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Rừng và hưởng dụng đất

• 13 triệu ha rừng, tỷ lệ che phủ 39,1%
– Đặc dụng: 1,94 triệu ha
– Phòng hộ: 4,38 triệu
– Sản xuất: 6,28 triệu ha

• Chủ rừng chính :
– Lâm trường, công ty lâm nghiệp: 2 tr. ha
– Ban quản lý RPH, RĐD: 4,3 tr.
– Hộ: 3.28 tr.
– Chính quyền địa phương (xã): 2,4 tr.
– Cộng đồng và tổ chức khác: 0,85 tr.



Ngành công nghiệp chế biến gỗ

• Năm 2010:
– Hơn 3.000 doanh nghiệp 

– 95% là doanh nghiệp tư nhân; 5% nhà nước

– Quy mô chủ yếu vừa và nhỏ

– 28% tham gia xuất khNu trực tiếp

– Hơn 300.000 lao động

– Kim ngạch xuất khNu: 3.4 tỉ USD

• 26 quốc gia đầu tư vào ngành gỗ (2008)



Xuất khNu

• Trên 120 quốc gia và vũng lãnh thổ

• Thị trường lớn nhất: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản

• Sản phNm: Đồ gỗ nội và ngoại thất



Xuất khẩu 

Tổng cục Hải Quan 



Thị trường nội địa

• Doanh thu hàng năm 0,8-1 tỉ USD

• Sản phNm của các nước: 80%

• Thua trên sân nhà

• Chiến lược hiện nay 



Nhập khNu

• 80% nguyên liệu chế biến nhập khNu
– 4-5 triệu m3 nhập khNu hàng năm, 1 tỉ USD

– 600 nguồn nhập khNu, 26 quốc gia và vùng lãnh 
thổ

– Sản phNm nhập khNu khác nhau 





Khai thác trong nước

• 20% nguyên liệu:
– Rừng tự nhiên: 150-200.000 m3/năm

– Rừng chuyển đổi

– Rừng trồng: 3.7 triệu m3, chất lượng không đảm 
bảo làm đồ gỗ

–



Quy định mới về thị trường

• Chương trình FLEGT của EU

• Quy định gỗ hợp pháp của Châu Âu

• Luật Lacey sửa đổi của Mỹ

• Khác…

• Điểm chung:
– Loại bỏ gỗ bất hợp pháp tại các thị trường 

– Người bán hàng/nhập khNu vào thị trường phải 
thực hiện trách nhiệm giải trình 



Thách thức đối với ngành gỗ VN

• Quy định 3 thị trường chính

• 600 điểm mua hàng, từ 26 quốc gia vùng lãnh 
thổ. Kiểm soát nguồn gốc cực kỳ khó khăn

• VN nhập khNu gỗ từ các nước tiểu vùng sông 
Mekong

• Rủi ro trong việc nhập khNu

• Để tránh rủi ro, Chính phủ đang đàm phán với 
EC về FLEGT VPA



Thích ứng của Chính phủ

• Để tránh rủi ro, Chính phủ đang đàm phán với 
EC về FLEGT VPA

• Đàm phán về:
– Định nghĩa về tính hợp pháp về gỗ

– Kiểm soát chuỗi cung

– Giám sát độc lập 

– …

• Sự tham gia của các bên liên quan? 



Sự tham gia và vai trò của các bên?

• Các bên liên quan tham gia, đảm bảo sự công 
bằng

• Đại diện cộng đồng và hộ gia đình?

• Doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ

SỰ THAM GIA & VAI TRÒ CỦA CHÚNG 
TA?


