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1. Khái quát ngành công nghiệp gỗ Việt Nam

Theo số liệu điều tra và báo cáo của các địa phương cập nhật đến 6/2016, cả nước
có khoảng 12.000 cơ sở chế biến gỗ và kinh doanh lâm sản, trong đó:

• 8.000 là các cơ sở chế biến nhỏ lẻ mang tính chất hộ gia đình, cá nhân, hợp tác xã,

• 4.000 doanh nghiệp chế biến gỗ và kinh doanh lâm sản, trong đó có khoảng 3.000
doanh nghiệp chế biến gỗ.

Cơ cấu theo thành phần kinh tế: doanh nghiệp tư nhân chiếm 82%; doanh nghiệp
FDI: 14%; doanh nghiệp Nhà nước chiếm 4%.

Cơ cấu theo quy mô vốn đầu tư: doanh nghiệp có vốn< 1 tỷ đồng chiếm 16%;  từ 1-
5 tỷ đồng là 48%;  từ 5- 10 tỷ đồng là 13%; từ 10 – 15 tỷ đồng là 16%; từ 50 – 200 tỷ
đồng là 5%; >200 tỷ là 2%.

1. Khái quát ngành công nghiệp gỗ Việt Nam

Nguồn: Hải quan Việt Nam

Biểu đồ 1. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và SPG của Việt Nam năm 2015 – 2018 theo tháng
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 Kim ngạch xuất khẩu gỗ & 
sản phẩm gỗ 2017 đạt
7,658 tỷ USD, tăng 10% so 
với năm 2016; SPG đạt
5,707 tỷ USD, tăng 11,4%, 
chiếm 74,52%.

 Quý I /2018 đạt 1,937 tỷ
USD, tăng 9,5% so với cùng
kỳ 2017, đứng top 7 GTXK 
Việt Nam; SPG đạt 1,354 tỷ
USD, tăng 5,1% so với quý
I/2017, chiếm 69,92%. 
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1. Khái quát ngành công nghiệp gỗ Việt Nam

Nguồn: Hải quan Việt Nam

Biểu đồ 2. Kim ngạch nhập khẩu gỗ và SPG của Việt Nam năm 2015 – 2018 theo tháng

 Năm 2017: đạt 2,175 tỷ
USD, tăng 16% so 2016

 Quý I /2018 đạt 519 
triệu USD, xấp xỉ cùng
kỳ 2017
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1. Khái quát ngành công nghiệp gỗ Việt Nam

Tổng diện tích rừng: 14,415 triệu ha: Rừng tự nhiên: 10,236 triệu ha; Rừng trồng: 4,17 triệu
ha.

Việt Nam hiện có 719 chứng chỉ FSC (bao gồm 52 chứng chỉ FM/COC và 667 chứng chỉ COC).
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Biểu đồ 3. Diện tích rừng Việt Nam
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2. Giới thiệu mô hình liên kết doanh nghiệp và hộ gia đình/cộng
đồng trong chuỗi cung ứng

Biểu đồ 4: Liên kết công ty chế biến gỗ và hộ gia đình

Nguồn: Liên kết giữa công ty chế biến gỗ và hộ trồng rừng : Nâng cao chuỗi giá trị ngành gỗ (Vifores, Forest Trends)

Quyền lợi và nghĩa vụ các bên

Nguồn: Liên kết giữa công ty chế biến gỗ và hộ trồng rừng : Nâng cao chuỗi giá trị ngành gỗ (Vifores, Forest Trends)

IKEA Nhà cung cấp

Quyền
lợi

 Có nguồn gỗ có chứng chỉ FSC ổn
định; giảm rủi ro gỗ nguyên liệu bất 
hợp pháp.

 Tạo hệ thống niềm tin trong chuỗi 
cung ứng sản phẩm gỗ, giảm chi phí 
giám sát.

 IKEA cho vay vốn / tạm ứng trước tiền hàng theo
nhu cầu

 IKEA hỗ trợ xây dựng hệ thống quản trị doanh 
nghiệp, uy tín, năng lực sản xuất, cạnh tranh,
thương hiệu

 Đáp ứng các yêu cầu của IKEA và người mua khác
 Đảm bảo đơn hàng dài hạn (3-5 năm)

Nghĩa
vụ

 Đảm bảo bao tiêu ổn định, lâu dài các 
sản phẩm được cung cấp. 

 Hỗ trợ kỹ thuật, kỹ năng quản trị cho 
nhà cung cấp (bên thứ 3).

 Cung cấp vốn cho nhà cung cấp. 
 Giám sát, kiểm toán nhà cung cấp, hệ 

thống xưởng xẻ trong chuỗi

 Đảm bảo cung cấp gỗ có chứng chỉ FSC đúng số 
lượng, chủng loại, chất lượng, thời gian.

 Đảm bảo hàng năm tăng sản lượng sản phẩm 
hàng năm, nhờ tăng hiệu quả sản xuất.

 Đảm bảo không có sự biến động về giá cả gỗ.
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Quyền lợi và nghĩa vụ các bên

Nguồn: Liên kết giữa công ty chế biến gỗ và hộ trồng rừng : Nâng cao chuỗi giá trị ngành gỗ (Vifores, Forest Trends)

Công ty chế biến gỗ (SP, NAFOCO, TH…) Hộ trồng rừng

Quyền
lợi

 Có nguồn gỗ nguyên liệu ổn định, đáp ứng 
được các yêu cầu hợp pháp và bền vững.

 Chủ động nguồn gỗ nguyên liệu, giảm gỗ
nhập khẩu.

 Được tiếp cận hỗ trợ nguồn vốn ưu đãi đầu tư lãi suất 
thấp / miễn lãi suất: kéo dài chu kỳ sinh trưởng cây, gỗ 
đường kính lớn, giá trị kinh tế cao.

 Được hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ mới rừng trồng: tăng 
năng suất rừng, giảm thiểu tác động môi trường từ tập
quán canh tác cũ (hóa chất độc hại, xói mòn đất, chăm 
sóc, khai thác rừng, bảo quản kém, …).

 Gỗ khai thác có thị trường đầu ra ổn định.

Nghĩa vụ  Hỗ trợ kinh phí hình thành, hoạt động các 
nhóm hộ (hội họp, theo dõi rừng).

 Cấp tín dụng lãi suất thấp/miễn cho các hộ
kéo dài chu kỳ của rừng trồng.

 Hướng dẫn kỹ thuật cho hộ tuân thủ các 
yêu cầu của quản lý rừng bền vững FSC.

 Tài trợ chi phí đánh giá cấp chứng chỉ.
 Cam kết mua gỗ khi khai thác với giá cao 

hơn mức giá thị trường.

 Tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo gỗ đạt chứng chỉ.
 Kéo dài chu kỳ sinh trưởng cây nhằm tạo nguồn gỗ lớn.
 Ưu tiên bán gỗ cho công ty chế biến tham gia liên kết.

Một số liên kết Doanh nghiệp – Hộ gia đình và vai trò tổ chức xã hội

Nguồn: Liên kết giữa công ty chế biến gỗ và hộ trồng rừng : Nâng cao chuỗi giá trị ngành gỗ (Vifores, Forest Trends)

 Vai trò tích cực của các cơ quan chính quyền (UBND tỉnh, Sở
NNPTNT, huyện và xã), 

 Hỗ trợ từ các tổ chức bên ngoài: về kinh phí và kỹ thuật 
(hướng dẫn tuân thủ quy trình, từ trồng đến khai thác, theo
các yêu cầu của FSC) như:

 Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ (SDC), WWF, GIZ cho hộ 
gia đình làm chứng chỉ tại Quảng Trị.

 Tổ chức Nông Lương thế giới (FAO) - Hội Nông dân cho các
hộ trồng rừng tại Yên Bái.

 Ngân hàng Thế giới cho các hộ trồng rừng - Dự án WB3 tại 
Phù Cát, kwf6 tại Tây Sơn – Bình Định.
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Một số liên kết Doanh nghiệp – Hộ gia đình và vai trò tổ chức xã hội

Nguồn: Liên kết giữa công ty chế biến gỗ và hộ trồng rừng : Nâng cao chuỗi giá trị ngành gỗ (Vifores, Forest Trends)

 Woodlands (Hà Nội) liên kết các hộ trồng rừng Tuyên Quang:
 UBND các xã Công Đa, Phú Thịnh, và Tiến Bộ UBND huyện Yên Sơn Tuyên

Quang.
 Woodsland đã liên kết trồng Keo có chứng chỉ FSC với 197 hộ dân.
 Công ty đã hỗ trợ kinh phí đánh giá cấp chứng chỉ FSC cho diện tích 848,09

ha.
 Scansia Pacific (HCM) liên kết các hộ trồng rừng Quảng Trị:
 Tổ chức SDC – WWF hỗ trợ kỹ thuật và tài chính.
 Có 564 hộ tại 7 huyện - Quảng Trị.
 Công ty bao tiêu nguồn gỗ,hỗ trợ cho các nhóm hộ một phần chi phí đánh

giá cấp chứng chỉ FSC cho 1.392 ha rừng trồng (100% Keo); Cho các hộ dân
trồng Keo có chứng chỉ FSC có tuổi cây Keo từ năm thứ 6 trở đi vay tối đa 4
triệu đồng / ha /năm, lãi suất thấp hơn 0,2%/năm so lãi suất trung bình của
NHTM, hoàn trả số tiền vay và lãi vay một lần khi khai thác và bán gỗ.

 Cam kết mua gỗ có chứng chỉ FSC cao hơn từ 15-18% so với giá thị trường.

Một số liên kết Doanh nghiệp – Hộ gia đình và vai trò tổ chức xã hội

Nguồn: Liên kết giữa công ty chế biến gỗ và hộ trồng rừng : Nâng cao chuỗi giá trị ngành gỗ (Vifores, Forest Trends)

 Công ty NAFOCO ( Nam Định) liên kết các hộ trồng rừng Yên Bái:

 Hội Nông dân huyện Yên Bình thành lập Hội các nhóm hộ có chứng chỉ 
rừng Yên Bình, Chủ tịch Hội Nông dân huyện làm Trưởng đại diện.

 Có 494 hộ tại 53 thôn thuộc 5 xã, tổng diện tích rừng có chứng chỉ FSC là 
1.737 ha (rừng sản xuất), Keo Tai tượng (1.637 ha - 94,3%), Bồ đề và Bạch 
đàn.

 Chương trình Rừng và Trang trại của FAO hỗ trợ chi phí một phần, Công ty 
tư vấn GFA đánh giá. 

 NAFOCO chi trả chi phí đánh giá ban đầu, hỗ trợ trang thiết bị văn phòng 
cho Ban đại diện nhóm, cam kết hỗ trợ vốn / tạm ứng cho các hộ trồng 
Keo chứng chỉ từ năm thứ 6 trở đi, cam kết mua gỗ nguyên liệu có chứng 
chỉ FSC cao hơn ít nhất 10%. 

 Mở rộng liên kết Các hộ tại các địa bàn như Hòa Bình (1 triệu USD), Thanh
Hóa, Quảng Ninh.
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- Tổng diện tích rừng trồng và sản lượng tăng.
- Chất lượng gỗ giảm (đường kính nhỏ, nhiều cành ngọn, mắt, cong, 
ít sợi xenlulo).
- Giống cây trồng mua bán trôi nổi, chất lượng kém.
- Phương pháp trồng mật độ cao, khai thác trắng, khai thác sớm.
- Ít đơn vị có chứng chỉ FSC FM, diện tích FSC FM rất nhỏ so với diện
tích rừng trồng.
- Khả năng duy trì tuân thủ các quy định và yêu cầu theo tiêu chuẩn
FSC. 
- Thị trường tiêu thụ chủ yếu cho nguyên liệu giấy, mặc dù các ngành
khác cũng ngày càng tăng sử dụng gỗ.

3. Nhận diện các rủi ro, thách thức

- Sử dụng giống cây trồng đảm bảo chất lượng, đơn vị cung cấp giống
cây có uy tín. 
- Thực hiện đúng phương pháp và kỹ thuật trồng, kéo dài chu kỳ sinh
trưởng, chăm sóc tỉa thưa, khai thác luân kỳ, giữ cây gỗ đường kính
lớn.
- Tuân thủ nghiêm các yêu cầu của tiêu chuẩn FSC /PEFC. 
- Thực hiện đúng cam kết giữa doanh nghiệp và hộ gia đình: hỗ trợ
tài chính, kỹ thuật, thu mua tiêu thụ sản phẩm… 

Một số biện pháp giảm thiểu rủi ro
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Từ phía doanh nghiệp, một trong những nội dung quan tâm chính về Luật
Lâm nghiệp là dự thảo về hệ thống phân loại phân loại tổ chức, trong đó:

- Hoạt động xác minh của các cơ quan chức năng trong toàn bộ chuỗi cung
ứng gỗ / sản phẩm gỗ: thời gian, chi phí.

- Khó khăn trong việc thực hiện Sổ nhập xuất lâm sản ở khâu chế biến cần
phải xác nhận của kiểm lâm sở tại=> khai báo và xác nhận trực tuyến / điện
tử.

- Trách nhiệm của doanh nghiệp nhóm 2 / doanh nghiệp mới thành lập => 
Thời hạn đánh giá phân loại lại lên nhóm 1.

4. Một số góp ý dự thảo nghị định thực hiện Luật Lâm nghiệp

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!


