hiện 

theo quy định của pháp luật chuyên ngành, trường hợp pháp luật chuyên ngành không 

quy định cụ thể nộp bản chính hay bản chụp thì người khai hải quan nộp bản chụp và 

xuất trình bản chính để đối chiếu; Trường hợp giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo 
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kết quả kiểm tra, miễn kiểm tra chuyên ngành được gửi qua Cổng thông tin một cửa 

quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công trực tuyến có kết nối với cơ quan hải quan thì 

người khai hải quan không phải nộp khi làm thủ tục hải quan. 

2.2.3. Kiểm tra, giám sát hải quan đối với mặt hàng gỗ nhập khẩu trong quá trình dỡ 

hàng và lưu giữ tại cảng, kho, bãi, địa điểm. 

(1) Đối với hàng hóa vận chuyển bằng phương tiện vận tải đường biển 

(a). Hệ thống tự động hóa (VASSCM) tiếp nhận thông tin e-Manifest từ Hệ thống một cửa quốc 

gia, cấp số quản lý hàng hóa, phân tích thông tin e-Manifest (áp dụng đối với những hàng hóa 

được vận chuyển bằng các phương thức vận chuyển có thực hiện khai báo e- Manifest theo các 

quy định hiện hành) 

(b). Giám sát việc dỡ hàng hóa nhập khẩu xuống cảng, kho, bãi, địa điểm:  

(b1) Trước thời điểm xếp dỡ hàng hóa từ phương tiện vận tải vào cảng biển: 

+ Hệ thống VASSCM căn cứ thông tin bộ hồ sơ tàu biển đã khai báo trên Hệ thống một 

cửa quốc gia, cung cấp thông tin danh sách hàng hóa dự kiến xếp dỡ tại cảng biển, danh sách 

lô hàng không được dỡ xuống cảng và danh sách container, kiện hàng soi chiếu (nếu có) đến 

Hệ thống của doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho, bãi, địa điểm. 

+ Trên cơ sở thông tin về hàng hóa dự kiến xếp dỡ tiếp nhận từ Hệ thống e-Manifest, 

thông tin khác liên quan đến hàng hóa xếp dỡ (nếu có) và chỉ dẫn rủi ro tại chức năng “Quản lý 

thông tin rủi ro” trên Hệ thống VASSCM, công chức hải quan đề xuất lãnh đạo quyết định 

phương thức giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải trong quá trình xếp dỡ hàng hóa tại cảng. 

(b2) Trong quá trình dỡ hàng hóa vào cảng biển: 

+ Thực hiện giám sát quá trình dỡ hàng hóa vào cảng biển: Nhiệm vụ của công chức 

được giao nhiệm vụ thực hiện việc giám sát: 

+Trường hợp giám sát bằng niêm phong hải quan: công chức thực hiện niêm phong hải 

quan lô hàng cần giám sát và ghi nhận thông qua chức năng trên Hệ thống e-Customs. 

+Trường hợp giám sát hàng hóa bằng camera: công chức hải quan thực hiện việc giám 

sát việc xếp dỡ hàng hóa từ phương tiện vận tải xuống khu vực cửa khẩu cảng biển thông qua 

hệ thống camera theo hướng dẫn tại Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; 

+Trường hợp giám sát trực tiếp do công chức hải quan thực hiện: công chức được giao 

nhiệm vụ thực hiện giám sát trực tiếp việc xếp dỡ hàng hóa từ phương tiện vận tải xuống kho, 

bãi, cảng. 

+Trường hợp hàng hóa không đảm bảo nguyên trạng: 

(i) kiểm tra, xác định tính nguyên trạng bao bì, đề xuất biện pháp kiểm tra, trường hợp xác định 

có hành vi vi phạm thì xử lý theo trình tự, thủ tục hướng dẫn tại Quyết định số 166/QĐ-TCHQ 

(thay thế Quyết định số 4186/QĐ-TCHQ); 

(ii) Sau khi kiểm tra, xác minh, có thông tin về hàng hóa có dấu hiệu vi phạm thì: Lập và ký 

Biên bản chứng nhận giữa các bên có liên quan, giao mỗi bên giữ 01 bản; Trường hợp vi phạm 

quy định về giám sát hải quan thì xử lý theo trình tự, thủ tục hướng dẫn tại Quyết định số 

166/QĐ-TCHQ; 
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+Đối với lô hàng dỡ nhầm xuống bãi cảng và doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng 

đã xác nhận thông tin hàng hóa đã dỡ xuống cảng (Get in), căn cứ công văn đề nghị hủy thông 

tin hàng hóa đã dỡ xuống cảng và chứng từ chứng minh hàng hóa dỡ nhầm xuống bãi cảng thì 

báo cáo LĐ chi cục quyết định phương thức giám sát hàng hóa xếp trở lại lên tàu. 

(2) Đối với hàng hóa qua cửa khẩu biên giới đất liền (bao gồm cửa khẩu đường bộ, 

đường sắt, đường thủy nội địa): 

(a) Trước thời điểm xếp dỡ hàng hóa từ phương tiện vận tải vào khu vực cửa khẩu, kho, bãi, 

địa điểm tại cửa khẩu: 

+ Trên cơ sở thông tin hàng hóa dự kiến nhập khẩu đã được người nhập khẩu thông báo, 

lãnh đạo chi cục quyết định phương thức giám sát hàng hóa và phương tiện vận tải trong 

quá trình xếp dỡ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, kho, bãi, địa điểm tại cửa khẩu; 

(b) Giám sát việc xếp dỡ, lưu giữ hàng hóa nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu, kho, bãi, địa điểm 

tại cửa khẩu: 

+ Trên cơ sở thông tin hàng hóa dự kiến đưa vào khu vực cửa khẩu, kho, bãi, địa điểm 

tại cửa khẩu công chức hải quan đề xuất Chi cục trưởng Chi cục Hải quan quyết định biện pháp 

giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải trong quá trình xếp dỡ hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, 

kho, bãi, địa điểm; 

+ Căn cứ biện pháp giám sát do Chi cục trưởng quyết định, công chức được giao nhiệm 

vụ thực hiện việc giám sát: Giám sát hàng hóa bằng camera hoặc giám sát trực tiếp việc xếp dỡ 

hàng hóa từ phương tiện vận tải xuống khu vực cửa khẩu, kho, bãi, địa điểm tại cửa khẩu. 

+ Trường hợp hàng hóa đưa vào khu vực cửa khẩu, địa điểm không đảm bảo nguyên 

trạng (như do mất hoặc vỡ niêm phong của hãng vận chuyển, rách hoặc vỡ vỏ container): Công 

chức hải quan thực hiện kiểm tra, xác định tính nguyên trạng bao bì chứa hàng hóa. Trường 

hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì đưa vào khu vực riêng để lưu giữ và xử lý theo 

Quyết định của Tổng cục Hải quan; 

(c) Xác nhận thông tin hàng hóa đã vào kho, bãi, địa điểm tại cửa khẩu: 

+ Đối với những kho, bãi, địa điểm tại cửa khẩu có doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, 

địa điểm tại cửa khẩu và các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, địa điểm đã kết nối Hệ thống 

với cơ quan hải quan: Hệ thống tự động tiếp nhận thông tin hàng hóa đã hạ bãi 

+ Đối với những kho, bãi, địa điểm tại cửa khẩu có doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, 

địa điểm tại cửa khẩu nhưng các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, địa điểm chưa kết nối Hệ 

thống với cơ quan hải quan: Thực hiện theo hướng dẫn của tổng cục Hải quan, cán bộ hải quan 

sẽ phải đối chiếu với thông tin doanh nghiệp khai để xác định thời điểm hàng hóa đã hạ bãi. 

2.2.4. Kiểm tra, giám sát HQ đối với mặt hàng gỗ XK khi đưa vào, lưu giữ tại cảng, 

kho, bãi, địa điểm chờ XK 

- Lựa chọn hàng hóa xuất khẩu phải kiểm tra khi đưa hàng vào lưu giữ tại cảng, kho, bãi, địa 

điểm chờ xuất khẩu 

- Giám sát trước thời điểm hàng hóa dự kiến xuất khẩu đưa vào khu vực giám sát hải quan tại 

cảng, kho, bãi, địa điểm 

- Giám sát hàng hóa trong quá trình đưa hàng hóa dự kiến xuất khẩu vào khu vực giám sát hải 
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quan tại cảng, kho, bãi, địa điểm 

- Giám sát hàng hóa đang lưu giữ tại cảng, kho, bãi, địa điểm chờ xuất khẩu 

- Giám sát đối với hàng hóa đưa vào khu vực giám sát hải quan để thực hiện chuyển tải, thay 

đổi phương thức vận tải để đưa ra cửa khẩu xuất ở biên giới. 

2.2.5. Thủ tục tiếp nhận, kiểm tra, đăng ký hồ sơ hải quan đối với mặt hàng gỗ xuất 

khẩu, nhập khẩu. 

Việc đăng ký tiếp nhận hồ sơ tự đông thông qua hệ thống thông quan điện tử hải quan: 

(a) Hệ thống tự động tiếp nhận, kiểm tra, cho người khai hải quan và cấp số tờ khai hải quan 

sau khi nhận thông tin khai trước của người khai hải quan. 

(b) Hệ thống tự động tiếp nhận, kiểm tra, và phân luồng tờ khai hải quan sau khi nhận thông 

tin khai chính thức của người khai hải quan theo một trong các hình thức được quy định 

tại khoản 4 Điều 26 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, khoản 13 Điều 1 Nghị định số 

59/2018/NĐ-CP và khoản 3 Điều 19 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, khoản 8 Điều 1 

Thông tư số 39. 

(c) Trường hợp kết quả soi chiếu trước có dấu hiệu vi phạm và hàng hóa nhập khẩu chưa 

đăng ký tờ khai, căn cứ thông tin do đơn vị soi chiếu trước chuyển đến, Cục Quản lý rủi 

ro có trách nhiệm cập nhật ngay tiêu chí rủi ro tức thời vào Hệ thống để Hệ thống quyết 

định phân luồng đỏ với hình thức kiểm tra thủ công và thông báo cho người khai hải quan 

thông qua Hệ thống điện tử hải quan. 

2.2.6. Quy định về kiểm tra hồ sơ hải quan đối với lô hàng gỗ xuất khẩu, nhập khẩu. 

Kiểm tra hồ sơ hải quan là việc thực hiện kiểm tra chi tiết, toàn bộ các chứng từ thuộc 

hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 5 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC. 

(1) Trách nhiệm của Chi cục trưởng 

Kiểm tra hồ sơ hải quan là việc thực hiện kiểm tra chi tiết, toàn bộ các chứng từ thuộc 

hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 

39/2018/TT-BTC. 

(a) Khi có thông tin tờ khai trên Hệ thống, phân công cho công chức thực hiện kiểm tra hồ 

sơ thông qua màn hình quản lý 

(b) Chỉ đạo các nội dung công chức cần kiểm tra, phê duyệt đề xuất của công chức kiểm tra 

hồ sơ, quyết định việc tạm dừng hoàn thành việc kiểm tra và hủy tạm dừng hoàn thành 

kiểm tra thông qua chức năng trên hệ thống. 

(c) Đối với các lô hàng có thông tin dừng đưa hàng qua khu vực giám sát do Chi cục HQ nơi 

đăng ký tờ khai thực hiện, căn cứ đề xuất của công chức, Chi cục trưởng quyết định việc 

tiếp tục dừng hoặc bỏ dừng đưa hàng qua khu vực giám sát 

(2) Trách nhiệm của công chức HQ thực hiện kiểm tra hồ sơ 

a) Nội dung kiểm tra 

a.1) Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ hải quan điện tử 

Hệ thống tự động kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ hải quan điện tử và phản hồi cho người 
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khai hải quan thông qua Hệ thống. 

+ Đối với hàng hóa thuộc diện phải có Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành trước 

khi thông quan thì không bắt buộc phải có ngay chứng từ này trong hồ sơ hải quan khi đăng ký 

tờ khai hải quan. 

+ Đối với trường hợp theo quy định của pháp luật phải nộp các chứng từ thuộc hồ sơ 

dưới dạng giấy thì người khai hải quan nộp đầy đủ bộ hồ sơ dưới dạng điện tử và chứng từ dưới 

dạng giấy; 

a.2) Kiểm tra thời hạn khai HQ 

Công chức thực hiện kiểm tra thời hạn khai hải quan theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 

Luật Hải quan. 

Trường hợp xác định người khai hải quan vi phạm quy định về thời hạn khai hải quan, công 

chức thực hiện xử lý theo trình tự, thủ tục hướng dẫn của TCHQ (trước đây là QĐ 4186/QĐ-

TCHQ, hiện nay theo Quyết định số 166/QĐ-TCHQ). 

a.3) Kiểm tra chi tiết hồ sơ hải quan 

- Kiểm tra hồ sơ, các chỉ dẫn rủi ro và kết quả kiểm tra hàng hóa trong quá trình xếp, dỡ tại khu 

vực kho, bãi, cảng, cửa khẩu… Trong quá trình kiểm tra phải lưu ý những nội dung sau: 

a.3.1) Kiểm tra thông tin khai Danh sách container đối với tờ khai nhập khẩu khai 

phương thức vận chuyển bằng container 

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu vận chuyển bằng container, (nhận biết thông qua tiêu chí 

“Mã hiệu phương thức vận chuyển”, công chức hải quan thực hiện kiểm tra, trường hợp 

Danh sách container chưa được khai trên Hệ thống VNACCS hoặc Danh sách container đã 

khai trên Hệ thống VNACCS không phù hợp với các chứng từ trong hồ sơ hải quan 

a.3.2) Kiểm tra tiêu chí khai ảnh hưởng đến quản lý hải quan: “Số hiệu, ký hiệu”; “Chi 

tiết khai trị giá”; “Phần ghi chú”; “Số quản lý của nội bộ doanh nghiệp”; “Mô tả hàng hóa”; 

“Mã loại hình”... 

Việc ghi nhận tại tiêu chí này phải đảm bảo đúng hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 

38/2015/TT-BTC và Phụ lục I Thông tư số 39/2018/TT-BTC. 

a.3.3) Kiểm tra điều kiện chuyển cửa khẩu nếu người khai hải quan có đề nghị chuyển 

cửa khẩu tại tiêu chí “Phần ghi chú” trên tờ khai; 

a.3.4) Kiểm tra, xác định tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế: thực hiện theo hướng 

dẫn tại Quyết định số 1921/QĐ-TCHQ của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; 

a.3.5) Kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan; 

a.3.6) Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; 

a.3.7) Kiểm tra khai thuế và thực hiện chính sách thuế; 

a.3.8) Kiểm tra giấy phép, Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành (nếu có); 

b) Xử lý kết quả kiểm tra: 

Nếu kiểm tra hồ sơ phát hiện khai không đầy đủ hoặc có sự sai lệch, chưa phù hợp giữa chứng 

từ thuộc bộ hồ sơ hải quan và thông tin khai trên Hệ thống, thì: 
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+ Thông báo cho người khai hải quan khai bổ sung; trường hợp công chức có đầy đủ thông tin 

xác định có hành vi vi phạm thì lập Biên bản vi phạm và chuyển hồ sơ vi phạm cho cấp có thẩm 

quyền xử lý theo theo trình tự, thủ tục hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. 

+ Trường hợp cơ quan hải quan chưa đủ căn cứ để xác định tính chính xác của nội dung khai 

hải quan thì đề nghị người khai hải quan bổ sung thêm thông tin, chứng từ theo quy định của 

pháp luật hoặc đề xuất Chi cục trưởng quyết định chuyển luồng kiểm tra thực tế  hàng hóa. 

2.2.7. Quy định về kiểm tra thực tế đối với lô hàng gỗ xuất khẩu, nhập khẩu. 

Hình 18: Quy trình kiểm tra thực tế hàng hóa 

(1) Trách nhiệm của Chi cục trưởng  

a) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan căn cứ đề xuất của công chức kiểm tra hồ sơ, chỉ dẫn rủi 

ro của Hệ thống và các thông tin về lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, người khai hải quan (nếu có) 

để quyết định việc kiểm tra thực tế hàng hóa và phân công công chức kiểm tra thực  tế hàng 

hóa. 

+ Đối với tờ khai chuyển luồng từ luồng vàng sang luồng đỏ, sau khi phê duyệt đề xuất chuyển 

luồng của công chức kiểm tra hồ sơ, căn cứ vào tình hình thực tế, Chi cục trưởng tiến hành phân 
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công công chức kiểm tra thực tế hàng hóa (trừ trường hợp kiểm tra thực tế hàng hóa bằng máy 

soi container dùng chung); 

+ Đối với tờ khai hải quan công chức Bước 2 đề xuất thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa tại 

địa điểm kiểm tra tập trung. 

b) Căn cứ chỉ dẫn rủi ro, quá trình chấp hành pháp luật hải quan của người khai hải quan, kết 

quả soi chiếu trước trong quá trình xếp dỡ tại cảng và các thông tin có liên quan (nếu có) để 

quyết định hình thức, mức độ kiểm tra. 

+ Hình thức, mức độ kiểm tra bao gồm: 

++ Hình thức kiểm tra: kiểm tra qua máy soi/cân/thiết bị khác hoặc kiểm tra do công chức 

hải quan thực hiện trực tiếp (kiểm tra thủ công); 

++ Mức độ kiểm tra: kiểm tra tỷ lệ hàng hóa hoặc kiểm tra toàn bộ hàng hóa. 

+ Cách thức quyết định hình thức kiểm tra: 

++ Đối với các Chi cục Hải quan được trang bị máy soi container, việc kiểm tra thực tế hàng 

hóa được thực hiện qua máy soi container. 

++ Trường hợp lô hàng đã được soi chiếu trước mà không phát hiện dấu hiệu vi phạm thì 

Chi cục trưởng Chi cục Hải quan lựa chọn sử dụng kết quả soi chiếu trước để thông quan 

hoặc chuyển công chức hải quan kiểm tra trực tiếp; 

++ Trường hợp trong quá trình kiểm tra hàng hóa, công chức đề xuất thay đổi hình thức, 

mức độ kiểm tra thì Chi cục trưởng xem xét, quyết định. 

(2) Trách nhiệm của công chức bộ phận soi chiếu contener: 

a) Trường hợp máy soi nằm trong khu vực lưu giữ hàng hóa: 

+ Căn cứ hàng hóa do người khai hải quan xuất trình, đối chiếu số container, số kiện hàng, số 

tờ khai hải quan và số niêm phong hãng vận chuyển được khai trên tờ khai hải quan thông qua 

Hệ thống. Nếu kết quả đối chiếu phù hợp thì hướng dẫn người khai hải quan vận chuyển hàng 

hóa vào vị trí cổng camera để chụp số hiệu container, biển số xe, để vào soi chiếu; 

+ Tiến hành soi chiếu theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan; 

+ Phân tích, kết luận hình ảnh soi chiếu; 

+ Xử lý kết quả kiểm tra: 

++ Trường hợp kết quả kiểm tra qua soi chiếu phù hợp và thuộc trường hợp thông quan thì 

công chức kiểm tra thực tế hàng hóa phải: 

• Ghi nhận kết quả soi chiếu trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra và yêu cầu đại diện người 

khai hải quan ký, ghi rõ họ tên; 

• Cập nhật kết quả kiểm tra tương ứng vào Hệ thống VCIS 

++ Trường hợp hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu luồng đỏ, sau khi kiểm tra thực tế 

hàng hóa, công chức hải quan thực hiện: 

• Niêm phong hải quan (nếu hàng hóa niêm phong được); 

• Lập Biên bản bàn giao thông quan 
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• Trường hợp hàng hóa không thể niêm phong được theo quy định tại Điều 50 Thông 

tư số 38/2015/TT-BTC thì công chức hải quan phải ghi rõ trên Biên bản bàn giao 

tên hàng, số lượng, chủng loại, ký mã hiệu và chụp ảnh nguyên trạng hàng hóa kèm 

theo Biên bản bàn giao. 

• Thông báo cho người khai hải quan đưa hàng hóa đến khu vực kiểm tra thủ công 

để thực hiện kiểm tra. 

b) Trường hợp máy soi nằm ngoài khu vực khu vực cảng, kho, bãi, địa điểm nơi đang lưu giữ 

hàng hóa: 

b.1) Công chức hải quan được phân công tại khu vực máy soi tiếp nhận Biên bản bàn giao 

danh sách container soi chiếu, kiểm tra niêm phong hải quan, xác nhận hàng đã đến khu vực 

giám sát hải quan tại nơi soi chiếu. 

b.2) Thực hiện soi chiếu, phân tích hình ảnh, xử lý kết quả kiểm tra theo hướng dẫn của Tổng 

cục Hải quan. 

(3) Trách nhiệm của công chức HQ thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa 

a) Công chức được phân công kiểm tra thông tin tờ khai, kiểm tra thực tế hàng hóa, thông báo 

cho người khai hải quan về hình thức, địa điểm và thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa theo đúng 

nội dung chỉ đạo của Chi cục trưởng. 

Về mức độ kiểm tra (tỷ lệ kiểm tra) không được thông báo cho người khai hải quan; 

b) Trường hợp kiểm tra tại địa điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu: 

b.1) Kiểm tra tình trạng bao bì chứa hàng, tình trạng niêm phong hoặc nguyên trạng hàng 

hóa với các thông tin trên Biên bản bàn giao: 

+ Trường hợp đảm bảo nguyên trạng hàng hóa: xác nhận hàng hóa đã đến địa điểm kiểm tra 

trên Biên bản bàn giao giấy và trên Hệ thống; 

+ Trường hợp không đảm bảo nguyên trạng: nếu xác định có hành vi vi phạm thì xử lý theo 

trình tự, thủ tục hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. 

Chú ý: Về kiểm tra tên hàng, mã số hàng hóa và mức thuế: 

Kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của nội dung khai về tên hàng, mô tả hàng hoá, mã số hàng 

hóa, mức thuế trên tờ khai hải quan với các thông tin trong bộ hồ sơ hải quan, các quy định về 

phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế và cơ sở dữ liệu về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu Việt Nam. 

Xử lý kết quả kiểm tra: 

- Trường hợp người khai hải quan đã khai chính xác, đầy đủ về tên hàng, mô tả hàng hoá, mã 

số hàng hóa và mức thuế thì cơ quan hải quan chấp nhận nội dung khai; 

- Trường hợp xác định người khai hải quan khai tên hàng, mô tả hàng hoá không đầy đủ, 

không đúng theo các chỉ tiêu thông tin (theo quy định phụ lục II ban hành kèm Thông tư 38) 

hoặc khai sai mã số hàng hoá, thuế suất, thì yêu cầu người khai hải quan khai bổ sung theo quy 

định tại Điều 20 Thông tư 38 và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định; 

- Trường hợp người khai hải quan không thực hiện khai bổ sung thì Chi cục trưởng Chi cục 

hải quan quyết định kiểm tra thực tế hàng hoá; 
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Đối với một số chủng loại hàng hóa, việc kiểm tra thực tế không thể thực hiện bằng mắt thường 

hoặc bằng các máy móc, trang thiết bị hiện có tại Chi cục HQ thì Chi cục trưởng Chi cục HQ 

quyết định lấy mẫu để giám định, phân tích, phân loại. 

c) Sau khi người khai hải quan xuất trình đủ hàng hóa tại địa điểm kiểm tra, công chức HQ 

được phân công căn cứ thông tin tờ khai hải quan, các chỉ dẫn của Chi cục trưởng, và các chỉ 

dẫn rủi ro trên Hệ thống VCIS thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định. 

+ Trường hợp kiểm tra thực tế hàng hóa để xác định tên hàng, mã số hàng hóa, trị giá hải quan, 

xuất xứ hàng hóa thực hiện theo hướng dẫn riêng của TCHQ. 

+ Trường hợp trong quá trình kiểm tra phát hiện hàng hóa không đúng thông tin khai hải quan, 

công chức kiểm tra hàng hóa thực hiện: 

++ Trường hợp kiểm tra thủ công toàn bộ (100%): Phải ghi cụ thể nội dung sai (như: sai về tên 

hàng, mã số, lượng hàng, xuất xứ, chất lượng…). 

++ Đối với kiểm tra thủ công tỷ lệ: Công chức hải quan ghi nhận kết quả kiểm tra hàng hóa, 

ghi kết quả kiểm tra; đề xuất tăng tỷ lệ kiểm tra hoặc hình thức, mức độ xử lý. 

d) Thực hiện việc lấy mẫu để phục vụ phân tích hoặc giám định theo yêu cầu của cơ quan hải 

quan theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC 

đ) Xử lý kết quả kiểm tra: 

+ Trường hợp kết quả kiểm tra phù hợp và thuộc trường hợp thông quan thì công chức kiểm tra 

thực tế hàng hóa thực hiện: Ghi nhận kết quả kiểm tra đã ghi nhận tại Phiếu ghi kết quả kiểm 

tra; 

+ Trường hợp kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa không phù hợp với nội dung khai hải quan: 

nếu xác định có hành vi vi phạm thì xử lý theo trình tự, thủ tục hướng dẫn của Tổng cục Hải 

quan;  
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2.3.  Quy trình quản lý hải quan đối với mặt hàng gỗ tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái 

nhập 

Hình 19: Quy trình quản lý hàng hóa tạm nhập tái xuất 

2.3.1. Thủ tục hải quan đối với mặt hàng gỗ tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập 

(1). Quy trình thủ tục hải quan đối với mặt hàng gỗ tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái 

nhập thực hiện như đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định của TCHQ.  

(2). Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu 

tạm nhập thì thủ tục vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất thực hiện thủ 

tục hải quan theo hình thức vận chuyển kết hợp thực hiện theo hướng dẫn của TCHQ; 

Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tờ khai tái xuất tại Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất 

thì thủ tục vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất thực hiện thủ tục hải quan 

theo hình thức vận chuyển độc lập thực hiện theo hướng dẫn của TCHQ; 
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(3). Trường hợp lô hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất trong quá trình vận chuyển từ 

cửa khẩu nhập đến cửa khẩu xuất có sự thay đổi phương tiện vận chuyển: 

+ Chi cục Hải quan quản lý địa điểm nơi doanh nghiệp thực hiện sang tải hàng hóa, căn 

cứ thông tin Biên bản bàn giao do Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập hoặc Chi cục Hải quan nơi 

quản lý địa điểm sang tải trước đó cập nhật trên hệ thống để thực hiện giám sát hàng hóa chuyển 

sang phương tiện vận tải khác; thực hiện niêm phong hải quan và cập nhật thông tin Biên bản 

bàn giao hàng hóa vận chuyển đi để chuyển thông tin đến Chi cục Hải quan nơi quản lý địa điểm 

hoặc Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất. 

+ Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất căn cứ thông tin trên các Biên bản bàn giao do Chi 

cục Hải quan quản lý địa điểm sang tải cuối cùng và Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập cập nhật 

trên hệ thống và thông tin tờ khai vận chuyển độc lập và hồ sơ liên quan để thực hiện thủ tục 

tái xuất khẩu hoặc giám sát đảm bảo lô hàng thực xuất khẩu. 

2.3.2. Giám sát hải quan đối với mặt hàng gỗ tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập 

Đối với tờ khai tái xuất của loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất đã được thông quan, 

hàng hóa đã đưa vào khu vực giám sát hải quan nhưng chưa xác nhận hàng đã qua khu vực 

giám sát hải quan trên Hệ thống mà người khai hải quan có nhu cầu thay đổi địa điểm xuất hàng 

thì: 

Trường hợp thay đổi địa điểm xuất hàng nhưng không làm thay đổi cửa khẩu xuất: 

a) Trách nhiệm của hải quan địa điểm xuất hàng ban đầu: 

+ Căn cứ trên văn bản thông báo thay đổi địa điểm xuất hàng của người khai hải quan 

và văn bản cơ quan có thẩm quyền theo quy định, công chức giám sát kiểm tra yêu cầu và đề 

xuất Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phê duyệt; 

+ Sau khi Chi cục trưởng phê duyệt, ghi nhận thông tin sửa đổi và chuyển thông tin về 

tờ khai đến địa điểm xuất hàng mới theo yêu cầu của người khai hải quan trên Hệ thống e- 

Customs; 

+ Niêm phong hàng hóa, cập nhật thông tin Biên bản bàn giao hàng hóa vận chuyển đi 

chịu sự giám sát trên Hệ thống và giao hàng hóa cho người khai hải quan vận chuyển đến địa 

điểm xuất hàng mới; 

b) Trách nhiệm của hải quan địa điểm xuất hàng mới: thực hiện hồi báo khi hàng hóa đã đến 

địa điểm xuất mới và thực hiện việc giám sát theo hướng dẫn tại Phần II Quy trình này. 

2.3.3. Quản lý, theo dõi hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập 

a. Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập thực hiện kiểm 

tra, rà soát tình trạng các lô hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quá thời hạn chưa làm 

thủ tục tái xuất, tái nhập để xử lý theo quy định tại Điều 83, Điều 84 Thông tư số 38/2015/TT- 

BTC. Trường hợp hết thời hạn tái xuất thì Hệ thống sẽ cảnh báo bằng dấu *; 

b. Đối với các lô hàng đã làm thủ tục tái xuất nhưng chưa qua khu vực giám sát hải quan tại 

cửa khẩu xuất, trường hợp quá thời hạn đăng ký vận chuyển và đã được cơ quan hải quan chấp 

nhận nhưng chưa có thông tin về việc hàng đã vận chuyển đến cảng đích thì hai bên phối hợp 

xác nhận về tình trạng của lô hàng hoặc thực hiện các biện pháp truy tìm theo quy định. Thiện 

tương tự với trường hợp tái nhập. 
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Chú ý: Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, hàng hóa tạm nhập tái xuất thuộc các trường 

hợp miễn thuế, khi hết thời hạn được phép lưu giữ tại Việt Nam (bao gồm cả thời gian gia hạn) 

trường hợp hàng hóa được phép nhập khẩu vào Việt Nam, người nộp thuế phải kê khai tờ khai 

hải quan mới, nộp đủ tiền thuế tại Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu ban đầu 

trước khi chuyển tiêu thụ nội địa theo quy định tại Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-TT- BTC. 

2.4.  Thủ tục hải quan đối với mặt hàng gỗ quá cảnh 

2.4.1. Thủ tục hải quan đối với mặt hàng gỗ quá cảnh tại Chi cục HQ nơi vận chuyển đi 

(1) Thủ tục hải quan thực hiện theo Thông tư 38, Thông tư 39 và các văn bản hướng dẫn của 

TCHQ. Ngoài ra, lưu ý một số nội dung sau: 

a) Trường hợp container chứa hàng quá cảnh còn nguyên niêm phong của hãng vận chuyển 

(trừ trường hợp vận chuyển bằng đường bộ) hoặc hàng hóa quá cảnh qua đường hàng không 

quốc tế được đưa vào Việt Nam và đưa ra nước ngoài tại cùng một cảng hàng không quốc tế: 

công chức hải quan tích vào ô “không niêm phong” và ghi nhận lý do không niêm phong. 

b) Đối với trường hợp hàng hóa quá cảnh vận chuyển bằng đường bộ hoặc đường biển, đường 

thủy nội địa, đường hàng không, đường sắt không còn nguyên niêm phong của hãng vận chuyển 

và trường hợp hàng hóa quá cảnh không đóng trong container: 

b.1) Nếu kết quả kiểm tra phù hợp, công chức hải quan được phân công thực hiện niêm phong 

hải quan; ghi số niêm phong hải quan tương ứng của từng số hiệu container trên Bản kê danh 

sách container; đồng thời, cập nhật số niêm phong hải quan vào mục “số seal hải quan”. 

b.2) Nếu kết quả kiểm tra phù hợp và hàng hóa không thể niêm phong, công chức hải quan lập 

Biên bản chứng nhận theo quy định Thông tư số 38/2015/TT-BTC/ Thông tư số 39/2018/TT-

BTC và chụp ảnh nguyên trạng hàng hóa. Giao 01 bản Biên bản và 01 ảnh chụp nguyên trạng 

hàng hóa cho người khai hải quan để làm các thủ tục tiếp theo; 

b.3) Nếu kết quả kiểm tra không phù hợp, công chức hải quan được phân công hướng dẫn người 

khai hải quan khai bổ sung hoặc báo cáo Chi cục trưởng hải quan để thực hiện việc xử lý theo 

quy định. 

(2) Trường hợp Chi cục Hải quan nơi vận chuyển đi là Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập, Chi 

cục trưởng phân công công chức hải quan thực hiện kiểm tra điều kiện chia tách, địa điểm chia 

tách hàng hóa quá cảnh với hàng nhập khẩu quy định tại khoản 5 Điều 43 Nghị định số 

08/2015/NĐ-CP và Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP để thực hiện thủ tục theo từng loại 

hình và chặng vận chuyển tương ứng. 

2.4.2. Thủ tục hải quan đối với mặt hàng gỗ quá cảnh tại Chi cục Hải quan nơi vận 

chuyển đến 

(1) Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh tại Chi cục Hải quan nơi vận chuyển đến thực 

hiện theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. 

(2) Đối với trường hợp hàng hóa quá cảnh chia tách, đóng chung container, toa xe chở hàng 

với hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu: công chức hải quan được phân công thực hiện kiểm tra 

tờ khai vận chuyển độc lập ghi tại tiêu chí “Ghi chú 2” trên tờ khai vận chuyển độc lập và xác nhận hàng 

hóa vận chuyển đến đích thông qua nghiệp vụ BIA trên Hệ thống VNACCS. 
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2.5.  Thủ tục hải quan kiểm tra, xác định xuất xứ mặt hàng gỗ xuất khẩu, nhập khẩu 

Hình 20: Quy trình tiếp nhân, kiểm tra, xử lí hồ sơ đề nghị xác định trước xuất xứ 

2.5.1. Kiểm tra xuất xứ hàng hóa khi kiểm tra hồ sơ hải quan 

a. Khi kiểm tra hồ sơ hải quan, công chức hải quan kiểm tra việc khai xuất xứ tại tiêu 

chí “Mô tả hàng hóa” (phần “Thông tin chi tiết” (Detail)) trên tờ khai hải quan điện tử hoặc 

ô“Xuất xứ” trên tờ khai hải quan giấy, đối chiếu với các chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan để 

xác định xuất xứ hàng hóa và xử lý như sau: 
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a1) Trường hợp không có nghi ngờ về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, công chức hải  quan 

chấp nhận nội dung khai xuất xứ của người khai hải quan và thực hiện tiếp thủ tục hải quan 

theo quy định;  

a2) Trường hợp có cơ sở nghi ngờ xuất xứ hàng hóa hoặc có thông tin cảnh báo về 

chuyển tải bất hợp pháp, công chức hải quan báo cáo, đề xuất Chi cục trưởng Chi cục Hải quan; 

yêu cầu người khai hải quan giải trình, cung cấp các chứng từ chứng minh theo quy định tại 

khoản 3 Điều 8 Thông tư số 38/2018/TT-BTC thông qua Hệ thống; 

a3) Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ người khai hải quan tẩu tán hồ sơ, chứng từ, tài 

liệu, dữ liệu liên quan đến việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, công chức hải 

quan đề xuất Chi cục trưởng Chi cục Hải quan báo cáo Cục Hải quan tỉnh, thành phố kiểm tra 

ngay tại cơ sở sản xuất theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 38/2018/TT-BTC. 

b. Xử lý nội dung giải trình, chứng từ chứng minh 

b1) Trường hợp nội dung giải trình, chứng từ chứng minh cung cấp đủ cơ sở để xác định 

xuất xứ hàng hóa, công chức hải quan chấp nhận xuất xứ hàng hóa theo nội dung khai của người 

khai hải quan và thực hiện tiếp thủ tục hải quan theo quy định; 

b2) Trường hợp người khai hải quan không giải trình, cung cấp chứng từ chứng minh 

hoặc nội dung giải trình, chứng từ chứng minh không đủ cơ sở để xác định xuất xứ hàng hóa, 

công chức hải quan báo cáo, đề xuất Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phê duyệt chuyển kiểm 

tra thực tế hàng hóa. 

2.5.2. Kiểm tra xuất xứ khi kiểm tra thực tế hàng hóa 

a. Khi kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan thực hiện kiểm tra các thông tin 

về xuất xứ ghi trên hàng hóa và/hoặc bao bì hàng hóa (nếu có); đối chiếu thực tế hàng hóa xuất 

khẩu với nội dung khai trên tờ khai hải quan, các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, kết quả kiểm 

tra hồ sơ hải quan: 

a1) Trường hợp có cơ sở xác định người khai hải quan khai xuất xứ hàng hóa trên tờ 

khai hải quan xuất khẩu phù hợp với kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan ghi 

kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa vào Phiếu ghi kết quả kiểm tra và cập nhật vào Hệ thống 

VCIS và thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa theo quy định; 

a2) Trường hợp có cơ sở xác định người khai hải quan khai xuất xứ hàng hóa trên tờ 

khai hải quan xuất khẩu không phù hợp với kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải 

quan ghi kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa vào Phiếu ghi kết quả kiểm tra, đồng thời báo cáo, 

đề xuất Chi cục trưởng Chi cục Hải quan đề nghị người khai hải quan giải trình, cung cấp chứng 

từ chứng minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu. 

            b.  Xử lý nội dung giải trình, chứng từ chứng minh: 

b1) Trường hợp nội dung giải trình, chứng từ chứng minh cung cấp đủ cơ sở để xác định 

xuất xứ hàng hóa, công chức hải quan chấp nhận xuất xứ hàng hóa theo nội dung khai của người 

khai hải quan và thực hiện tiếp thủ tục hải quan theo quy định; 

b2) Trường hợp người khai hải quan không giải trình, cung cấp chứng từ chứng minh 

hoặc nội dung giải trình, chứng từ chứng minh không đủ cơ sở để xác định xuất xứ hàng hóa, 

công chức hải quan báo cáo, đề xuất Chi cục trưởng Chi cục Hải quan báo cáo Cục Hải quan 

tỉnh, thành phố tiến hành xác minh xuất xứ hàng hóa tại cơ quan, tổ chức cấp chứng từ chứng 
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nhận xuất xứ hàng hóa. 

2.5.3. Kiểm tra xuất xứ hàng hóa khi kiểm tra hồ sơ hải quan 

(1) Kiểm tra xuất xứ hàng hóa khi kiểm tra hồ sơ hải quan đối với trường hợp không phải 

nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ (CTCNXX) 

a). Công chức HQ kiểm tra nội dung khai xuất xứ tại tiêu chí “Mã nước xuất xứ”, “Mã 

biểu thuế nhập khẩu”, đối chiếu với các chứng từ có liên quan trong hồ sơ HQ như hóa đơn 

thương mại, chứng từ vận tải…và các chứng từ khác để xác định xuất xứ hàng hóa theo quy 

định. 

+ Đối với trường hợp quy định không phải nộp CTCNXX tại các Hiệp định thương mại 

tự do thì kiểm tra thêm thông tin khai tại tiêu chí “Tổng trị giá hóa đơn” để xác định hàng hóa 

nhập khẩu thuộc trường hợp quy định không phải nộp CTCNXX hay không để xem xét áp dụng 

thuế suất ưu đãi đặc biệt. 

b). Trường hợp nội dung khai xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan nhập khẩu phù 

hợp với hồ sơ hải quan: 

b1) Đối với tờ khai hải quan luồng vàng: chấp nhận thông tin khai xuất xứ hàng hóa 

theo nội dung khai của người khai hải quan; 

b2) Đối với tờ khai luồng đỏ: chuyển sang thực hiện các bước theo hướng dẫn của Tổng 

cục Hải quan. 

b. Trường hợp có cơ sở nghi ngờ nội dung khai xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan, 

công chức hải quan yêu cầu người khai hải quan giải trình/cung cấp các chứng từ chứng minh 

thông qua Hệ thống. Trên cơ sở giải trình/cung cấp chứng từ của người khai hải quan: 

c1) Trường hợp người khai hải quan không giải trình/cung cấp chứng từ chứng minh 

hoặc nội dung giải trình, chứng từ chứng minh do người khai hải quan cung cấp không đủ cơ 

sở làm căn cứ để xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu thì đề xuất Chi cục trưởng xem xét, 

quyết định chuyển kiểm tra thực tế hàng hóa để xác định xuất xứ hàng hóa theo quy định; 

c2) Trường hợp đủ căn cứ xác định người khai hải quan khai sai xuất xứ hàng hoá thì 

xử lý theo quy định; 

c3) Trường hợp chưa đủ căn cứ để xác định xuất xứ hàng hóa, công chức báo cáo Chi 

cục trưởng Hải quan xem xét xử lý; trường hợp vượt thẩm quyền thì Chi cục trưởng Chi cục 

Hải quan báo cáo Cục Hải quan tỉnh, thành phố xử lý. 

2.5.4. Kiểm tra xuất xứ hàng hóa khi kiểm tra hồ sơ hải quan đối với trường hợp nộp 

CTCNXX 

a. Kiểm tra nội dung khai thông tin trên CTCNXX 

a1) Trường hợp người khai hải quan nộp CTCNXX tại thời điểm làm thủ tục hải quan, công 

chức kiểm tra và hướng dẫn người khai hải quan khai thông tin về CTCNXX trên tờ  khai hải 

quan điện tử: 

+ Kiểm tra việc khai số tham chiếu/mã số tự chứng nhận xuất xứ, ngày cấp. 

a2) Trường hợp người khai hải quan chưa có CTCNXX tại thời điểm làm thủ tục hải quan: 

+ Tại thời điểm làm thủ tục hải quan, công chức hải quan hướng dẫn người khai hải quan 
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khai chậm nộp một hoặc nhiều CTCNXX 

a3) Công chức hải quan kiểm tra nội dung khai thông tin về CTCNXX tại chỉ tiêu “Phần ghi 

chú” và “Ký hiệu và số hiệu”, “Chi tiết khai trị giá”, “Mô tả hàng hóa”, đối chiếu với các chứng 

từ có liên quan trong hồ sơ hải quan như CTCNXX, hóa đơn thương mại, chứng từ vận tải… 

b. Kiểm tra C/O điện tử được truyền qua Cổng thông tin một cửa quốc gia 

b1) Công chức hải quan truy cập vào trang chủ “Hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan” (Địa 

chỉ truy cập: http://10.224.128.110/Pages/trangchu.aspx) với tên truy cập và mật khẩu được 

cấp, nhập mã xác thực hiển thị trên màn hình. 

b2) Công chức hải quan nhập các thông tin người khai hải quan đã khai trên tờ khai hải quan 

nhập khẩu để tìm kiếm C/O (ví dụ: số tham chiếu, ngày cấp,...). 

c. Kiểm tra thông tin C/O trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp đã được Tổng cục 

Hải quan thông báo địa chỉ truy cập 

d. Kiểm tra hình thức của C/O 

Công chức hải quan thực hiện kiểm tra hình thức C/O theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 

38/2018/TT-BTC. 

d1) Trên C/O phải thể hiện dòng chữ FORM D/FORM E/FORM AK/FORM AJ, … phù hợp 

với Hiệp định thương mại tự do đã ký kết; 

d2) Số tham chiếu: mỗi C/O có một số tham chiếu riêng; 

d3 Các tiêu chí trên C/O phải được điền đầy đủ thông tin theo mẫu quy định tại các Hiệp định 

thương mại tự do và các văn bản pháp luật có liên quan; 

d4) Kích thước, màu sắc, ngôn ngữ và mặt sau của C/O phải theo đúng quy định tại các Hiệp 

định thương mại tự do và các văn bản pháp luật có liên quan. 

e. Kiểm tra nội dung của C/O 

e1) Đối với hàng hóa không có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu và thuộc trường 

hợp phải nộp C/O việc kiểm tra nội dung C/O thực hiện theo khoản 1 Điều 15 Thông tư số 

38/2018/TT-BTC; 

e2) Đối với hàng hóa có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu và thuộc trường hợp phải 

nộp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư số 38/2018/TT-BTC, công chức hải 

quan: 

+ Kiểm tra, đối chiếu dấu và/hoặc chữ ký trên C/O với mẫu dấu của cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền cấp C/O và/hoặc chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O; 

+ Thời hạn có hiệu lực của chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O; 

+ Chữ ký của người cấp C/O phải thuộc danh sách chữ ký của Phòng cấp C/O đã được Tổng 

cục Hải quan thông báo. 

e.2) Kiểm tra thời hạn hiệu lực của C/O; 

e.3) Kiểm tra sự phù hợp, thống nhất giữa các thông tin trên C/O với nhau và giữa nội dung 

trên C/O với các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan (tờ khai hải quan, hóa đơn thương mại, chứng 

từ vận tải, mã số HS, trị giá…) 

http://10.224.128.110/Pages/trangchu.aspx)
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e.4) Kiểm tra tiêu chí xuất xứ: 

+ Kiểm tra cách ghi tiêu chí xuất xứ của hàng hóa trên C/O (theo tiêu chí hàm lượng giá trị gia 

tăng hoặc tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa hoặc tiêu chí công đoạn gia công chế biến hàng 

hóa…) được quy định tại các Thông tư/Quyết định do Bộ Công Thương; 

+ Xác định quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa theo mã số HS quy định tại Hiệp định thương 

mại tự do có liên quan, Nghị định số 31/2018/NĐ-CP, Thông tư số 05/2018/TT- BTC. 

e.5) Kiểm tra thông tin về hành trình của lô hàng ghi trên C/O, vận đơn và các chứng từ khác 

(nếu có) để đảm bảo hàng hóa nhập khẩu đáp ứng điều kiện vận tải trực tiếp theo quy định tại 

các Thông tư/Quyết định của Bộ Công Thương ban hành hướng dẫn các Hiệp định thương mại 

tự do và Điều 18 Thông tư số 38/2018/TT-BTC. 

2.5.5. Kiểm tra xuất xứ khi kiểm tra thực tế hàng hóa 

a. Khi kiểm tra thực tế hàng hóa, công chức hải quan kiểm tra, đối chiếu các thông tin 

về xuất xứ ghi trên hàng hóa, bao bì, nhãn mác với nội dung khai của người khai hải quan trên 

tờ khai hải quan nhập khẩu, các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra hồ sơ hải quan 

để xác định xuất xứ hàng hóa. 

b. Trường hợp có cơ sở nghi ngờ xuất xứ hàng hóa thì đề xuất, báo cáo Chi cục trưởng 

Chi cục Hải quan để xử lý theo quy định. 

c. Trường hợp cần thiết để có thêm thông tin, căn cứ xác định xuất xứ, công chức hải 

quan đề xuất Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phê duyệt tiến hành kiểm tra xuất xứ bộ phận 

cấu thành sản phẩm hoặc lấy mẫu hàng hóa thực hiện phân tích, giám định. 

2.6.  Quản lý rủi ro trong quản lý mặt hàng gỗ xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh 

2.6.1. Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý mặt hàng gỗ xuất khẩu, nhập khẩu 

Doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK hàng hóa nói chung, cũng như doang nghiệp 

tham gia hoạt động XNK gỗ nói riêng là chủ thể trực tiếp tuân thủ các quy định của pháp luật, 

chế độ chính sách quản lý của nhà nước về hoạt động XNK hàng hóa thuộc lĩnh vực hải quan, 

thuế, quản lý và kiểm tra chuyên ngành. 

Để thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, phòng chống 

buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, 

quá cảnh và chính sách thuế, chính sách quản lý đối với hàng hóa XK, NK nói chung và mặt 

hàng gỗ nói riêng, cơ quan hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ. 

Theo Luật Hải quan năm 2014 thì “quản lý rủi ro là việc cơ quan hải quan áp dụng hệ 

thống các biện pháp, quy trình nghiệp vụ nhằm xác định, đánh giá và phân loại mức độ rủi 

ro, làm cơ sở để bố trí, sắp xếp nguồn lực hợp lý để kiểm tra, giám sát và hỗ trợ các biện pháp 

nghiệp vụ khác có hiệu quả”. 

Theo quy định tại Hiệp định VPA/FLEGT (Khoản 6.3.7.1): “nhà nhập khẩu phải chịu 

trách nhiệm về tính hợp pháp của lô gỗ nhập khẩu theo quy định pháp luật có liên quan của 

quốc gia khai thác thông qua việc thực hiện trách nhiệm giải trình về nguồn gốc gỗ hợp pháp, 

bao gồm thu thập thông tin, đánh giá rủi ro và giảm thiểu bất cứ rủi ro nào đã được xác định.” 

Theo quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP của Chính phủ thì “quản lý gỗ nhập khẩu 

được thực hiện trên cơ sở áp dụng biện pháp quản lý rủi ro để phòng ngừa, phát hiện, ngăn 
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chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật…” (điều 4 khoản 2). Trong hoạt động 

nghiệp vụ hải quan, “rủi ro” được hiểu là nguy cơ không tuân thủ pháp luật hải quan, pháp luật 

thuế, pháp luật chuyên ngành trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hóa cũng như 

XC, NC, QC phương tiên vận tải. 

Trong hoạt động nghiệp vụ hải quan, “Áp dụng quản lý rủi ro là việc ứng dụng các 

nguyên tắc, quy trình, biện pháp, kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro và các sản phẩm thông tin 

quản lý rủi ro để quyết định và thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát hải quan, kiểm tra sau 

thông quan, thanh tra và các hoạt động nghiệp vụ khác.”. 

Quản lý rủi ro trong quản lý mặt hàng gỗ xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh nhằm kịp thời 

pháp hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động XK, NK của tổ chức, cá 

nhân. Trong đó vấn đề phân tích thông tin rủi ro, kiểm soát rủi ro cũng như đánh giá mức đô 

tuân thủ của đối tương liên quan là rất quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát 

của cơ quan hải quan. 

2.6.2. Thực hiện kiểm soát rủi ro có trọng tâm, trọng điểm 

Kim ngạch XNK gỗ và các mặt hàng gỗ của Việt Nam trong mấy năm gần đây tăng 

nhanh (từ 9,1 tỷ usd năm 2015 lên 15,7 tỷ usd năm 2020). Việt Nam đã đạt được những thành 

tựu quan trọng trong phát triển kinh tế đất nước. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội và thuận 

lợi, mặt trái của quá trình toàn cầu hoá là sự gia tăng của hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản 

lý nhà nước về hải quan như: buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới, gian lận 

thương mại theo chiều hướng ngày càng phức tạp về tính chất, hình thức và quy mô. Trong đó 

có cả vi phạm về xuất nhập khẩu gỗ 

Thời gian qua, cơ quan hải quan chú trọng thực hiện kiểm soát rủi ro có trọng tâm, trọng 

điểm; Coi trọng công tác thu thập thông tin, phân tích, đánh giá rủi ro nhằm đáp ứng các yêu 

cầu nghiệp vụ hải quan; nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn trước đối với các 

nguy cơ vi phạm pháp luật về hải quan. 

Vấn đề kiểm soát rủi ro (KSRR) trong lĩnh vực quản lý hàng hóa XNK được chú trọng, 

trong đó xác định các rủi ro trọng tâm trọng điểm phát sinh trong hoạt động XNK, XNC (như 

hoạt động lợi dụng tờ khai luồng Xanh đối với hàng hóa XK, NK, để tập trung cao độ các biện 

pháp nghiệp vụ nhằm KSRR đối với các lĩnh vực, tuyến địa bàn, hoạt động… trọng điểm về 

buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại. Chú trọng công tác theo dõi, phân tích, đánh giá rủi 

ro thông tin hàng hóa trước khi đến cửa khẩu hết hợp với các nguồn thông tin khác để đề xuất, 

áp dụng các biện pháp KSRR phù hợp đối với các lô hàng trọng điểm). 

Phân tích, cảnh báo rủi ro về các dấu hiệu rủi ro, phương thức thủ đoạn buôn lậu, gian 

lận thương mại để hỗ trợ các đơn vị hải quan trong việc kiểm tra, kiểm soát có trong tâm, trọng 

điểm đối với hàng hóa XNK nói chung, trong đó có mặt hàng gỗ. Cụ thể: 

(a) Thường xuyên thu thập thông tin hàng hóa trước khi đến cảng (E-manifest) kết hợp với các 

nguồn thông tin khác để lựa chọn soi chiếu trước thông quan để kịp thời, chủ động phát hiện 

các lô hàng vi phạm ngay khi cập cảng. 

(b) Dừng hàng đưa qua khu vực giám sát để kiểm tra đối với các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu 

luồng Xanh có dấu hiệu vi phạm. 

(c) Tập trung rà soát, phân tích rủi ro đối với các thông tin, dữ liệu tờ khai luồng Xanh; áp dụng 

biện pháp kiểm tra sau thông quan, thanh tra, điều tra đối với DN có dấu hiệu lợi dụng luồng 
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Xanh để buôn lậu, trốn thuế, gian lận thuế, gian lận thương mại. 

(d) Đánh giá, xếp hạng rủi ro doanh nghiệp trên cơ sở kết quả phân tích, đánh giá rủi ro. 

(e) Kịp thời cung cấp thông tin và cảnh báo về đối tượng, phương thức thủ đoạn lợi dụng luồng 

Xanh để buôn lậu, gian lận thuế, gian lận thương mại. 

2.6.3. Nhận dạng một số rủi ro về tuân thủ thường gặp trong quản lý mặt hàng gỗ xuất  

khẩu, nhập khẩu  

Một là, rủi ro trong khai báo hải quan, khai trị giá hải quan (liên quan đến thuế hải quan), 

rủi ro liên quan đến thời hạn làm thủ tục hải quan, thời hạn nộp thuế lô hàng XK, NK; 

Hai là, rủi ro trong tuân thủ chính sách quản lý hàng hoá XNK. Hiện nay, hoạt động XNK 

đang chịu sự điều tiết của hệ thống chính sách, bao gồm các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo của 

Chính phủ, Quốc hội, các quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành chức năng. Thủ đoạn vi phạm 

chủ yếu được phát hiện như: khai báo hàng hoá thuộc diện rủi ro thấp, miễn kiểm tra (thực nhập 

hàng hoá thuộc diện quản lý) hoặc cất giấu hàng cấm trong hàng hoá thuộc diện miễn kiểm tra; 

làm giả, tẩy sửa giấy phép XK, NK hàng hoá... 

Ba là, rủi ro về phân loại hàng hoá XK, NK. Phương thức, thủ đoạn chủ yếu của loại vi 

phạm này đó là khai báo sai mã hàng hoá hoặc khai mã hàng dễ nhầm lẫn hoặc mã hàng loại 

khác để được hưởng ưu đãi về thuế suất thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu hoặc để né tránh việc 

áp dụng các biện pháp quản lý của cơ quan hải quan (hàng hoá thuộc diện hàng cấm xuất, nhập 

khẩu, quản lý có điều kiện...). 

Bốn là, rủi ro về trị giá hải quan. Rủi ro này xuất hiện phổ biến ở cả các nước phát triển 

cũng như đang phát triển; thường do chủ ý của chủ hàng hoặc người khai hải quan. Phương 

thức, thủ đoạn vi phạm được thể hiện chủ yếu dưới hai dạng là: khai thấp hơn so với trị giá giao 

dịch thực tế hàng xuất, nhập khẩu để trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế hoặc trốn tránh các quy định 

khác liên quan đến trị giá; hoặc khai cao hơn so với trị giá giao dịch thực tế hàng hoá xuất khẩu, 

nhập khẩu để hưởng thuế hoàn cao hơn số thuế thực tế... 

Năm là, rủi ro về xuất xứ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. Đối với hàng hoá nhập khẩu, các 

đối tượng thường sử dụng các hình thức khai báo sai hoặc giả mạo xuất xứ hàng hoá để được 

hưởng một thuế suất ưu đãi, đây là mục đích chủ yếu của việc gian lận xuất xứ hàng hoá trong 

thời gian qua và thường xảy ra với các loại hàng hoá có thuế suất nhập khẩu cao, trốn tránh việc 

kiểm soát hạn ngạch thuế quan... 

Sáu là, rủi ro về lượng hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm các nguy cơ vi phạm như 

khai khống hoặc khai sai về số lượng hàng hoá xuất, nhập khẩu, khai báo sai đơn vị tính hàng 

hoá nhằm mục đích gian lận số lượng thuế phải nộp hoặc gian lận hàng hoá thực xuất, nhập 

theo giấy phép hoặc nhằm hợp thức hoá giữa nguyên liệu đầu vào với sản phẩm xuất ra để tiêu 

thụ sản phẩm trong nước... 

Bảy là, rủi ro trong việc tuân thủ pháp luật về thuế; 

Tám là, rủi ro trong nhập khẩu nguyên liệu để gia công, sản xuất hàng xuất khẩu. 

Chín là, rủi ro trong kinh doanh tạm nhập – tái xuất. 

Mười là, rủi ro trong việc chuyển tải hàng hoá từ nước ngoài qua lãnh thổ Việt Nam để xuất 

khẩu đi nước thứ ba. 
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Mười một, rủi ro trong việc làm giả, quay vòng hồ sơ, chứng từ hải quan để hợp thức lô 

hàng buôn lậu, gian lận thương mại, như: Làm giả giấy phép, giấy chứng nhận kiểm tra chuyên 

ngành, kết quả giám định và các giấy tờ khác phải xuất trình trong quá trình kiểm tra của cơ 

quan hải quan để hợp thức thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu; Làm giả hợp đồng, hoá đơn thương 

mại để hợp thức việc gian lận về trị giá hải quan. Làm giả vận đơn, Packing list, giấy chứng 

nhận xuất xứ... 

2.7.  Phối hợp triển khai thực hiện các quy định pháp luật trong quản lý mặt hàng gỗ 

xuất khẩu, nhập khẩu 

2.7.1. Xây dựng và hoàn thiện các văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn, phối hợp 

thực hiện 

a)  Để triển khai thực hiện các quy định pháp luật về quản lý nhà nước về hải quan đối 

với hàng hóa nói chung và mặt hàng gỗ nói riêng rất cần sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị 

liên quan trong như: Hải quan, Kiểm lâm, Bộ đội biên phòng, Cơ quan thuế, Quản lý thị trường, 

Công an.v.v.. Các cơ quan, đơn vị, theo chức trách, nhiệm vụ được giao cần:  

(+) Xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy định pháp luật chuyên ngành liên quan 

thuộc lĩnh vực chuyên môn, chuyên ngành quản lý của cơ quan/đơn vị mình. Ban hành và hoàn 

thiện các văn bản hướng dẫn hướng dẫn thi hành, các quy chế, quy định về hoạt động phối hợp, 

hỗ trợ trao đổi thông tin giữa các cơ quan đơn vị trong và ngoài ngành.  

(+) Đổi mới, cải cách mạnh mẽ, toàn diện cách thức, phương pháp quản lý, phương pháp 

cách thức trong kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hóa XNK nói chung trong đó có mặt hàng gỗ 

và các sản phẩm gỗ XK,NK. 

(+) Hiện đại hoá mô hình điều hành quản lý kiểm tra chuyên ngành đối với gỗ XNK tại 

các khâu công việc như việc nộp hồ sơ, tiếp nhận thông tin, trả kết quả kiểm tra;  

(+) Chủ động áp dụng kinh nghiêm tốt, kinh nghiệm quản lý của các nước phát triển 

trong hoạt động QLCN đối với mặt hàng gỗ XNK như: công nhận lẫn nhau, kiểm tra tại nguồn, 

trao đổi thông tin về quá trình luân chuyển của mặt hàng gỗ XNK.v.v. 

b)  Khuyến nghị của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) về phối hợp các cơ quan 

trong quản lý biên giới tạo thuận lợi cho thương mại.  

             Từ năm 2015, Việt nam đã tham gia Hiệp định Tạo thuận lợi thương mại của Tổ chức 

Thương mại thế giới (WTO). Theo đó, các nước thành viên có trách nhiệm phối hợp thực hiện 

đơn giản hóa và hài hòa hóa các thủ tục thương mại giữa các cơ quan liên quan trong quốc gia 

và thủ tục thương mại quốc tế (giữa các cơ quan liên quan trong quản lý biên giới các nước) tạo 

thuận lợi cho việc luân chuyển hàng hóa qua biên giới. 

b1. Phối hợp theo trục dọc: giữa các cơ quan khác nhau ở cấp Trung ương, cấp Tỉnh, 

khu vực và đơn vị cơ sở  
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Hình 21: Phối hợp theo trục dọc 

 

b2. Phối hợp theo trục ngang 

Phối hợp theo chiều ngang giữa các cơ quan đơn vị: Phối hợp giữa các cơ quan khác nhau ở 

cấp địa phương, cấp tỉnh, khu vực và toàn quốc  

 

Hình 22: Phối hợp theo trục ngang 

b3. Phối hợp trên phạm vi quốc tế:  

Phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị giữa các nước có chung đường biên giới: giữa các cơ 

quan theo chiều ngang (VD cùng cơ quan HQ; cơ quan kiểm dịch…) và các cơ quan theo trục 

dọc; Phối hợp cấp địa phương hai bên biên giới; Phối hợp song phương giữa các quốc gia láng 

Địa phương/khu vực 

Cơ sở/Cửa khẩu 

Địa phương/khu vực 

Cơ quan TW 

Cơ sở/Cửa khẩu 

Cơ quan TW 
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giềng; Phối hợp tác đa quốc gia. 

 

Hình 23: Phối hợp trong phạm vi quốc tế 

Một số nội dung phối hợp giữa cơ quan Kiểm lâm và cơ quan Hải quan trong quản lý mặt 

hàng gỗ và sản phẩm gỗ XK, NK, QC 

(a) Phối hợp trong việc xây dựng cơ chế chính sách quản lý mặt hàng gỗ và các sản phẩm 

gỗ (bao gồm cả các sản phẩm lâm sản, các mặt hàng thuộc phụ lục Công ước Cites). 

(b) Phối hợp trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát, giám sát, quản lý gỗ và các sản phẩm lâm 

sản XK, NK, 

(c) Phối hợp trong đấu tranh, xử lý việc buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng gỗ, sản 

phẩm lâm sản qua biên giới. 

(d) Phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao trong và ngoài địa bàn hoạt động của cơ quan 

Hải quan và của cơ quan kiểm lâm. 

+ Trong địa bàn hoạt động của cơ quan Hải quan: Cơ quan hải quan là đơn vị chủ trì việc kiểm 

tra, kiểm soát và xử lý vi phạm các việc liên quan đến XK, NK, QC mặt hàng gỗ, cũng như các 

sản phẩm lâm sản. Trường hợp cơ quan hải quan có đề nghị thì cơ quan kiểm lâm sẽ phối hợp 

với cơ quan hải quan để thực hiện nhiệm vụ liên quan đến quản lý mặt hàng gỗ, sản phẩm lâm 

sản trong phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật. 

+ Ngoài phạm vi địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan: Khi cơ quan Kiểm lâm có yêu cầu, 

cơ quan hải quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Kiểm lâm trong việc cung cấp thông tin, 

tùy trường hợp cụ thể, hỗ trợ lực lượng, phương tiện, phương pháp… trong hoạt động kiểm tra, 

kiểm soát, xử lý đối với mặt hàng gỗ, sản phẩm lâm sản XK, NK, QC. 

(e) Phối hợp trong việc tập huấn nghiệp vụ, tổ chức hội nghị, hội thảo, tuyên truyền liên 

quan đến công tác quản lý mặt hàng gỗ, lâm sản, đấu tranh nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các 

hoạt động liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; Hỗ trợ cung 

cấp tài liệu, chia sẻ thông tin liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước của cơ quan, đơn phạm 

vi, trách nhiệm thẩm quyền và quy chế phối hợp giữa các bên.  

(f) Điều kiện đảm bảo hoạt động phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị liên quan trong quản 
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lý chuỗi cung gỗ và sản phẩm gỗ XNK (kiểm lâm, hải quan, công an, thuế, quản lý thị trường, 

đơn vị kiểm tra chuyên ngành.v.v.) 

Để hoạt động phối hợp giữa các cơ quan đơn vị liên quan (trong đó có cơ quan Kiểm lâm và cơ 

quan Hải quan), cần thiết phải có: 

+ Các bên liên quan cần xây dựng và hình thành hệ thống các quy định đầy đủ, chi tiết, công 

khai, minh bạch, rõ ràng, cụ thể, về phương pháp, cách thức, thời điểm kiểm tra, phối hợp, trao 

đổi thông tin báo cáo, tình hình chấp hành pháp luật của doanh nghiệp XNK, sản xuất, kinh 

hoanh, thương mại… 

+ Tăng cường tổ chức bộ máy và nguồn lực (nguồn nhân lực và vật lực) để thực hiện quản lý 

chuyên ngành đối với mặt hàng gỗ - vừa đảm bảo hoạt động quản lý mặt hàng gỗ đúng quy định 

về chính sách quản lý, đồng thời xác định đúng chủng loại mặt hàng gỗ để áp dụng chính sách quản 

lý thuế, mức thuế XNK đảm bảo thu đúng, thu đủ thuế XNK. 

+ Tăng cường trang thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất cho các cơ quan, đơn vị thực hiện các 

việc liên quan đến phân tích, giám định, kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu và các cơ sở trong nội 

địa đủ khả năng phân tích, giám định xác định chính xác bản chất, thành phần cấu tạo, công 

dụng của hàng hóa XNK để áp dụng chính sách quản lý phù hợp; trao đổi kết nối thông tin giữa 

các đơn vị trong ngành và với các đơn vị liên quan (Hải quan, kiểm lâm và đơn vị quản lý cửa 

khẩu, nội địa). 

+ Đào tạo, bồi dưỡng, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật và các quy định về hàng hóa 

XNK nói chung và mặt hàng gỗ nói riêng cho các doanh nghiệp XNK hàng hóa và các tổ chức, 

cá nhân liên quan để tuân thủ và thực hiện là rất quan trọng và cần thiết giúp cho cả cơ quan 

quản lý và đối tượng thực hiện thuận lợi trong thực hiện. Các cơ quan quản lý (Hải quan, Kiểm 

lâm…) xây dựng và hoàn thiện tài liệu hướng dẫn áp dụng các văn bản pháp luật (phân loại 

hàng hóa, biểu thuế, nhận dạng gỗ…) để cán bộ có liên quan cũng như doanh nghiệp dễ tiếp 

cận và sử dụng. Việc công bố những tài liệu này phải được đăng tải công khai trên Cổng thông 

tin điện tử của cơ quan Kiểm lâm, hải quan… và các phương tiện thông tin đại chúng khác. 

+ Cơ quan quản lý (Hải quan, Kiểm lâm, thuế, quản lý thị trường…) thường xuyên  cập nhật 

và trao đổi thông tin về kết quả thanh tra, kiểm tra, phân tích, giám định, chấp hành pháp luật 

liên quan đến XNK, sản xuất, chế biến, thương mại về gỗ giữa các cơ quan quản lý và cơ quan 

kiểm tra chuyên ngành để kịp thời phát hiện những trường hợp “bất thường” để áp dụng biện 

pháp quản lý phù hợp, vừa chống lợi ích nhóm, vừa bảo đảm quản lý chặt chẽ đúng quy định. 
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2.8. BÀI TẬP LIÊN HỆ THỰC TẾ 

Bài tập 1 (giành cho công chức Kiểm lâm):  

+ Theo anh/chị, QLRR trong hoạt động nghiệp vụ Kiểm lâm là gì?  

+ Cơ quan/đơn vị anh/chị đã áp dụng QLRR trong hoạt động nghiệp vụ của cơ quan/đơn vị 

chưa?  

++ Nếu có, liệt kê một số hoạt động cụ thể (3 - 5 hoạt động);  

++ Nếu chưa: đề xuất một số hoạt động (3-5 hoạt động); 

Bài tập 2 (giành cho công chức Hải quan):  

+ 2a) Thực hành phân loại mặt hàng nhập khẩu khai hải quan là: mặt hàng gỗ trắc tận dụng gồm 

nhiều bộ phận khác nhau của cây: gốc, rễ, cành, ngọn. 

(Trường hợp học viên không có Danh mục hàng hóa hoặc Biểu thuế hàng hóa XNK có các 

chương 44 và chương 94 thì chuyển sang thảo luận bài tập 2b dưới đây). 

+ 2b) Học viên trao đổi phương hướng xử lý đối với một số vướng mắc liên quan đến thực hiện 

Nghị định 102/2020/NĐ-CP như các vấn đề đã nêu tại điểm 2.1.3. Phần II tài liệu này. 

Bài tập 3 (cho công chức hải quan & công chức kiểm lâm):  

+ Học viên trao đổi về công tác phối hợp giữa CQ HQ & CQ KL trong hoạt động kiểm tra, 

kiểm soát chuỗi cung ứng gỗ nhằm đảm bảo TM gỗ hợp pháp:  

- Yêu cầu: Nêu một số nội dung cần phối hợp từ phía cơ quan Kiểm lâm và từ phía cơ quan Hải 

quan (nêu từ 3-5 yêu cầu phối hợp cho mỗi ngành).  

c) Hình thức làm việc:  

+ Chia thành nhóm làm việc. Mỗi nhóm có 12-15 người trong đó có ½ cc HQ & ½ cc KL.  Các 

thành viên trong nhóm thảo luận mở. Khuyến nghị xắp xếp cc KL và cc HQ thuộc cùng địa 

phương tỉnh/thành phố trong cùng nhóm. 

+ Mỗi nhóm cử 1 cc HQ và 1 cc KL ghi chép nội dung thảo luận và cử đại diện trình bày kết 

quả thảo luận vấn đề liên quan đến lĩnh vực KL và phần liên quan đến lĩnh vực HQ.  

Thời gian trình bày mỗi nhóm không quá 5 phút. 

Thời gian thảo luận nhóm: không quá 15 phút. 

Bài tập 4: Thảo luận  

Tính huống: 

Theo Báo hải quan Việt Nam, ngày 19/8/2020, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực 

miền Nam (Đội 3) – Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan phối hợp với 

Cục Hải quan TPHCM, Cục Hải quan Đồng Nai khám xét 60 container nghi ngờ là gỗ 

Giáng hương Tây phi nhập khẩu vào Việt Nam qua cảng Cát Lái TPHCM. 

Kết quả khám xét ban đầu cho thấy các container gỗ này đã được các đối tượng sơ chế, 

xẻ thành từng thanh với tổng khối lượng khoảng hơn 1.000 m3. Trị giá của lô hàng ước 

tính khoảng hơn 20 tỷ đồng. 

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn, nhiều khả năng đây là gỗ Giáng 
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hương Tây phi (Pterocarpus erinaceus). Loại gỗ này được xếp trong phụ lục II tại “Danh 

mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các phụ lục của Công ước về 

buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES)” ban hành kèm 

theo Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn và Thông báo số 296/TB-CTVN-HTQT ngày 27/11/2019 của cơ quan 

quản lý CITES Việt Nam 

– Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đang chờ kết luận của cơ quan giám định). 

Toàn bộ số gỗ này đã được di chuyển từ cảng Cát Lái – TPHồ Chí Minh về địa bàn Hải 

quan ICD Tân cảng Long Bình để khám xét và lưu giữ, bảo quản trong kho chờ kết quả 

xử lý tiếp theo. Các cơ quan chức năng đang tăng cường lực lượng đẩy nhanh tiến độ 

khám xét toàn bộ 60 contianer gỗ quý này. 

Câu hỏi thảo luận: 

1. Áp dụng lý thuyết được cung cấp và quy trình của Hải quan, anh/chị thảo luận và 

viết xuống quy trình tiếp theo xử lý vụ việc này 

Hai cơ quan hải quan và kiểm lâm có thể kết hợp trong những công việc/giai đoạn nào trong 

những quy trình nhóm anh/chị vừa thảo luận 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 

a. Văn bản quy định pháp luật chủ yếu thuộc lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế liên quan 

đến quản lý gỗ và các sản phẩm gỗ 

1. Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014. 

2. Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp 

thi hành một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải 

quan. 

3. Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP 

4. Nghị định 128/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải 

quan. 

5. Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/03/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 

134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

6. Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019; 

7. Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; 

8. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 6 tháng 4 năm 2016. 

9. Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 

10. Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; 

kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá 

xuất khẩu, nhập khẩu. 

11. Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 

Thông tư 38/2015/TT-BTC 

12. Thông tư 14/2015/TT-BTC Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm 

tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm 

13. Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 14/2015/TT-BTC; 

14. Thông tư số 81/2018/TT-BTC ngày 15/12/2019 của Bộ Tài chính quy định về quản lý rủi ro 

trong hoạt động nghiệp vụ Hải quan. 

b. Một số văn bản quy định pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành liên quan đến 

gỗ và các sản phẩm gỗ: 

1. Luật Lâm nghiệp 2017 (khoản 6 Điều 9 “Tàng trữ...xuất khẩu, nhập khẩu...lâm sản trái quy 

định...”). 

2. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật năm 2013 

3. Luật Đầu tư 2014: Điểm c Khoản 1 Điều 6 “kinh doanh mẫu vật các loài tv, đv hoang dã 

theo quy định tại Phụ lục I CITES.”. 

4. Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017 

5. Nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 8/3/2017 của Chính phủ quy định về xuất xứ hàng hóa xuất 
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khẩu, xuất xứ hàng hóa nhập khẩu. 

6. Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019. 

7. Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 

8. Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của 

Luật Lâm nghiệp 

9. Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy định về quản lý, truy xuất nguồn 

gốc lâm sản. 

10. Thông tư số 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 Ban hành bảng mã số HS đối với 

Danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

  

http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=156/2018/N%C4%90-CP&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=0&dvid=319
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=27/2018/TT-BNNPTNT&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=0&dvid=319
http://vbpl.vn/tw/pages/vbpq-timkiem.aspx?type=0&s=0&Keyword=15/2018/TT-BNNPTNT%5b56%5d&SearchIn=VBPQFulltext&IsRec=1&pv=0&dvid=319
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PHẦN 3: RỦI RO VỀ LOÀI & NHẬN DẠNG GỖ 

3.1. Rủi ro trong khai báo tên loại gỗ khi xuất, nhập khẩu gỗ và sản phẩm từ gỗ 

3.1.1. Khái niệm chung về tên loại gỗ 

Tên thông thường (common name) / tên địa phương (local name): Tên gọi tại một quốc gia hoặc 

một địa phương trong một quốc gia, một vùng lãnh thổ cho một loại gỗ, thông thường là các 

loại gỗ của các cây mọc tự nhiên hoặc đã được du nhập và trồng lâu năm tại đó. Vì mỗi quốc 

gia, mỗi khu vực có thể có tên khác nhau nên một loại gỗ thường có một hoặc nhiều tên địa 

phương. Vì vậy có thể xảy ra một tên địa phương dùng cho một số loại gỗ có đặc điểm tương 

tự nhau hoặc nhiều tên địa phương để chỉ cho một loại gỗ. Tên địa phương có thể ngắn, dài, 

một âm tiết hay nhiều âm tiết. 

Tên thương mại (trade name): Được bắt nguồn từ một hoặc một số tên địa phương, hoặc tên do 

người bán và người mua dùng trong mua bán và trở thành tên thương mại cho loại gỗ đó. Tên 

thương mại có đầy đủ các đặc điểm như tên địa phương nêu trên. 

Tên khoa học (scientific name): Là tên đầu tiên được đặt cho một loài và được toàn thế giới 

công nhận. Mỗi loại gỗ chỉ có duy nhất một tên khoa học được chấp nhận trong một thời điểm. 

Tên khoa học cơ bản gồm 3 bộ phận: 

- Tên chi thực vật: Đứng đầu tiên 

- Tên loài: đứng thứ hai 

- Tên tác giả: đứng thứ ba 

Tên khoa học của một loài cây thường được viết nghiêng ở 2 bộ phận đầu (tên chi và tên loài), 

và viết đứng ở bộ phận thứ 3 là tên tác giả. Tên khoa học có thể viết ngắn gọn chỉ dùng 2 bộ 

phận đầu tiên là tên chi thực vật và tên loài, không viết tên tác giả cuối cùng. 

Tên khoa học khác (tên khoa học đồng danh) (scientific name synonym): Là tên khoa học được 

đặt cho một loài nhưng sau đó thấy rằng trùng với một loài đã được công nhận trước đó nên trở 

thành tên khoa học khác (hay còn gọi tên đồng danh). Vì vậy một loài có thể có hoặc không có 

tên khoa học khác. 
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Hình 24: Ví dụ về tên loài 

Hình 24. trái - Tên thông thường, tên thương mại, tên khoa học, tên khoa học đồng danh của 

01 loại gỗ trong chi Trắc (Dalbergia); phải - Tên thông thường “oak” (sồi) được dùng cho nhiều 

loài khác nhau.  

Trên thực tế, một loài có thể có nhiều tên địa phương, tên thương mại, tên khoa học đồng danh 

khác nhau. Đồng thời, một tên thông thường hoặc tên thương mại có thể được sử dụng cho 

nhiều loài khác nhau. 

3.1.2. Tài liệu bổ sung khi khai báo nhập khẩu gỗ trong danh mục CITES 

Trường hợp gỗ thuộc Phụ lục CITES: 

- Bản sao giấy phép CITES xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu do Cơ quan thẩm quyền quản lý 

CITES nước xuất khẩu hoặc nước tái xuất khẩu cấp; 

- Bản sao giấy phép CITES nhập khẩu do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp. 

3.1.3. Những lỗi thường gặp khi khai báo tên loại gỗ 

- Lỗi sai chính tả trong khai tên khoa học của loại gỗ, ví dụ: 

 

 

Ghi đúng: Gỗ Cherry (Tên khoa học: Prunus sp.) 

 

 

Ghi đúng: Gỗ Bubinga (Tên khoa học: Guibourtia demeusei) 

- Lỗi sai tên thương mại ví dụ: 

 

Ghi đúng: Gỗ tròn Cocobolo (Tên khoa học: Dalbergia retusa) 
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- Dùng nhầm lẫn tên thương mại và tên khoa học, ví dụ: 

-  

 

 

Ghi đúng: Gỗ Okan (Tên khoa học: Cylicodiscus gabunensis) 

Trong ví dụ này gỗ được khai báo bằng hai tên thương mại khác nhau (okan và tali) và một tên 

khoa học khác của gỗ Okan 

- Khai báo sai tên loại gỗ, ví dụ: 

Gỗ Gõ (Afzelia africana) được khai báo cho lô hàng Gỗ Giáng hương tây phi (Pterocarpus 

erinaceus) là loài có trong Phụ lục II CITES 

3.1.4. Một số biện pháp giảm thiểu rủi ro trong khai báo (đối với doanh nghiệp, đối với 

cơ quan quản lý) 

- Kiểm tra sai lỗi chính tả tên khoa học:  

Truy cập website http://www.theplantlist.org/; https://www.google.com/ 

- Kiểm tra sai tên thương mại với tên khoa học:  

Truy cập website https://www.wood-database.com/ https://www.prota4u.org/database/; 

https://www.itto.int/ 

- Tra cứu các loài có rủi ro cao và các laoif đã nhập khẩu vào Việt Nam trước đây trên Website 

http://www.kiemlam.org.vn/ 

- Tập huấn tăng cường kiến thức cho cán bộ kiểm tra trực tiếp về các loại gỗ và sản phầm từ 

gỗ, xây dựng các tài liệu và cách phân biệt một số loại hàng gỗ có rủi ro cao. 

- Tham vấn cơ quan chuyên môn khi không tra cứu được thông tin hoặc yêu cầu thực hiện 

giám định khi cần thiết. 

3.2. Các phương pháp trong nhận dạng gỗ 

3.2.1. Nhận dạng gỗ bằng phương pháp phân tích DNA barcodes 

Cách thức: Chiết tách DNA từ mẫu vật, giải trình tự gen và so sánh với ngân hàng gen đã có. 

Ưu điểm: 

- Áp dụng phương pháp phân tích gen như đối với động vật. 

- Phương pháp tiên tiến nhất 

- Kết quả chính xác nhất 

- Xác định được nguồn gốc 

Hạn chế: 

Yêu cầu thiết bị hiện đại, tốn nhiều kinh phí 

- Thời gian thực hiện lâu đặc biệt từ mẫu gỗ khô 

- Cơ sở dữ liệu ngân hàng gen thực vật đang trong quá trình xây dựng. 

  

http://www.theplantlist.org/
https://www.google.com/
https://www.wood-database.com/
https://www.prota4u.org/database/
https://www.itto.int/
http://www.kiemlam.org.vn/
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Hình 25: Việc chiết tách DNA trên gỗ, lá được thực hiện trong phòng TN tương tự với động vật 
Nguồn ảnh internet 

3.2.2. Nhận dạng gỗ bằng phương pháp phân tích hóa học 

Cách thức: Chiết tách các thành phần hóa học có trong mẫu vật gỗ, xác định quang phổ và so sánh với 

ngân hàng dữ liệu. 

Ưu điểm: 

- Thời gian phân tích nhanh (khoảng 10 phút). 

- Kết quả chính xác cao 

- Thiết bị dễ sử dụng 

Hạn chế: 

- Chi phí thiết bị cao, hóa chất tốn kém 

- Cơ sở dữ liệu đang trong quá trình xây dựng 
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Hình 26: Mẫu gỗ được lấy một phần nhỏ, đưa vào máy để tách chiết các chất hóa học 
Nguồn ảnh internet 

3.2.3. Nhận dạng gỗ bằng phương pháp hình ảnh sử dụng trí tuệ nhân tạo 

Cách thức: Tạo mặt cắt phẳng, chụp ảnh và đưa ảnh vào phần mềm phân tích và so sánh với cơ sở dữ 

liệu 

Ưu điểm: 

- Thời gian phân tích nhanh (khoảng 5-10 giây). 

- Thiết bị đơn giản, dễ sử dụng 

Hạn chế:  

- Chi phí mua phần mềm và cơ sở dữ liệu cao 

- Kết quả tương đối chính xác 

- Cơ sở dữ liệu đang trong quá trình xây dựng 

- Yêu cầu số lượng ảnh cho 1 loài nhiều, ở nhiều vị trí trong cây. 
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Hình 27: Cấu trúc thô đại của gỗ trên mặt cắt ngang (chủ yếu), mặt cắt tiếp tuyến, xuyên tâm được 

đưa vào hệ thống lưu trữ, sử dụng để so sánh với các loài gỗ cần giám định trên thiết bị chuyên 

dụng hoặc điện thoại di động. 

Nguồn ảnh internet 

3.2.4. Nhận dạng gỗ bằng phương pháp nghiên cứu cấu tạo gỗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 28: Mẫu gỗ được cắt lát mỏng, mô tả các đặc điểm cấu tạo thô đại và hiển vi trên kính hiển vi 
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và so sánh với các đặc điểm các loài gỗ đã được nghiên cứu trước đó để đưa ra kết quả giám định. 
Nguồn ảnh internet và phòng Lab Viện CNR 

Cách thức: Xác định các đặc điểm cấu tạo gỗ bằng mắt thường, kính lúp cầm tay và kính hiển vi. Mô 

tả các đặc điểm này và so sánh với cơ sở dữ liệu về các loại gỗ, bộ sưu tập các mẫu gỗ chuẩn. 

Ưu điểm: 

- Thời gian kiểm tra tương đối nhanh (với phương pháp mắt thường và kính lúp cầm tay ~ 10- 

15 phút), thời gian kiểm tra lâu (với phương pháp bằng kính hiển vi, ~ 2-3 ngày). 

- Thiết bị đơn giản, dễ sử dụng (với phương pháp mắt thường và kính lúp cầm tay), phức tạp 

hơn với phương pháp bằng kính hiển vi 

Hạn chế: 

- Yêu cầu người thực hiện có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực hiện 

- Kết quả tương đối chính xác (với phương pháp mắt thường và kính lúp cầm tay) 

- Mẫu gỗ chuẩn được dùng để so sánh 

3.3. Kiến thức cơ bản trong giám định gỗ bằng các đặc điểm cấu tạo thô đại 

3.3.1. Một số khái niệm và thuật ngữ chính sử dụng trong nhận dạng gỗ 

- Gỗ cây hạt trần: 

Gỗ của loài cây thuộc ngành hạt trần hay còn gọi là cây lá kim (đa số loài cây trong nhóm này 

có lá hình kim). Gỗ cây hạt trần không có mạch gỗ. 

- Gỗ cây hạt kín: 

Gỗ của loài cây thuộc ngành hạt kín hay còn gọi là cây lá rộng (đa số loài cây trong nhóm này 

có lá rộng). Gỗ cây hạt kín đa phần có mạch gỗ chỉ trừ một số loài cây gỗ nhỏ hoặc cây bụi 

trong họ Hoa sói (Chloranthaceae), Trochodendraceae, Winteraceae. 
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Hình 29: Các đặc điểm cấu tạo gỗ quan sát trên các mặt cắt 

- Mặt cắt ngang: 

Mặt phẳng của lát cắt vuông góc với trục dọc thân cây hoặc thớ gỗ. 

- Mặt cắt tiếp tuyến: 

Mặt phẳng của lát cắt song song với trục dọc thân cây hoặc thớ gỗ và tiếp tuyến với vòng sinh 

trưởng. 

- Mặt cắt xuyên tâm: 

Mặt phẳng của lát cắt song song với trục dọc thân cây hoặc thớ gỗ theo đường kính đi qua tâm 

gỗ. 

- Gỗ dác và gỗ lõi 

Trên mặt cắt ngang thân cây của nhiều loại gỗ, phần gỗ dác thường có màu nhạt hơn phần gỗ 

lõi bên trong thân cây gỗ. 

- Vòng năm: 

Lớp gỗ do tầng phát sinh hình thành trong một năm của cây gỗ. 

- Vòng sinh trưởng: 

Lớp gỗ do tầng phát sinh hình thành trong một chu kỳ sinh trưởng của cây gỗ. 

(Trong một số trường hợp vòng sinh trưởng cũng là vòng năm khi chu kỳ sinh trưởng của cây 

là một năm). 

- Ranh giới vòng sinh trưởng: 

Nơi tiếp giáp của gỗ hai mùa sinh trưởng liên tiếp. 

- Thớ gỗ: 
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Do sắp xếp của tế bào gỗ tạo ra. Khi chẻ tách dọc theo hướng xuyên tâm dễ và mặt chẻ tương 

đối phẳng thì được coi là gỗ có thớ thẳng. Ngược lại chẻ khó, mặt chẻ lượn sóng thì được coi 

là gỗ có thớ lệch. 

- Màu của gỗ: 

Màu của gỗ khô trong không khí, mới xẻ khi quan sát bằng mắt thường dưới ánh sáng tự nhiên. 

- Mùi gỗ đặc trưng: 

Mùi của loại gỗ khô khi mới xẻ đặc trưng cho loài. Các loại gỗ trong chi Long não 

(Cinnamomum), chi Hoàng đàn (Cupressus), gỗ Giáng hương (Pterocarpus macrocarpus), gỗ 

Sưa (Dalbergia tonkinensis)... có mùi thơm đặc trưng. 

- Độ nặng và độ cứng của gỗ: 

Gỗ khô trong không khí có khối lượng riêng nhỏ hơn 0,48 g/cm3 đối với gỗ cây hạt trần  (cây 

lá kim) và nhỏ hơn 0,65 g/cm3 đối với cây hạt kín (cây lá rộng) được xếp là gỗ nhẹ và mềm. 

Khối lượng riêng từ 0,48 – 0,60 g/cm3 đối với gỗ cây hạt trần (cây lá kim) và từ 0,65– 0,85 

g/cm3 đối với cây hạt kín (cây lá rộng) được xếp là gỗ nặng và cứng trung bình.  Khối lượng 

riêng lớn hơn 0,60 g/cm3 đối với gỗ cây hạt trần (cây lá kim) và lớn hơn 0,85 g/cm3 đối với cây 

hạt kín (cây lá rộng) được xếp là gỗ nặng và cứng. 

(Trong nhận dạng gỗ, khi không có điều kiện để xác định khối lượng riêng của gỗ, có thể dùng 

móng tay bấm vào gỗ, nếu bấm và gỗ có vết lõm sâu thì được coi là gỗ mềm và nhẹ, nếu khó 

bấm và hầu như không có vết lõm thì được coi là gỗ cứng và nặng). 

- Sọc màu thành vân của gỗ: 
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Những vệt màu khác với màu gỗ và kéo dài theo chiều dọc thớ tạo thành vân (màu thường sẫm 

hơn so với phần gỗ xung quanh) trên 

mặt cắt tiếp tuyến, thường thấy ở gỗ 

một số loài trong chi Trắc 

(Dalbergia spp.) 

- Gỗ sớm và gỗ muộn: 

Gỗ sớm: Phần gỗ sinh ra vào thời kỳ 

đầu mùa sinh trưởng trong mỗi vòng 

sinh trưởng hoặc vòng năm. Gỗ sớm 

thường có tế bào kích thước lớn, 

vách mỏng, màu nhạt, nhẹ, mềm và 

có khả năng chịu lực kém hơn 

gỗ muộn. 

Gỗ muộn: Phần gỗ sinh ra vào thời 

kỳ cuối mùa sinh trưởng trong mỗi 

vòng sinh trưởng hoặc vòng năm. Gỗ 

muộn thường có tế bào kích thước 

nhỏ, vách dày, màu sẫm, nặng, cứng 

và có khả năng chịu lực tốt hơn gỗ 

sớm. 

- Chuyển tiếp từ gỗ sớm sang gỗ 

muộn: 

 Trong một vòng sinh trưởng, khi 

ranh giới giữa phần gỗ sớm và gỗ 

muộn khác biệt về màu sắc rõ rệt 

được gọi là chuyển tiếp đột ngột. 

Khi ranh giới này khó xác định hay 

không rõ thì được gọi là chuyển tiếp 

từ từ. 

- Ống dẫn nhựa dọc: 

Đặc điểm này chủ yếu ở gỗ cây hạt trần. Ống dẫn nhựa nằm dọc thân cây, như gỗ của một số 

loài trong chi Thông (Pinus). 

- Độ tương phản thớ gỗ: 

Đặc điểm này của gỗ cây hạt trần. Mức độ khác biệt sắc nét về màu gỗ sớm và gỗ muộn. Nếu 

sự khác biệt về màu của gỗ sớm và gỗ muộn trong một vòng sinh trưởng không sắc nét mà đơn 

điệu, dần dần, được coi là độ tương phản thớ gỗ thấp và ngược lại màu gỗ sớm và gỗ muộn rất 

khác nhau, tạo ra tương phản rõ rệt được gọi là độ tương phản thớ gỗ cao. 

- Mô mềm dọc: 

Mô mềm là tổ chức tế bào dự trữ dinh dưỡng khi cây còn sống. 

 

Hình 30: Sọc màu đen thành vân trên mặt tiếp tuyến gỗ 

Trắc (Dalbergia cochinchinensis) 
Nguồn (TRAFFIC, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyển tiếp đột 

ngột ở gỗ Thông 

nước (G. 

pensilis) Nguồn 

(TRAFFIC, 

2019) 

Chuyển tiếp 

đột ngột ở gỗ 

Thông nước 

(G. pensilis) 

Nguồn 

(TRAFFIC, 

2019) 

Chuyển tiếp 

đột ngột ở gỗ 

Thông nước 

(G. pensilis) 

Nguồn 

(TRAFFIC, 

2019) 

 

Hình 31: Ví dụ về chuyển tiếp ở gỗ 
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Ở gỗ cây hạt trần, mô mềm xếp dọc rất ít, nhiểu loại gỗ không có. Mô mềm dọc  có thể  quan 

sát được bằng kính lúp do nó chứa chất có màu, thường là nâu đỏ. Tùy theo sắp xếp của mô 

mềm dọc phân chia thành: 

+ Mô mềm dọc phân tán rải rác trong 

vòng năm. 

+ Mô mềm dọc tập hợp thành vòng 

song song với vòng năm. 

Ở gỗ cây hạt kín, mô mềm dọc nhiều 

hơn hẳn, sắp xếp đa dạng, tạo nên 

những đặc trưng cấu tạo rõ rệt (thuật 

ngữ từ 24 đến 36 trong phiếu mô tả) 

- Mạch gỗ, lỗ mạch: 

Mạch gỗ: Tổ chức của nhiều tế bào 

vách dày có hình ống nối tiếp nhau 

thành những ống dài liên tục theo chiều 

dọc thân cây. Mạch gỗ sắp xếp khác 

nhau tùy loài cây. 

Lỗ mạch: Lỗ hình tròn, hình bầu dục 

hoặc hình đa giác của mạch gỗ thể hiện 

trên mặt cắt ngang (Hình dạng mặt cắt 

ngang của mạch gỗ). 

Trong mô tả cấu tạo gỗ, thường dùng "mạch gỗ" tương tự như lỗ mạch". 

• Lỗ mạch nhỏ: 

Lỗ mạch được coi là nhỏ khi rất khó thấy rõ được bằng mắt thường trên mặt cắt ngang. 

• Mạch gỗ xếp vòng (Gỗ mạch vòng): 

Trong một vòng năm, mạch gỗ ở phần gỗ sớm có đường kính lớn hơn mạch gỗ ở phần gỗ muộn. 

Mạch gỗ ở phần gỗ sớm xếp thành vòng và đường kính mạch thay đổi đột ngột giữa gỗ sớm và 

gỗ muộn. 

• Mạch gỗ phân tán (Gỗ mạch phân tán): 

Mạch gỗ có đường kính tương tự nhau trong cả một vòng năm. 

• Mạch gỗ xếp nửa vòng (Gỗ mạch nửa  vòng): 

Mạch gỗ ở phần gỗ sớm lớn hơn mạch gỗ ở phần gỗ muộn nhưng sự biến đổi này từ từ trong 

cùng một vòng năm. Hoặc gỗ có vòng năm rõ ràng, mạch gỗ ở phần gỗ sớm và gỗ muộn không 

khác nhau nhiều, đây là dạng trung gian giữa mạch xếp vòng và mạch phân tán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô mềm dọc (chấm 

đen) phân tán trên mặt 

cắt ngang gỗ Bách 

vàng (X. vietnamensis) 

Nguồn (TRAFFIC, 

2019) 

Mô mềm dọc (chấm 

đen) phân tán trên 

mặt cắt ngang gỗ 

Bách vàng (X. 

vietnamensis) 

Nguồn (TRAFFIC, 

2019) 

 

Hình 32: Ví dụ về mô mềm dọc 
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u 

 

 

Mạch gỗ xếp vòng ở gỗ 

Tần bì (Fraxinus excelsior) 

Nguồn (TRAFFIC, 2019) 

Mạch gỗ xếp phân tán ở gỗ 

Đinh (Markhamia 

stipulata) Nguồn 

(TRAFFIC, 2019) 

Mạch gỗ xếp nửa vòng ở 

gỗ Butternut (Juglans 

cinerea) Nguồn 

(TRAFFIC, 2019) 

Hình 33: Ví dụ minh họa mạch gỗ  
 

 

• Lỗ mạch đơn: 

Trên mặt cắt ngang, mỗi lỗ mạch đơn độc một mình 

• Lỗ mạch đơn độc: Ví dụ 

Khi quan sát trên mặt cắt ngang thấy có trên 90 % số 

lỗ mạch là lỗ mạch đơn. 

• Lỗ mạch kép ngắn: 

Có dưới 4 lỗ mạch nằm sát nhau, vách chung, các 

mạch  ở giữa thường bị ép dẹp. Trên mặt cắt ngang 

có hình giống một lỗ mạch được chia thành nhiều 

ngăn, thường xếp theo hướng xuyên tâm. 

• - Lỗ mạch kép dài xuyên tâm: 

Mạch kép có từ 4 mạch trở lên tạo thành 

• - Lỗ mạch xếp thành những dẫy xuyên tâm và / 

hoặc lệch. 

• - Lỗ mạch xếp thành những dải tiếp tuyến hoặc 

lượn sóng 

• - Lỗ mạch xếp thành cụm: 

Những lỗ mạch nằm sát nhau có vách chung theo 

hướng xuyên tâm và tiếp tuyến 

• Lỗ mạch có hai loại kích thước phân biệt rõ rệt, gỗ không mạch vòng. 

Nguồn (TRAFFIC, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Lỗ mạch đơn 

Nguồn (TCVN 

11349:2016) 

 

 

 

 

 

 

Lỗ mạch kép  
Nguồn (TCVN 

11349:2016)  

 

 

 

 

Lỗ mạch đơn và kép ở gỗ Lim xanh 

(E. fordii). Nguồn (TRAFFIC, 2019) 

Hình 34: Ví dụ minh họa lỗ mạch 
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Mạch gỗ xếp thành dây 

xuyên tâm hoặc lệch 

(Eucalyptus marginata) 

Mạch gỗ xếp thành dây tiếp 

tuyến (Ulmus spp.) 

Mạch gỗ xếp thành cụm 

(Gymnocladus spp.) 

Hình 35: Ví dụ minh họa mạch gỗ 

 

- Thể bít: 

Sự phát triển của tế bào mô mềm tia gỗ và mô mềm dọc đi xuyên qua lỗ thông ngang trên vách 

mạch gỗ, che lấp một phần hoặc toàn bộ khoang ruột của mạch gỗ (ngoại trừ phần gỗ dác phía 

ngoài). 

Nguồn (TRAFFIC, 2019) 

- Chất chứa trong lỗ mạch gỗ lõi 

Nhựa hay chất tích tụ trong mạch gỗ lõi, thường có màu trắng, vàng hay nâu đỏ, đen. 

Nguồn (TRAFFIC, 2019) 

- Mô mềm vây quanh mạch: 
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Tế bào mô mềm tụ hợp thành bó quanh mạch đơn độc hoặc mạch kép thành hình tròn hoặc hình 

ô van.  

- Mô mềm vây quanh mạch hình thoi: 

Mô mềm bao quanh hoặc bao một phía của các mạch 

với hai bên kéo dài thành hình thoi. 

- Mô mềm vây quanh mạch hình cánh: 

Mô mềm bao quanh mạch với hai bên kéo dài thành 

hình cánh ngắn 

- Mô mềm bao quanh mạch hình cánh dài: 

Mô mềm bao quanh mạch với hai bên kéo dài thành 

hình cánh dài 

- Mô mềm vây quanh mạch nối tiếp: 

 

 

 

 

 

 

Mô mềm vây quanh mạch. 

Nguồn (TRAFFIC, 2019) 

Mô mềm vây quanh mạch 

hình thoi. Nguồn: 

(TRAFFIC, 2019) 

Mô mềm vây quanh mạch 

hình cánh (dài) và cánh nối 

tiếp Nguồn (TRAFFIC, 

2019) 

Hình 38: Ví dụ minh họa mô mềm 
   

Mô mềm vây quanh hoặc vây quanh một phía của các mạch với phần bên kéo dài thành hình 

dải dài và hẹp nối tiếp với nhau. 

 

 

 

 

Hình 36: Thể bít trong mạch gỗ (Robinia 

pseudoacacia) 

 

 

 

 

Hình 37: Chất chứa trong mạch gỗ 

(Millettia stuhlmannii) 
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- Mô mềm vây quanh mạch lệch bên (không kín): 

Mô mềm vây quanh mạch chỉ về một phía của mạch 

giống như hình bán nguyệt. 

- Dải mô mềm kết hợp tia gỗ thành hình thang 

Mô mềm tụ hợp thành các đường hoặc dải hẹp theo 

chiều tiếp tuyến với khoảng cách gần bằng nhau, kết 

hợp với tia gỗ thành hình thang. 

- Dải mô mềm kết hợp với tia gỗ dạng mạng lưới: 

Dải mô mềm có chiều rộng tương đương tia gỗ và 

đan với tia thành hình mạng lưới hay mạng ca rô. 

- Dải mô mềm ở ranh giới vòng năm (Dải mô mềm 

tận cùng) 

Dải mô mềm có dạng tương tự như các lớp liên tiếp 

với độ dày khác nhau ở ranh giới vòng năm. Ở một 

số loại gỗ có mạch xếp phân tán, ranh giới vòng năm 

không rõ, dải mô mềm này là đường chỉ định ranh 

giới vòng năm. 

 

 

 

 

 

 

Mô mềm vây quanh mạch nối tiếp, 

Nguồn (TRAFFIC, 2019) 

Mô mềm vây quanh mạch lệch bên 

Nguồn (TRAFFIC, 2019) 

Dải mô mềm tiếp tuyến. 

Nguồn (TRAFFIC, 2019) 

Hình 39: Ví dụ minh họa dải mô mềm 
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Dải mô mềm kết hợp tia gỗ thành hình 

thang. Nguồn (TRAFFIC, 2019) 

 

Dải mô mềm kết hợp 

với tia gỗ dạng mạng 

lưới. Nguồn 

(TRAFFIC, 2019) 

Dải mô mềm ở 

ranh giới vòng 

năm. Nguồn 

(TRAFFIC, 2019) 

Dải mô mềm lớn hơn bề rộng của tia gỗ Dải mô mềm lớn hơn đường 

kính lỗ mạch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dải mô mềm lớn hơn bề rộng tia gỗ 

 

 

 

 

 

 

 

Dải mô mềm lớn hơn hoặc bằng 

đường kính lỗ mạch gỗ. Nguồn 

(TRAFFIC, 2019) 

Hình 40: Ví dụ minh họa dải mô mềm 
- Tia gỗ: 

Dải những tế bào vách mỏng (thường là mô mềm) nằm ngang trong phần gỗ, kéo dài theo hướng 

xuyên tâm do tế bào nguyên thủy của tầng phát sinh phân sinh mà thành. Trên mặt cắt ngang, 

tia là những đường chạy theo hướng từ tâm ra ngoài với khoảng cách khá đều. 

- Tia gỗ xếp tầng: 

Hình 41: Ví dụ minh họa tia gỗ 

 

 

 

 

 

 

 

Tia gỗ xếp tầng trên mặt cắt tiếp tuyến. 
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Nguồn (TRAFFIC, 2019) Tia gỗ có nhiều độ rộng khác nhau ở gỗ 

Dẻ. Nguồn (TRAFFIC, 2019) 
 

 

- Trên mặt cắt tiếp tuyến gỗ một số loài cây lá rộng, 

thấy tia xếp thành hàng theo chiều ngang và thành tầng 

(lớp) theo chiều dọc. 

- Tia gỗ có nhiều độ rộng khác nhau rõ rệt 

Trên mặt cắt ngang, tia gỗ khác nhau về chiều rộng, 

trên mặt cắt tiếp tuyến, tia gỗ có các kích thước khác 

nhau rõ rệt về cả chiều rộng và chiều cao. 

• Bề rộng của tia gỗ lớn hơn hoặc bằng bề rộng 

lỗ mạch 

• Màu của tia gỗ giống màu mặt gỗ 

• Libe trong gỗ (Lộn vỏ trong gỗ) 

Tế bào vỏ cây tụ hợp thành dải theo chiều tiếp tuyến trong phần gỗ. Đặc điểm này thấy rõ ở 

loại gỗ Trầm (Trầm hương) (Aquilaria crassna) 

 

3.3.2. Mẫu phiếu mô tả 

Mẫu phiếu mô tả dùng để ghi những đặc điểm cấu tạo của gỗ quan sát được bằng kính lúp hoặc 

kính hiển vi. Theo đề xuất của Hiệp hội các nhà giải phẫu gỗ quốc tế, các đặc điểm cấu tạo thô 

đại, cấu tạo hiển vi và các thông tin khác dùng để định loại gỗ và xây  dựng cơ sở dữ liệu về 

một loài cây gỗ gồm 124 mục đối với gỗ cây hạt trần (cây lá kim) và 221 mục đối với gỗ cây 

hạt kín (cây lá rộng). Đối với việc nhận biết nhanh một số loại gỗ thương mại phổ biến bằng 

mắt thường và kính lúp cầm tay, chúng tôi đề xuất 13 mục đối với gỗ cây hạt trần (cây lá kim) 

và 45 mục đối với gỗ cây hạt kín (cây lá rộng). Đây là những đặc điểm quan trọng và dễ nhận 

biết, không phải xác định kích thước tế bào. Mẫu phiếu mô tả cho gỗ cây hạt trần và gỗ cây hạt 

kín được lập riêng. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 42: Tế bào libe trong gỗ 

Nguồn internet 
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Mẫu phiếu mô tả gỗ cây hạt trần (cây lá kim) 

TT Đặc điểm Có 

1 Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt về màu sắc  

2 Vòng sinh trưởng rõ  

3 Gỗ lõi màu vàng sáng  

4 Gỗ lõi màu nâu - hồng  

5 Gỗ lõi màu xám tối  

6 Gỗ có mùi thơm  

7 Gỗ nhẹ và mềm  

8 Ranh giới chuyển từ gỗ sớm sang gỗ muộn đột ngột  

9 Ranh giới chuyển từ gỗ sớm sang gỗ muộn từ từ  

10 Có ống nhựa dọc  

11 Thớ gỗ tương phản  

12 Mô mềm dọc phân tán  

13 Mô mềm dọc xếp thành vòng song song với vòng sinh trưởng  

 

Mẫu phiếu mô tả gỗ cây hạt kín (cây lá rộng) 

TT Đặc điểm cấu tạo có TT Đặc điểm cấu tạo có 

 Đặc điểm chung   Mô mềm dọc  

1 Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt  24 Mô mềm vây quanh mạch  

2 Gỗ lõi màu sáng-vàng  25 Mô mềm vây quanh mạch hình 

thoi 

 

3 Gỗ lõi màu nâu hồng-nâu đỏ  26 Mô mềm vây quanh mạch hình 

cánh 

 

4 Gỗ lõi màu xám-ghi-đen  27 Mô mềm vây quanh mạch hình 

cánh dài 

 

5 Vòng năm rõ ràng  28 Mô mềm vây quanh mạch và nối 

tiếp 

 

6 Gỗ có sọc màu thành vân  29 Mô mềm vây quanh mạch không 

đều 

 

7 Gỗ có mùi thơm đặc trưng  30 Dải mô mềm TT liên tục  

8 Thớ gỗ lệch  31 Dải mô mềm TT gián đoạn  
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 Mạch gỗ  32 Dải mô mềm kết hợp tia gỗ dạng 

hình thang 

 

9 Mạch gỗ xếp vòng  33 Dải mô mềm kết hợp tia gỗ dạng 

mạng lưới 

 

10 Mạch gỗ xếp nửa vòng  34 Dải mô mềm ở ranh giới vòng 

năm (tận cùng) 

 

11 Mạch gỗ phân tán   

35 

Dải mô mềm lớn hơn bề rộng tia 

gỗ 

 

12 Mạch đơn và kép ngắn  36 Dải mô mềm lớn hơn đường 

kính lỗ mạch 

 

13 Mạch kép dài xuyên tâm   Tia gỗ  

14 Mạch tập hợp thành dãy XT/lệch  37 Tia gỗ xếp tầng  

15 Mạch tập hợp dải TT/lượn sóng  38 Tia gỗ có bề rộng khác nhau  

16 Mạch tập hợp từng cụm  39 Bề rộng tia ≥ đường kính lỗ 

mạch 

 

17 Mạch đơn  40 Màu của tia gỗ giống màu gỗ  

18 Mạch đơn độc   Đặc điểm khác  

19 Lỗ mạch nhỏ  41 Libe trong gỗ (lộn vỏ)  

 

20 

Lỗ mạch 2 kích thước, không 

mạch vòng 

 42 Gỗ cứng và nặng  

21 Thể bít  43 Gỗ cứng và nặng trung bình  

22 Chất chứa màu trắng trong lỗ 

mạch 

 44 Gỗ mềm và nhẹ  

23 Chất chứa có màu sẫm trong lỗ 

mạch 

 45 Ống dẫn nhựa dọc  

Ghi chú về màu sắc, mùi hoặc bắt cứ đặc điểm gì của gỗ thấy được bằng mắt thường và kính 

lúp cầm tay. 
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3.3.3. Lấy mẫu gỗ và nhận dạng 

Bước 1: Lấy mẫu 

A. Quy trình lấy mẫu gỗ 

không bị hạn chế về kích thước 

(thường là trên mẫu gỗ trong, gỗ 

xẻ có kích thước lớn) 

- Không lấy mẫu ở những vị trí 

gỗ không bình thường (chỗ có 

mấu  mắt, bị nấm mục, mọt, chỗ 

gỗ bị loạn thớ, gỗ bị dập nát). 

- Kích thước mẫu càng lớn càng 

tốt (mặt cắt ngang). Thông thường 

5 cmx 5 cm và 5-10 cm chiều dọc 

thớ. 

- Lấy mẫu ở nhiều vị trí, trên 

nhiều khúc gỗ, tấm gỗ (nếu có 

thể). 

- Mẫu không dập nát. 

- Nếu gỗ có gỗ dác, cần thiết 

phải lấy đủ cả gỗ dác và gỗ lõi. 

- Ghi ký hiệu lên mẫu hoặc bao 

bì.  

- Lưu ý: 

+ Cần quan sát, ghi chép lại những 

đặc điểm khác như vết loang của 

dầu nhựa trên mặt đầu gỗ, màu 

nhựa, nhựa sùi ra cứng hay mềm, 

gỗ dác màu gì, có bị mục nát hay 

không, ... 

+ Mùi gỗ khi mới cắt ra 

Nguồn (TRAFFIC, 2019) 

B. Quy trình lấy mẫu gỗ bị hạn chế (thường áp dụng trên sản phẩm gỗ hoặc các 

mẫu có kích thước nhỏ, đặc biệt quí hiếm) 

Lưu ý khi lấy mẫu: 

+ Việc lấy mẫu từ sản phẩm 

thường là các mẫu rất nhỏ để tránh ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, lấy tại những vị trí ít 

ảnh hưởng nhất như mặt sau, đáy, góc khuất. 

+ Mẫu lấy nên là những lát cắt mỏng, nhỏ trên ba mặt cắt ngang, tiếp tuyến và xuyên tâm (tối 

thiểu là mặt cắt ngang và mặt cắt tiếp tuyến), việc này thường do những giám định viên, kỹ 

Hình 43: Lấy mẫu gỗ và nhận dạng 
Nguồn: (TRAFFIC, 2019) 
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thuật viên có kinh nghiệm thực hiện. Chụp ảnh lại các vị trí đã lấy mẫu, nên sử dụng ống kính 

zoom phù hợp. 

Bước 2: Tạo mặt cắt ngang 

Dùng cưa để cắt, tạo hai mặt phẳng vuông góc với thớ gỗ về hai đẩu của mẫu gỗ. 

Dùng dao sắc để gọt nhẵn và phẳng mặt phẳng mới tạo trên mẫu. Nên gọt ở nhiều chỗ. 

Bước 3: Quan sát và kiểm tra sự hiển diện của mạch gỗ 

Dùng mắt thường và kính lúp cầm tay để kiểm tra mạch gỗ. Nếu gỗ không có mạch gỗ thì 

chuyển đến bước 5 vì tia gỗ cây hạt trần thường rất nhỏ, khó quan sát, nếu có mạch gỗ thì 

chuyển đến bước 4. 

Bước 4: Tạo mặt phẳng tiếp tuyến 

Dùng dao sắc tạo mặt phẳng song song với vòng năm và vuông góc với tia gỗ. Nên tạo một 

vài mặt phẳng để quan sát. 

Bước 5: Quan sát và mô tả các đặc điểm của gỗ 

- Sử dụng đúng phiếu mô tả riêng cho gỗ cây hạt trần (cây lá kim) và cây hạt kín (cây lá rộng). 

- Quan sát mẫu gỗ bằng mắt thường và kính lúp cầm tay dưới ánh sáng thường, nơi có đủ ánh 

sáng để mô tả các đặc điểm của gỗ. 

- Quan sát các đặc điểm đã ghi trên mẫu theo thứ tự, tránh bỏ sót các đặc điểm. Đánh dấu vào 

phiếu mô tả khi xác định được các đặc điểm đó là có. 

Lưu ý: 

+ Mẫu gỗ ướt thường khó quan sát hơn mẫu khô, nên cần phải đợi cho mẫu khô. 

+ Khi mô mềm và tia gỗ nhỏ, khó quan sát thì cần bôi ướt lên bề mặt quan sát để thấy rõ hơn. 

+ Nếu cần kiểm tra lại mùi gỗ, hãy gọt vài lớp gỗ mỏng theo chiều dọc trước khi ngủi 

Bước 6: Kiểm tra và nhận dạng gỗ 

- Dùng khóa tra để tra, dựa vào những đặc điểm đã có trong phiếu mô tả và những đặc điểm, 

khóa tra trong tài liệu cơ sở dữ liệu như các Atlas, sách chuyên khảo, website như 

http://www.wood-database.com/, https://insidewood.lib.ncsu.edu/. 

- Đối chiếu bản mô tả với tài liệu hiện có, đối chiếu mẫu gỗ cần nhận dạng với mẫu gỗ chuẩn 

đã được định danh. 

- Kiểm tra lại các đặc điểm còn thấy nghi ngờ. 

Lưu ý: 

Một số loại gỗ có mùi, màu đặc trưng như gỗ Thông, gỗ Hương, gỗ Trắc, nếu đã quen thì có 

thể kiểm tra, đối chiếu ngay với bản mô tả cho loại gỗ đó. 

http://www.wood-database.com/
https://insidewood.lib.ncsu.edu/
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3.3.4. Nhận dạng gỗ cây hạt trần (cây lá kim) và gỗ cây hạt kín (cây lá rộng) 

 

Gỗ cây hạt trần (gỗ lá kim) Gỗ cây hạt kín (gỗ lá rộng) 

Hình 44: Ví dụ gỗ cây hạt trần và gỗ cây hạt kín 

3.3.5. Một số đặc điểm gỗ cần lưu ý đối với các loài gỗ có rủi ro cao 

Các loài gỗ nằm trong danh mục CITES và danh mục gỗ quí hiếm, được quan tâm bảo vệ của 

Việt có một số đặc điểm đáng chú ý sau: 

- Về màu sắc: Gỗ dác và gỗ lõi khác nhau về màu sắc. Gỗ lõi thường có màu nâu đỏ, nâu vàng, 

đỏ-đen (Trắc, Hương, Hoàng đàn, Thông đỏ, Cẩm lai, Gụ…), đen (Mun, Trắc đen, Tếch châu 

phi, Nghiến, Trầm…), xanh (gỗ thánh), nâu hồng (Bubinga). 

- Về độ cứng và nặng: Gỗ cứng và nặng từ trung bình trở lên, đa số thuộc loại rất cứng và rất 

nặng (Trắc, Hương, Mun, Tếch châu phi, Nghiến, gỗ Thánh, Trai….). 

- Mùi: Có mùi thơm đặc trưng, thường là thơm nhẹ đến thơm nồng (Hương, Hoàng đàn, 

Thông, Thông đỏ, Linh sam, gỗ Thánh….) 

- Vân thớ: Thường có vân thớ đẹp (Trắc, Hương, Hoàng đàn, Gỗ Thánh…) 

- Độ mịn: Gỗ có độ mịn cao, mạch gỗ thường nhỏ, khó quan sát bằng mắt thường 
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3.4. Bài tập thực hành 

3.4.1. Bài tập thực hành nhỏ 

Bài tập 1: Xác định những sai sót trong khai báo tên gỗ trong các trường hợp sau đây và sửa 

lại cho đúng 

Kết quả mong đợi: Học viên nhận biết được các lỗi sai thông thường và sửa lại cho đúng 

Trả lời: 

 

Trả lời: 

Bài tập 2: Nhận dạng gỗ bằng phần mềm qua điện thoại 

Yêu cầu: Sử dụng mẫu gỗ, điện thoại có cài đặt phần mềm bản dùng thử để kiếm tra mẫu gỗ. 

Phần mềm tải miễn phí 

Xylorix Inspector (Android): http://bit.ly/2Qs3z49 Xylorix Inspector (iOS): 

https://apple.co/2TUCC9G 

Kết quả mong đợi: Học viên biết cách sử dụng thiết bị và phần mềm yêu cầu dụng cụ và thiết 

bị cần thiết: 

- Điện thoại được cài phần mềm 

- Ống kính lens 24x 

- Dao cắt 

- Mẫu gỗ dùng thử mẫu gỗ số 1: 

Mẫu gỗ số 2: 

Bài tập 3: Xác định một số đặc điểm gỗ dễ nhận biết bằng mắt thường và kính lúp 

Yêu cầu: Quan sát ảnh dưới đây và cho biết bạn phân biệt được những đặc điểm nào của gỗ. 

Kết quả mong đợi: Học viên nhận biết được từ 3 đặc điểm gỗ trong mỗi bức ảnh 

http://bit.ly/2Qs3z49
https://apple.co/2TUCC9G
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Trả lời: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 45: Hình ành bài tập 3 

3.4.2. Bài tập thực hành lớn 

Yêu cầu: Mô tả và ghi chép các đặc điểm gỗ nhận biết được vào phiếu mô tả và tìm được tên 

loài gỗ phù hợp trong tài liệu kèm theo. 

Yêu cầu dụng cụ và thiết bị cần thiết: 

- Kính lúp 30x, 60x 

- Dao cắt 

- Mẫu phiếu mô tả cây gỗ 

- Cơ sở dữ liệu để tra cứu 

- 5 loài gỗ và một số mẫu gỗ dùng thử 

Kết quả mong đợi: Mỗi nhóm học viên thực hành nhận biết được 1 loại gỗ từ mẫu gỗ số 1 - 5 
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PHỤ LỤC: BẢN MÔ TẢ NHẬN DẠNG CHO MỘT SỐ LOẠI GỖ NHẬP KHẨU NHIỀU, 

DỄ NHẦM LẪN, RỦI RO CAO 

1. Giáng hương tây phi (Hương kosso) 

Tên thương mai quốc tế: Ven, Vene, Barwood, Goni, Pau sangue, Kosso  

Tên khoa học: Pterocarpus erinaceus Poir. 

Cites: Phụ lục II 

Nhập khẩu: Chính ngạch và nhập lậu 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 46: Ví dụ minh họa Giáng hương tây phi (Kosso wood) 

Nguồn ảnh internet 

Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng ngà đến be vàng, gỗ lõi màu nâu xám đến xám 

hồng. Vòng năm tương đối rõ ràng, gỗ có sọc màu thành vân. Gỗ có mùi hơi chua khi gỗ còn 

tươi, gỗ khô mùi thơm nhẹ. Mạch đơn và kép ngắn, phân tán. đôi khi gặp chất chứa màu trắng 

trong mạch. Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi. Dải mô mềm tiếp tuyến 

liên tục và gián đoạn. Tia gỗ xếp tầng, có màu giống màu mặt gỗ. Gỗ cứng và nặng trung bình 

Ghi chú: chẻ nhỏ ngâm nước sau trên 24 giờ nước có màu hơi xanh metylen 

 Khóa tra trong bảng mô tả: 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, (22), 25, 26, 29, 30, 31, 37, 40, 43 

2. Giáng hương đỏ châu phi (Hương padouk, Hương đỏ nam phi) 

Tên thương mai quốc tế: Padouk d`Afrique, African Padauk, Vermillion, African coral wood 

Tên khoa học: Pterocarpus soyauxii Taub. 

Cites: Không 

Nhập khẩu: Chính ngạch  
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Hình 47: Ví dụ minh họa Giáng hương đỏ châu phi (African Padauk) 

Nguồn ảnh internet 

Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng ngà đến be vàng, gỗ lõi màu đỏ nâu đến hồng nâu. 

Vòng năm tương đối rõ ràng, gỗ có sọc màu thành vân. Gỗ có mùi mùi thơm nhẹ đặc trưng gỗ 

hương. Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, cũng có thể gặp mạch đơn độc. Mô mềm vây quanh 

mạch không đều, hình cánh, hình thoi, dải mô mềm tiếp tuyến liên tục và gián đoạn. Tia gỗ xếp 

tầng, có màu giống màu mặt gỗ. Gỗ mềm và nhẹ. 

Ghi chú: khi cưa mùn cưa đỏ au, khóa tra trong bảng mô tả: 1, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 18, 25, 26, 28, 

29, 30, 31, 37, 40, 44 

3. Giáng hương angola (Hương xám) 

Tên thương mai quốc tế: Muninga, Kiaat, Mukwa, African bloodwood, Girassonde, Umbila 

Tên khoa học: Pterocarpus angolensis DC. 

Cites: Không 

Nhập khẩu: Chính ngạch  

 

Hình 48: Ví dụ minh họa Giáng hương angola (Angola Padauk) 

Nguồn ảnh internet 

Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng ngà đến be vàng, gỗ lõi màu nâu xám đến xám 

hồng. Vòng năm tương đối rõ ràng, gỗ có sọc màu thành vân. Gỗ có mùi thơm nhẹ đặc trưng 

của gỗ Hương. Mạch gỗ xếp nửa vòng, mạch đơn và kép ngắn, cũng có thể gặp mạch đơn độc. 

Mô mềm vây quanh mạch không đều, hình cánh, hình thoi, dải mô mềm tiếp tuyến gián đoạn. 

Tia gỗ xếp tầng, có màu giống màu mặt gỗ. Gỗ cứng và nặng trung bình 

Ghi chú: chẻ nhỏ ngâm nước sau trên 24 giờ nước có màu hơi xanh metylen 

Khóa tra trong bảng mô tả: 1, 4, 5, 6, 7, 10, 12, (18), 26, 28, 29, 31, 37, 40, 43 

4. Trắc (Trắc nam phi, Trắc châu phi) 

Tên thương mai quốc tế: African blackwood, Mpingo (Swahili), African grenadillo, African 

ironwood, Senegal ebony 

Tên khoa học: Dalbergia melanoxylon Guill. et Perr. 

Cites: Phụ lục II 

Nhập khẩu: Nhập lậu  



128 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Hình 49: Ví dụ minh họa Trắc Châu Phi (African blackwood) 

Nguồn ảnh internet 

Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu be vàng, gỗ lõi màu đen nâu đến đen. Gỗ có mùi hơi 

chua. Mạch gỗ xếp nửa vòng, mạch đơn và kép ngắn, cũng có thể gặp mạch đơn độc, chất chứa 

màu sẫm trong lỗ mạch. Mô mềm vây quanh mạch không đều, dải mô mềm tiếp tuyến liên tục 

và gián đoạn, kết hợp với tia gỗ thành hình mạng lưới. Tia gỗ xếp tầng, có màu sáng hơn màu 

mặt gỗ. Gỗ cứng và nặng. 

Khóa tra trong bảng mô tả: 1, 4, 7, 10, 12, (18), 23, 29, 30, 31, 37, 42 

Ghi chú: Gỗ có màu sắc, vân thớ và hình dạng bên ngoài gần giống với gỗ Mun 

5. Lim tali (Lim nam phi, Lim châu phi) 

Tên thương mai quốc tế: Tali, Ordeal tree, sasswood tree 

Tên khoa học: Erythrophleum suaveolens Brenan và Erythrophleum ivorense 

A.Chev. 

Cites: Không 

Nhập khẩu: Chính ngạch  

 

 

 

 

 

 

Hình 50: Ví dụ minh họa Lim Tali 

Nguồn ảnh internet 

Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng vàng đến be vàng, gỗ lõi màu nâu đỏ đến nâu xám. 

Gỗ có mùi hơi hăng. Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, cũng có thể gặp mạch đơn độc, chất chứa 

màu trắng đến sẫm màu trong lỗ mạch. Mô mềm vây quanh mạch không đều, tạo thành hình 

thoi, hình cánh và có thể gặp hình cánh nối tiếp. Tia gỗ đôi khi gặp xếp tầng, có màu sáng hơn 

màu mặt gỗ. Gỗ cứng và nặng. 
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Khóa tra trong bảng mô tả: 1, 4, 7, 11, 12, (18), (22), (23), 24, 25, (26), 29, (37), 42 
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6. Okan 

Tên thương mai quốc tế: Okan, Edoum, Oduma, Bokoka, Adoum, Adadua, Benya 

Tên khoa học: Cylicodiscus gabunensis Harms. 

Cites: Không 

Nhập khẩu: Chính ngạch  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 51: Ví dụ minh họa Okan 

Nguồn ảnh internet 

Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng vàng đến trắng ngà, gỗ lõi màu nâu vàng đến nâu 

xám vàng. Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, chất chứa màu trắng đến sẫm màu trong lỗ mạch. 

Mô mềm vây quanh mạch không đều, tạo thành hình thoi, hình cánh. Tia gỗ có màu sáng hơn 

màu mặt gỗ. Gỗ cứng và nặng. 

Khóa tra trong bảng mô tả: 1, 4, 11, 12, (22), (23), 24, 25, (26), 29, 42 

7. Gõ đỏ châu phi (Gõ nam phi, Gõ pachy) 

Tên thương mai quốc tế: Afzelia, Doussie, African Mahogany  

Tên khoa học: Afzelia africana Smith, Afzelia pachyloba Harms 

Cites: Không 

Nhập khẩu: Chính ngạch  

Hình 52: Ví dụ minh họa Gõ đỏ Châu phi 

Nguồn ảnh internet 
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Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng đục, gỗ lõi màu nâu vàng đến nâu đỏ. Vòng năm 

rõ ràng. Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, hoặc mạch đơn độc, trong mạch có thể bít và chất 

chứa màu trắng trong lỗ mạch. Mô mềm vây quanh mạch không đều, tạo thành hình thoi, hình 

cánh, đôi khi thành cánh nối tiếp, dải mô mềm hẹp ở ranh giới vòng năm. Tia gỗ có màu sáng 

hơn màu mặt gỗ. Gỗ cứng và nặng trung bình. 

Khóa tra trong bảng mô tả: 1, 3, 5, 11, 12, 18, 21, (22), 24, 25, 26, 28, 29, 34, 43 

8. Hương đá, Mussivi, Mussibi 

Tên thương mai quốc tế: Mussivi, Mussibi, African rosewood 

Tên khoa học: Guibourtia coleosperma (Benth.) Leonard 

Cites: Không 

Nhập khẩu: Chính ngạch  

 

Hình 53: Ví dụ minh họa Hương đá, Mussivi, Mussibi 

Nguồn ảnh internet 

Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng đục, trắng xám, gỗ lõi màu nâu hồng, đến nâu đỏ. 

Vòng năm rõ ràng, gỗ lõi có sọc màu thành vân. Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, đôi khi gặp 

chất chứa màu trắng trong lỗ mạch. Mô mềm vây quanh mạch không đều, đôi khi tạo thành 

hình thoi, hình cánh. Dải mô mềm hẹp ở ranh giới vòng năm. Tia gỗ có màu sáng hơn màu mặt 

gỗ. Gỗ cứng và nặng trung bình. 

Khóa tra trong bảng mô tả: 1, 3, 5, 6, 11, 12, 21, (22), 23, 24, (25), (26), 29, 34, 43 

Ghi chú: Gỗ có màu sắc, vân thớ và hình dạng bên ngoài gần giống với 3 loài gỗ Hương đá 

(Bubinga, Kevazingo) (tên khoa học G. demeusei, G. pellegriniana, G. tessmannii) là những 

loài có tên trong PLII của công ước Cites. 

9. Bomanga 

Tên thương mai quốc tế: Bomanga, Léké, Ekop-Léké, Ekop evene, Yegna 

Tên khoa học: Brachystegia laurentii (De Wild.) Hoyle 

Cites: Không 

Nhập khẩu: Chính ngạch  
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Hình 54: Ví dụ minh họa Bomanga 

Nguồn ảnh internet 

Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng đục, gỗ lõi màu vàng nâu đến nâu vàng hoặc nâu 

nhạt. Vòng năm rõ ràng. Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, đôi khi gặp mạch đơn độc, trong 

mạch có thể bít và chất chứa màu sẫm trong lỗ mạch. Mô mềm vây quanh mạch không đều, tạo 

thành hình thoi, hình cánh, đôi khi thành cánh nối tiếp, dải mô mềm hẹp ở ranh giới vòng năm. 

Tia gỗ có màu gần giống màu mặt gỗ. Gỗ cứng và nặng trung bình. 

Khóa tra trong bảng mô tả: 1, 3, 5, 11, 12, (22), 23, 24, 25, 26, (28), 29, 34, 41, 43 

Ghi chú: Gỗ Bomanga dễ bị nhầm với gỗ Gõ châu Phi. 

10. Faro 

Tên thương mai quốc tế: Faro, Daniellia, Ogea, Shedua, Ehyedua, Oziya, Fara, Nsou, 

Incenso, Gum copal, Copal 

Tên khoa học: Daniellia thurifera Benn. 

Cites: Không 

Nhập khẩu: Chính ngạch  

  

Hình 55: Ví dụ minh họa Faro 

 

Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt, gỗ dác màu trắng đục, gỗ lõi màu nâu nhạt đến nâu xám vàng. Vòng 

năm rõ ràng. Mạch đơn và kép ngắn, phân tán, có khi gặp mạch đơn độc, trong mạch có chất 

chứa màu sẫm trong lỗ mạch. Mô mềm vây quanh mạch không đều, tạo thành hình thoi, dải mô 

mềm hẹp ở ranh giới vòng năm. Tia gỗ xếp tầng. Gỗ mềm và nhẹ. Ống dẫn nhựa dọc phân tán. 

Khóa tra trong bảng mô tả: 1, 3, 5, 11, 12, 23, 24, 25, (26), 29, 34, 37, 44, 45 
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Giáng hương 

Tây Phi 

Gỗ có màu đỏ 

Mạch xếp 

nửa vòng 

Khóa tra nhị phân 10 loài gỗ nhập khẩu nêu trên 

a, Gỗ có tia xếp tầng 

 

 

 

Sai 

 

Hình 56: Khóa tra nhị phân 10 loài gỗ nhập khẩu nêu trên- Gỗ có tia xếp tầng 

Ghi chú: Khi nghiên cứu cấu tạo gỗ cho việc nhận dạng gỗ, khóa tra nhị phân thường được áp 

dụng căn cứ các đặc điểm điển hình. Trong trường hợp này, “tia gỗ xếp tầng” được sử dụng 

là đặc điểm điển hình đầu tiên để tạo lập khóa, các đặc điểm khác sẽ tiếp tục được sử dụng 

giúp nhận biết đến loài như trên sơ đồ. 

Đúng 

Dải mô mềm ở 

ranh giới vòng 

năm, có ống nhựa 

Dải mô mềm 

kết hợp với 

tia gỗ dạng 

mạng lưới 

Faro 

Trắc châu Phi 

Giáng hương đỏ 

châu Phi 

Giáng hương 

Angola 
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b, Gỗ có tia không xếp tầng 

 

 

Sai 

 

 

Đúng 

 

Hình 57: Khóa tra nhị phân 10 loài gỗ nhập khẩu nêu trên- Gỗ có tia không xếp tầng 

Ghi chú: Với những loài có tia không xếp thành tầng khi quan sát trên mặt cắt tiếp tuyến sẽ 

thuộc nhóm này và dùng các đặc điểm khác để tiếp tục nhận biết đến loài 

 

Okan 

Gỗ lõi màu xám 

vàng, mùn cưa 

màu vàng 

Lim tali 

Mô mềm vây 

quanh mạch hình 

thoi, hình cánh, 

hình cánh nối tiếp 

Dải mô mềm 

ở ranh giới 

vòng năm 

Tia nhỏ, màu 

tia giống màu 

mặt gỗ 

Bomanga 

Gõ đỏ châu phi 

Hương đá 
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ĐÁP ÁN: BÀI TẬP THỰC HÀNH VỀ XÁC MINH LOÀI GỖ BÀI TẬP THỰC HÀNH 

NHỎ 

Bài tập 1: 

Đáp án: 

Gỗ Săng lẻ (Bằng lăng) xẻ (Lagerstroemia tomentosa C. Presl) (có Presl hay không đều được) 

Gỗ Bằng lăng tía xẻ (Lagerstroemia loudonii Teijsm. & Binn) 

 

Đáp án: 

Kiln dried lumber: Gỗ xẻ đã sấy khô 

Gỗ Óc chó xẻ. Tên khoa học: Juglans sp. Hoặc Juglans spp. (nếu lẫn hơn 1 loài gỗ Óc chó). 

Pacific Coast Alder: là tên thương mại 

Gỗ Tống quá sủ (Alder) xẻ. Tên khoa học Alnus sp. Hoặc Alnus spp. (nếu lẫn hơn 1 loài gỗ 

Tống quá sủ). 

 

Bài tập 2:         Mẫu số 1: Cao su (Hevea)              Mẫu số 2: Sồi (Oak) 

 

Bài tập 3: 

Đáp án: 

- Gỗ dác và gỗ lõi phân biệt về màu sắc 

- Vòng năm rõ ràng 

- Gỗ sớm và gỗ muộn phân biệt rõ 

- Chuyển tiếp gỗ sớm và gỗ muộn đột ngột 

- Độ tương phản thớ gỗ cao 

- Gỗ lõi màu nâu hồng 

Đáp án: 

- Gỗ màu nâu hồng 

- Mạch gỗ phân tán 

- Chất chứa màu trắng trong mạch gỗ 

- Mô mềm thành dải tiếp tuyến liên tục 

- Dải mô mềm bằng và lớn hơn tia gỗ 

- Màu tia gỗ khác màu mặt gỗ 

- Dải mô mềm ở ranh giới vòng năm 

 

Bài tập thực hành lớn Mẫu gỗ 1: Lim tali Mẫu gỗ 2: Gõ châu phi 

Mẫu gỗ 3: Giáng hương tây phi Mẫu gỗ 4: Giáng hương đỏ Mẫu gỗ 5: Hương đá 


