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7. Khuyến nghị chính sách hỗ trợ giảm thiểu rủi ro khi xuất khẩu gỗ 

Các phần trước của Báo cáo đã chỉ ra 05 rủi ro đáng kể nhất mà ngành chế biến xuất 

khẩu gỗ và sản phẩm gỗ Việt Nam đang và sẽ tiếp tục phải đối mặt trong thời gian 

tới, bao gồm (i) rủi ro liên quan tới khả năng đáp ứng yêu cầu về tính hợp pháp của 

gỗ nguyên liệu; (ii) rủi ro xuất phát từ việc thiếu hệ thống kiểm soát chuỗi cung; 

(iii) rủi ro trong bảo đảm tuân thủ pháp luật về lao động; (iv) rủi ro do thiếu hiểu 

biết về quy định của các thị trường xuất khẩu; và (v) rủi ro phát sinh từ những hạn 

chế trong khả năng kiểm soát các yếu tố thị trường có ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt 

động xuất khẩu. 

Bối cảnh hội nhập mới, đặc biệt với việc Việt Nam đàm phán/ký TPP và EVFTA, 

mở ra cho ngành chế biến xuất khẩu đồ gỗ Việt Nam những cơ hội thị trường to lớn. 

Tuy nhiên, Việt Nam có nắm bắt được các cơ hội này, hiện thực hóa chúng bằng 

tăng trưởng xuất khẩu hay không, phụ thuộc một phần lớn vào việc các doanh 

nghiệp Việt Nam có thể khắc phục, kiểm soát 05 nhóm rủi ro nói trên như thế nào. 

7.1. Vai trò của Nhà nước trong khắc phục các rủi ro của ngành chế biến 

xuất khẩu gỗ? 

Phân tích về hiện trạng và các nguyên nhân của từng nhóm rủi ro ở phần thứ 5 Báo 

cáo này cho thấy giải pháp giảm thiểu các rủi ro này trước hết nằm ở chính các 

doanh nghiệp. Bởi việc khắc phục rủi ro chỉ có thể xuất phát từ sự chủ động trong 

nhận thức của doanh nghiệp đối với rủi ro và ảnh hưởng của chúng tới tính bền 

vững của hoạt động xuất khẩu. Đồng thời, các giải pháp chỉ có thể được hiện thực 

hóa thông qua hành động cụ thể của doanh nghiệp. 

Thời gian qua, ngành chế biến xuất khẩu gỗ Việt Nam đã tỏ rõ sự chủ động của 

mình trong việc tìm kiếm và hiện thực hóa các cơ hội thị trường. Kết quả tăng 

trưởng xuất khẩu của gỗ và các sản phẩm gỗ (5,9 tỷ USD năm 2015, hoàn thành 

mục tiêu xuất khẩu đặt ra cho năm 2020) là minh chứng thuyết phục cho năng lực 

của ngành này. Mặc dù vậy, thành tích này có thể sẽ khó phát huy, thậm chí là duy 

trì trong thời gian tới khi các thị trường xuất khẩu chính của đồ gỗ Việt Nam đồng 

loạt siết chặt các quy định liên quan tới gỗ, đặc biệt là tính hợp pháp của gỗ nguyên 

liệu. Doanh nghiệp ngành gỗ có thể rất năng động trong khai thác thị trường nhưng 

dường như chưa có sự nhận thức và chuẩn bị đầy đủ cho những rủi ro trong thời 

gian tới ở các thị trường này. 

Tuy vậy, bên cạnh sự chủ động bắt buộc phải có của doanh nghiệp, rất cần những 

chính sách hỗ trợ, thúc đẩy từ phía Nhà nước để giúp doanh nghiệp khắc phục các 

rủi ro này. “Bàn tay” của Nhà nước trong trường hợp này là cần thiết bởi nhiều lý 

do. 
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Thứ nhất, dường như các doanh nghiệp ngành gỗ khó có thể tự mình khắc phục đầy 

đủ các rủi ro này. Kết quả khảo sát doanh nghiệp xuất khẩu gỗ đã cho thấy một tỷ lệ 

lớn các doanh nghiệp hiện đều có thể vướng vào các rủi ro trong xuất khẩu. Tuy 

nhiên, với quy mô sản xuất nhỏ, mang tính thời vụ, nguồn lực hạn chế, có thể thấy 

phần đông trong số họ chưa có hoặc có thể sẽ không sẵn sàng áp dụng các biện 

pháp để khắc phục những rủi ro này. 

Thứ hai, trong một số chừng mực nhất định, khả năng khắc phục rủi ro của mỗi 

doanh nghiệp không chỉ ảnh hưởng bản thân doanh nghiệp liên quan mà còn tác 

động tới một nhóm lớn doanh nghiệp (ví dụ khi phát hiện vi phạm của một vài 

doanh nghiệp Việt Nam, nước nhập khẩu có thể đưa ra cảnh báo hoặc siết chặt cơ 

chế kiểm soát/quy định đối với tất cả các doanh nghiệp Việt Nam khác đang hoặc sẽ 

xuất khẩu sang thị trường liên quan). Do đó, sự hỗ trợ của Nhà nước để tất cả các 

doanh nghiệp có thể giảm mức độ rủi ro của cá nhân doanh nghiệp mình, qua đó 

giảm rủi ro cho cả ngành là rất có ý nghĩa. 

Thứ ba, sự hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp gỗ để khắc phục rủi ro xuất 

khẩu nếu hiệu quả sẽ không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho ngành này mà qua đó 

tác động tích cực tới thu nhập, việc làm của người lao động trong ngành cũng như 

một bộ phận dân cư nhạy cảm sống bằng nghề trồng rừng, cung cấp nguyên liệu cho 

ngành chế biến gỗ. 

Thứ tư, do các rủi ro đối với ngành chế biến gỗ phần lớn gắn với các yêu cầu về 

tính hợp pháp của gỗ nguyên liệu, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới yêu cầu tuân thủ 

các quy định về khai thác, vận chuyển, chế biến, lưu thông sản phẩm của chính 

nước sở tại. Sự hỗ trợ của Nhà nước với các doanh nghiệp để họ đáp ứng được các 

yêu cầu này của thị trường xuất khẩu đồng thời là cách để tăng cường việc thực thi 

pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực này. 

7.2. Không gian chính sách để Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp chế biến xuất 

khẩu gỗ khắc phục rủi ro 

Khung khổ pháp lý ảnh hưởng tới việc xây dựng và thực thi các biện pháp hỗ trợ 

ngành chế biến xuất khẩu gỗ được định hình bởi các cam kết quốc tế và các quy 

định pháp luật nội địa liên quan. 

7.2.1. Những giới hạn từ góc độ cam kết quốc tế 

Trong bối cảnh Việt Nam đã hội nhập sâu vào nền kinh tế toàn cầu, là thành viên 

WTO và tham gia nhiều Hiệp định thương mại, các biện pháp chính sách liên quan 

tới thương mại và đầu tư của Việt Nam bị ràng buộc bởi các cam kết từ nhiều góc 

độ. Do đó, việc tìm kiếm các giải pháp chính sách nhằm hỗ trợ cho ngành chế biến 
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xuất khẩu gỗ cần phải chú ý tới giới hạn không gian chính sách mà các cam kết này 

đặt ra. 

Trên bình diện chung, các cam kết có thể ảnh hưởng chung tới không gian chính 

sách của Việt Nam cho đến nay đều tập trung ở nhóm các cam kết gia nhập WTO, 

mà chủ yếu là các nghĩa vụ trong khuôn khổ Hiệp định về trợ cấp và các biện pháp 

đối kháng (Hiệp định SCM của WTO) và Hiệp định về các biện pháp đầu tư liên 

quan tới thương mại (TRIMS). Các cam kết trong khuôn khổ các FTA đã hoặc sắp 

có hiệu lực của Việt Nam phần nhiều không đề cập tới các vấn đề về hỗ trợ/trợ cấp, 

hoặc nếu có (chủ yếu trong các FTA thế hệ mới mới kết thúc đàm phán/ký gần đây) 

thì cũng không liên quan tới ngành gỗ, do đó hầu như không có ảnh hưởng đến 

không gian chính sách hỗ trợ/trợ cấp của ngành này. 

Rà soát các cam kết trong WTO cho thấy không gian chính sách chung cho ngành 

chế biến xuất khẩu gỗ (với tính chất là một ngành sản xuất hàng hóa) là không 

nhiều. Cụ thể:  

Liên quan tới các nghĩa vụ trong Hiệp định SCM 

Hiệp định này quy định rất nhiều các ràng buộc về các biện pháp trợ cấp/hỗ trợ tài 

chính cho doanh nghiệp và là khung khổ cơ bản giới hạn các chính sách hỗ trợ nói 

chung của một quốc gia thành viên với các ngành nội địa của mình. Hiệp định áp 

dụng cho hàng phi nông nghiệp, do đó toàn bộ các quy định của Hiệp định này sẽ 

áp dụng cho các biện pháp áp dụng cho ngành gỗ. 

Theo Hiệp định này thì các biện pháp hỗ trợ/trợ cấp sau đây sẽ không được phép áp 

dụng:  

- Trợ cấp xuất khẩu (trợ cấp căn cứ vào kết quả xuất khẩu, ví dụ thưởng 

xuất khẩu, trợ cấp nguyên liệu đầu vào để xuất khẩu, miễn thuế/giảm 

thuế cao hơn mức mà sản phẩm tương tự bán trong nước được hưởng, 

ưu đãi bảo hiểm xuất khẩu, ưu đãi tín dụng xuất khẩu…); hoặc 

- Trợ cấp nhằm ưu tiên sử dụng hàng nội địa so với hàng nhập khẩu 

Hiệp định cho phép các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, thực hiện các trợ 

cấp sau đây: 

- Trợ cấp không cá biệt: Tức là các loại trợ cấp không hướng tới một 

(một nhóm) doanh nghiệp/ngành/khu vực địa lý nào. Tiêu chí để hưởng 

trợ cấp là khách quan; không cho cơ quan có thẩm quyền cấp khả năng 

tuỳ tiện xem xét và không tạo ra hệ quả ưu đãi riêng đối với bất kỳ đối 

tượng nào; hoặc 
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- Trợ cấp cho hoạt động nghiên cứu do các công ty, tổ chức nghiên cứu 

tiến hành (với một số điều kiện về loại trợ cấp và mức trợ cấp cụ thể); 

- Trợ cấp cho các khu vực khó khăn (với các tiêu chí xác định cụ thể về 

mức thu nhập bình quân hoặc tỷ lệ thất nghiệp) 

- Trợ cấp để hỗ trợ điều chỉnh các điều kiện sản xuất cho phù hợp với 

môi trường kinh doanh mới 

Tất cả các biện pháp trợ cấp khác không nằm trong 02 nhóm trên Nhà nước vẫn có 

thể thực hiện nhưng nếu gây thiệt hại cho nước thành viên khác hoặc ngành sản 

xuất sản phẩm tương tự của nước thành viên khác thì có thể bị kiện ra WTO. 

Từ khung khổ này có thể thấy: 

- Nhà nước không thể thực hiện các biện pháp trợ cấp cho xuất khẩu gỗ 

và sản phẩm đồ gỗ; 

- Nhà nước có thể thực hiện các biện pháp trợ cấp chung cho nhiều nhóm 

đối tượng theo tiêu chí khách quan, trong đó có doanh nghiệp gỗ; 

- Nhà nước có thể thực hiện các biện pháp trợ cấp về nghiên cứu, đào 

tạo, cơ sở hạ tầng,… mà không bị hạn chế; 

- Các biện pháp trợ cấp khác nếu không cá biệt (không dành riêng cho 

doanh nghiệp ngành gỗ) và không gây thiệt hại cho ngành sản xuất các 

nước WTO khác thì cũng có thể được thực hiện. 

Liên quan tới các nghĩa vụ trong Hiệp định TRIMS:  

TRIMS liệt kê một số các biện pháp liên quan tới đầu tư mà WTO cấm các nước 

thành viên áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Phần nhiều các biện pháp này 

hướng tới bảo đảm quyền được đối xử công bằng và quyền tự chủ trong các quyết 

định kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong các ngành sản xuất. Các 

quy định này của TRIMS đã được nội luật hóa trong Luật Đầu tư.  

Do đó, ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc trong Luật Đầu tư, Việt Nam không bị 

ràng buộc nào khác từ TRIMS trong các chính sách, biện pháp đối với ngành chế 

biến, xuất khẩu đồ gỗ. 

7.2.2. Hiện trạng chính sách hỗ trợ trong nước 

Rà soát các các chính sách liên quan tới ngành chế biến gỗ chủ yếu là các chính 

sách để phát triển và cơ cấu ngành lâm nghiệp (trồng, quản lý và sử dụng rừng), có 

rất ít chính sách, pháp luật chuyên biệt cụ thể riêng cho ngành chế biến gỗ.  

Ngành chế biến xuất khẩu gỗ là đối tượng của một số chính sách hỗ trợ chung cho 

nhiều nhóm chủ thể nhưng chỉ mang tính thời điểm (trong một số giai đoạn kinh tế 

khó khăn/khủng hoảng), ví dụ: 
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- Quyết định 443/QĐ-TTg ngày 4/4/2009 về hỗ trợ lãi suất cho các tổ 

chức, cá nhân vay vốn trung và dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư 

mới để phát triển sản xuất – kinh doanh; 

- Quyết định 131/QĐ-TTg ngày 23/1/2009 về việc hỗ trợ lãi suất cho các 

tổ chức, cá nhân vay vốn ngân hàng để sản xuất kinh doanh; 

- Nghị định 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 của Chính phủ về tín dụng 

đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước (được sửa đổi, bổ sung sau đó 

bởi Nghị định 54/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 và Nghị định 

133/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013) (theo Nghị định này, sản xuất đồ gỗ 

xuất khẩu được xếp trong Nhóm hàng thủ công mỹ nghệ trong Danh mục 

mặt hàng được vay vốn tín dụng xuất khẩu; tuy nhiên, để phù hợp với các 

cam kết quốc tế, lãi suất vay được quy định là phải xác định theo nguyên 

tắc phù hợp với lãi suất thị trường. Vì vậy về mặt nguyên tắc đây không 

phải là chính sách ưu đãi tín dụng). 

Ngoài các trường hợp này, ngành chế biến xuất khẩu gỗ hiện khônglà đối tượng của 

chính sách hỗ trợ/trợ cấp nào của Nhà nước. 

 

7.3. Khuyến nghị chính sách hỗ trợ ngành chế biến xuất khẩu gỗ 

Trên cơ sở xác định không gian chính sách khả thi còn lại theo các cam kết quốc tế 

và hiện trạng chính sách nội địa đối với ngành chế biến xuất khẩu gỗ, phân tích hiện 

trạng rủi ro mà doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ phải đối mặt và nhu cầu hỗ trợ 

của họ có thể thấy dư địa chính sách để Nhà nước hỗ trợ ngành này một cách hợp 

pháp, hiệu quả vẫn còn tương đối rộng rãi, đặc biệt trong 03 mảng vấn đề (i) hỗ trợ 

doanh nghiệp vượt qua rủi ro về tính hợp pháp của nguồn gỗ nguyên liệu; (ii) hỗ trợ 

doanh nghiệp trong các vấn đề về lao động; (iii) hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin 

thị trường (pháp luật, nhu cầu và phương thức kinh doanh của thị trường).  

7.3.1. Đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua rủi ro liên quan tới tính 

hợp pháp của gỗ nguyên liệu 

Phần 5 của Báo cáo này đã cho thấy rủi ro liên quan tới tính hợp pháp của gỗ 

nguyên liệu là nhóm rủi ro lớn nhất mà các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối 

mặt. Rủi ro thuộc nhóm này tập trung ở 03 dạng thức chủ yếu, bao gồm (i) Sử dụng 

nhóm gỗ nguyên liệu có nguy cơ cao về nguồn gốc bất hợp pháp; (ii) Không thực 

hiện nghĩa vụ giải trình, minh bạch thông tin (đặc biệt là không khai báo tên gỗ); 

(iii) Không có khả năng cung cấp bằng chứng liên quan tới tính hợp pháp của gỗ.  

Hai nhóm rủi ro khác cũng được nêu đậm nét trong Phần 5 của Báo cáo (bao gồm 

(i) rủi ro do thiếu hệ thống kiểm soát chuỗi cung hiệu quả và (ii) rủi ro do thiếu 

thông tin về các quy định của thị trường) thực chất là những tác nhân trung gian dẫn 
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tới rủi ro cuối cùng là khả năng không đáp ứng được yêu cầu về tính hợp pháp của 

nguồn gỗ nguyên liệu tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm. Do đó nỗ lực tìm 

kiếm giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục/vượt qua các rủi ro này cần 

được thực hiện đồng thời, với tác động bổ trợ qua lại lẫn nhau. 

Phân tích các nguyên nhân của nhóm rủi ro này, có thể thấy vấn đề cơ bản nằm ở 03 

khía cạnh: (i) doanh nghiệp không biết hoặc không có kiến thức đầy đủ về các quy 

định về tính hợp pháp của nguồn gỗ nguyên liệu ở các thị trường; (ii) doanh nghiệp 

chưa nhận thức được đầy đủ về ý nghĩa, tác động của việc tuân thủ yêu cầu về tính 

hợp pháp của gỗ đối với hoạt động kinh doanh của cá nhân doanh nghiệp cũng như 

của toàn ngành; và (iii) doanh nghiệp không có đủ năng lực để đáp ứng các yêu cầu 

về tính hợp pháp của nguồn gỗ nguyên liệu (bao gồm cả việc không có đủ nguồn 

lực để xây dựng hệ thống kiểm soát chuỗi cung hiệu quả, qua đó tăng khả năng giải 

trình, minh bạch thông tin cũng như cung cấp bằng chứng chứng minh tính hợp 

pháp của gỗ nguyên liệu). 

Các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước, vì vậy, cần tập trung vào việc xử lý các nguyên 

nhân rủi ro này. 

Phần dưới đây nêu các giải pháp trực tiếp hướng vào việc hỗ trợ doanh nghiệp đáp 

ứng yêu cầu về tính hợp pháp của nguồn gỗ nguyên liệu. Các giải pháp về nâng cao 

nhận thức sẽ được xem xét ở mục 7.3.3 và 7.4.4. 

Liên quan tới giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiếu nguy cơ không đáp ứng 

yêu cầu về tính hợp pháp của gỗ thông qua việc đánh giá nguy cơ trước khi xuất 

khẩu 

Hiện trạng 

Về nguyên tắc, khi các yêu cầu về tính hợp pháp của gỗ có hiệu lực toàn bộ, nếu 

hàng hóa đã được chuyển tới biên giới nước nhập khẩu mà doanh nghiệp không thể 

bảo đảm các yêu cầu về tính hợp pháp của nguồn gỗ nguyên liệu, doanh nghiệp sẽ 

đứng trước nguy cơ hoặc là phải trả tiền lưu kho tại cảng trong lúc tìm kiếm bằng 

chứng chứng minh gỗ hợp pháp, hoặc là phải chuyển hàng về lại Việt Nam. Ở cả 

hai khả năng, doanh nghiệp đều chịu rủi ro, thiệt hại lớn. 

Trong khi đó, phía đầu Việt Nam lại chưa có cơ chế nào giúp doanh nghiệp có thể 

kiểm soát, giảm thiểu nguy cơ rủi ro nói trên trước khi xuất khẩu. 

Giải pháp đề xuất 

Giải pháp khả thi nên được cân nhắc trong trường hợp này là thiết lập cơ chế kiểm 

tra tính hợp pháp nguồn gỗ gốc theo yêu cầu của từng thị trường xuất khẩu theo yêu 

cầu của doanh nghiệp, miễn phí cho doanh nghiệp trước khi họ xuất hàng đi. 
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Cơ chế kiểm tra tự nguyện này giống như một hình thức thử nghiệm trước, giúp 

doanh nghiệp đánh giá được khả năng tuân thủ quy định về tính hợp pháp của 

nguồn gốc gỗ ngay tại Việt Nam, từ đó có thể xử lý ngay trước khi xuất khẩu, qua 

đó giảm rủi ro cho từng doanh nghiệp cũng như cả ngành khi hàng hóa sang đến thị 

trường xuất khẩu). 

Cần lưu ý là trong một số ngành khác (ví dụ thủy sản), biện pháp tương tự đã được 

thực hiện (thiết lập Cơ chế kiểm soát chất lượng trước khi xuất khẩu). Tuy nhiên 

các  biện pháp này trên thực tế không mang lại hiệu quả như mong muốn, thậm chí 

trong một số trường hợp còn tạo ra tác dụng ngược. Lý do là việc kiểm tra chất 

lượng trước khi xuất khẩu này được áp dụng bắt buộc đối với tất cả các lô hàng xuất 

khẩu, tức là tạo ra một thủ tục hành chính mới (thủ tục xin-cho giấy chứng nhận 

chất lượng) khiến doanh nghiệp vừa mất thêm chi phí thực hiện (thời gian, tiền bạc, 

nhân lực) vừa đứng trước nguy cơ không được phép xuất khẩu. Đồng thời thủ tục 

xin-cho này cũng tạo ra dư địa để cán bộ thực hiện nhũng nhiễu doanh nghiệp. 

Trong khi đó, từ góc độ rủi ro, thủ tục này không làm giảm bớt rủi ro bởi mặc dù đã 

được chứng nhận, hàng hóa xuất khẩu vẫn có thể bị các nước nhập khẩu từ chối vì 

lý do chất lượng như bình thường, và cơ quan thực hiện việc chứng nhận chất lượng 

phía Việt Nam không chịu trách nhiệm gì với các chứng nhận mà mình đã cấp trong 

trường hợp này. 

Vì vậy, để cơ chế này có thể đạt hiệu quả với trường hợp của ngành gỗ, qua đó hỗ 

trợ cho hoạt động xuất khẩu của ngành này, cần bảo đảm các yêu cầu: 

- Cơ chế kiểm soát là tự nguyện (doanh nghiệp nào muốn thì làm, không 

muốn thì không làm): điều này nhằm tránh việc tạo thêm cho doanh 

nghiệp các thủ tục mới không cần thiết (bởi có những thị trường không 

đòi hỏi doanh nghiệp về vấn đề tính hợp pháp của gỗ nguyên liệu); 

- Việc kiểm soát được thực hiện theo yêu cầu riêng của từng thị trường 

(hàng hóa của doanh nghiệp cần xuất khẩu đi thị trường nào thì việc 

đánh giá sự phù hợp với các yêu cầu về tính hợp pháp được thực hiện 

theo quy định của thị trường đó): cách thức này nhằm tránh tình trạng 

doanh nghiệp xuất đi một thị trường nhưng lại phải đánh giá sự phù 

hợp của hàng hóa với yêu cầu của nhiều thị trường cùng lúc; 

- Việc kiểm soát được thực hiện miễn phí (điều này sẽ thúc đẩy các 

doanh nghiệp thực hiện việc kiểm soát tự nguyện, đồng thời đây cũng 

là hình thức hỗ trợ cho doanh nghiệp từ phía Nhà nước); 

- Kết quả kiểm soát/ đánh giá chỉ có giá trị tham khảo với doanh nghiệp, 

không phải là loại giấy tờ bắt buộc mà doanh nghiệp phải có trước khi 

xuất khẩu. 
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Chủ thể thực hiện 

Việc kiểm soát khả năng đáp ứng yêu cầu về tính hợp pháp của gỗ nguyên liệu là 

tương đối phức tạp (bởi nó gắn với việc đánh giá mức độ tuân thủ quy định pháp 

luật ở nhiều giai đoạn) đòi hỏi chủ thể thực hiện việc kiểm soát cần có năng lực 

chuyên môn phù hợp. 

Do đó, chủ thể thích hợp để thực hiện hoạt động này là: 

- Cơ quan quản lý Nhà nước về tính hợp pháp của gỗ nguyên liệu (Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn): Có thể thiết lập một đơn vị thực 

hiện nhiệm vụ này trong khuôn khổ Cơ quan cấp phép FLEGT – VPA 

(bởi cơ quan này cũng sẽ làm nhiệm vụ kiểm soát tính hợp pháp của gỗ 

theo VPA với các hoạt động tương tự); 

- Tổ chức chứng nhận sự phù hợp có đủ chuyên môn để thực hiện việc 

đánh giá/kiểm soát này (trong trường hợp này Nhà nước sẽ trả phí cho 

Tổ chức chứng nhận sự phù hợp cho mỗi hoạt động đánh giá/kiểm soát 

mà Tổ chức này thực hiện cho doanh nghiệp gỗ. 

Liên quan tới giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống kiểm soát chuỗi 

cung hiệu quả 

Xây dựng hệ thống kiểm soát chuỗi cung hiệu quả thông qua việc tổ chức chuỗi sản 

xuất đáp ứng một số tiêu chuẩn cấp chứng chỉ liên quan tới đảm bảo gỗ nguyên liệu 

có xuất xứ từ rừng được quản lý phù hợp, bảo đảm hài hòa các lợi ích về môi 

trường, xã hội và kinh tế như ISO 9001/2008, FSC FM /COC, BSCI và SA 8000 là 

một trong những nhân tố cơ bản để doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu về tính hợp 

pháp của gỗ nguyên liệu ở các thị trường xuất khẩu phát triển. 

Tuy nhiên việc điều chỉnh chuỗi sản xuất, chuỗi cung nguyên liệu để đáp ứng các 

tiêu chuẩn để được cấp các chứng chỉ nói trên lại rất tốn kém (cả về chi phí thời 

gian, nhân lực, tiền), đặc biệt đối với các doanh nghiệp ngành gỗ phần lớn là doanh 

nghiệp vừa, nhỏ, thậm chí siêu nhỏ. Đây có thể là một trong những lý do quan trọng 

khiến một tỷ lệ lớn các doanh nghiệp gỗ xuất khẩu được khảo sát (gần 60%) không 

có bất kỳ chứng chỉ nào. 

Giải pháp đề xuất 

Giải pháp cho vấn đề này có thể là các hỗ trợ tài chính hoặc kỹ thuật từ Nhà nước 

để doanh nghiệp có thể có các chứng chỉ này: 

(i) Nhóm giải pháp về hỗ trợ tài chính 

- Hỗ trợ một phần chi phí xây dựng chứng chỉ: Doanh nghiệp có các 

chứng chỉ được liệt kê (ví dụ ISO 9001/2008, FSC FM /COC, BSCI và 
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SA 8000) có thể xuất trình hồ sơ chi phí xây dựng chứng chỉ để được 

hỗ trợ một phần (theo tỷ lệ cố định, ví dụ 30%-50%). 

Trường hợp nguồn ngân sách hỗ trợ không đủ lớn, có thể giới hạn các 

hỗ trợ này ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo tiêu chí nêu tại các văn 

bản pháp luật liên quan (không hỗ trợ doanh nghiệp lớn). 

- Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp gỗ có một 

trong các chứng chỉ liệt kê. 

Tương tự như trên, trường hợp nguồn ngân sách không đủ có thể loại 

trừ các doanh nghiệp lớn khỏi diện được hưởng ưu đãi. 

(ii) Nhóm giải pháp về hỗ trợ kỹ thuật 

- Cơ quan Nhà nước cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật (tư vấn chuyên môn, 

hướng dẫn thực hiện miễn phí) cho các doanh nghiệp đang xin một 

trong các chứng chỉ liệt kê. 

Cách này tương đối khó định lượng, chỉ có thể quy định các dạng hỗ trợ 

kỹ thuật cụ thể, có thể xảy ra tình trạng bất bình đẳng trong hỗ trợ giữa 

các doanh nghiệp. Cách này đòi hỏi Cơ quan Nhà nước phải duy trì một 

đội ngũ cán bộ/chuyên gia được trả phí để thực hiện về hỗ trợ kỹ thuật 

này. 

Chủ thể thực hiện 

Chủ thể hưởng lợi trong các chính sách này là từng doanh nghiệp cụ thể. 

Chủ thể triển khai các chính sách này là: 

- Cơ quan quản lý Nhà nước về tài chính và các cơ quan có thẩm quyền 

trong việc quyết định các biện pháp hỗ trợ tài chính hoặc ưu đãi thuế 

(Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ); 

- Cơ quan quản lý Nhà nước về chuyên môn ngành gỗ (Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn) 

7.3.2. Đề xuất chính sách hỗ trợ doanh nghiệp xử lý các rủi ro về lao động 

Phần 5 Báo cáo này đã chỉ ra 02 rủi ro điển hình liên quan tới lao động mà doanh 

nghiệp gỗ Việt Nam đang phải đối mặt, bao gồm (i) rủi ro do không tuân thủ đầy đủ 

các quy định của pháp luật lao động Việt Nam, đặc biệt liên quan tới lao động 

không nằm trong độ tuổi lao động, hình thức hợp đồng lao động; và (ii) rủi ro về 

chất lượng sản phẩm, năng suất sản xuất xuất phát từ đặc điểm lao động mùa vụ của 

ngành gỗ (doanh nghiệp gỗ không có động lực, cũng không có nguồn lực để đào tạo 

lao động lành nghề lâu dài). 
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Như đã đề cập ở các mục đầu phần 7 này, các hỗ trợ liên quan tới nguồn nhân lực là 

những hỗ trợ được phép trong WTO. Vì vậy các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc 

phục các rủi ro ở khía cạnh này cơ bản là không bị giới hạn, ràng buộc nào đáng kể. 

Hiện trạng 

Rà soát cho thấy hiện chưa có chính sách hỗ trợ nào trực tiếp giúp doanh nghiệp 

ngành gỗ cải thiện chất lượng lao động của ngành. Ngoài đại học lâm nghiệp đào 

tạo về lâm nghiệp là chủ yếu, hiện không có cơ sở đào tạo chính quy nào có chương 

trình đào tạo về quản trị trong ngành gỗ, đặc biệt là quản trị chuỗi sản xuất đồ gỗ. 

Một số các cơ sơ đào tạo nghề có chương trình đào tạo về nghề mộc. Mặc dù vậy, 

đây hoàn toàn là hoạt động đào tạo mang tính thị trường, chưa có  

Giải pháp đề xuất 

Giải pháp chính sách để hỗ trợ doanh nghiệp ngành gỗ khắc phục rủi ro về lao động 

có thể bao gồm: 

(i) Giải pháp hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cho doanh nghiệp gỗ 

- Hỗ trợ (toàn bộ hoặc một phần chi phí) đào tạo lao động nghề mộc cho 

doanh nghiệp/trung tâm đào tạo nghề:  

Biện pháp này nhằm khuyến khích các doanh nghiệp/cơ sở đào tạo 

nghề tập trung quảng bá cho hoạt động đào tạo nghề mộc, qua đó thu 

hút lao động nghề này đồng thời cũng tạo điều kiện để người lao động 

có thể học nghề mộc một cách bài bản với chi phí thấp hoặc không mất 

phí. 

- Ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp gỗ dành một tỷ lệ chi phí nhất định 

cho đào tạo trong doanh thu:  

Giải pháp này nhằm khuyến khích doanh nghiệp dành nguồn lực cho 

việc đào tạo lao động. Tuy nhiên giải pháp này đỏi hỏi phải sửa đổi 

pháp luật thuế. 

- Có chương trình quản trị đào tạo ngành gỗ tại các cơ sở đào tạo (đại 

học, cao đẳng):  

Giải pháp này không trực tiếp hướng tới việc giúp doanh nghiệp giảm 

rủi ro liên quan tới lao động theo yêu cầu tại các thị trường xuất khẩu 

nhưng có thể giúp nâng cao chất lượng quản lý sản xuất trong các 

doanh nghiệp ngành gỗ, từ đó tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp1. 

(ii) Giải pháp khuyến khích tuân thủ pháp luật lao động 

                                                           
1 Theo Báo cáo Hỗ trợ Hiệp hội thực hiện nghiên cứu chiến lược phát triển ngành chế biến gỗ, Nguyễn Thị 

Thu Trang, 2015 doanh nghiệp ngành gỗ, đặc biệt là khối doanh nghiệp nội (chiếm khoảng 85% tổng số 

doanh nghiệp) rất yếu trong quản trị chuỗi sản xuất, tình trạng lãng phí nguyên liệu, thời gian, công đoạn, 

nhân lực trong các quy trình sản xuất đồ gỗ diễn ra phổ biến. 
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- Ưu đãi thuế cho DN sử dụng lao động hợp đồng trên 1 năm:  

Biện pháp này có thể giúp khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng lao 

động lâu dài, từ đó tạo động lực cho doanh nghiệp trong việc đào tạo 

người lao động cũng như tăng sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người 

lao động để làm cơ sở cho sự phát triển bền vững và ổn định của doanh 

nghiệp. 

Tuy nhiên giải pháp này đỏi hỏi phải sửa đổi pháp luật thuế. 

Chủ thể thực hiện 

Chủ thể thực hiện các biện pháp hỗ trợ đề xuất trong phần này có thể là: 

- Các cơ quan có thẩm quyền trong soạn thảo, ban hành và thực thi các 

quy định về ưu đãi thuế (ưu đãi đối với doanh nghiệp gỗ dành chi phí 

cho đào tạo lao động, và có tỷ lệ cao các hợp đồng lao động trên 01 

năm); 

- Các cơ quan có thẩm quyền trong quyết định các biện pháp hỗ trợ đào 

tạo (tại doanh nghiệp, tại cơ sở đào tạo nghề) hoặc xây dựng các 

chương trình đào tạo tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng. 

7.3.3. Đề xuất giải pháp chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận 

thức, hiểu biết, thông tin về thị trường xuất khẩu 

Phân tích ở phần 5 của Báo cáo này cho thấy một nguyên nhân chung của nhiều rủi 

ro mà doanh nghiệp gỗ Việt Nam đang và sẽ gặp phải tại các thị trường xuất khẩu là 

tình trạng thiếu kiến thức, hiểu biết về thị trường (bao gồm cả các thông tin về pháp 

lý - quy định bắt buộc của thị trường, cũng như thông tin về thị trường nói chung 

như nhu cầu, đặc tính tiêu dùng…). 

Giải pháp cho các vấn đề này có thể được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau 

và trong phần lớn các trường hợp Nhà nước đều có thể hỗ trợ doanh nghiệp trong 

vấn đề này. 

Liên quan tới việc hỗ trợ doanh nghiệp có kiến thức đầy đủ, chính xác và nhận 

thức đúng đắn về yêu cầu về tính hợp pháp của nguồn gỗ nguyên liệu 

Như đã phân tích ở phần 4 và 5 của Báo cáo này, một trong những nhóm yêu cầu 

quan trọng nhất đối với sản phẩm gỗ của các thị trường xuất khẩu như Hoa Kỳ, EU, 

Úc là yêu cầu về tính hợp pháp của nguồn gỗ nguyên liệu. Việc tuân thủ các yêu 

cầu này trước hết cần bắt nguồn từ hiểu biết của các doanh nghiệp về nội dung các 

yêu cầu này cũng như nhận thức của họ về tác động của việc tuân thủ đối với triển 

vọng kinh doanh của chính họ và của ngành gỗ Việt Nam. 
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Do đó, vấn đề cung cấp thông tin và tuyên truyền, phổ biến về các yêu cầu này là 

việc cần được thực hiện một cách hiệu quả. 

Hiện trạng 

Rà soát các chương trình cung cấp thông tin và hiện trạng thông tin về vấn đề này ở 

Việt Nam cho thấy: 

- Đã có những hoạt động (hội thảo, khóa đào tạo ngắn) giới thiệu về các 

yêu cầu của thị trường xuất khẩu về vấn đề này, qua đó tạo nhận thức 

chung của cộng đồng doanh nghiệp chế biến xuất khẩu gỗ về sự tồn tại 

của các bộ quy định quan trọng như Lacey, FLEGT hay Đạo luật về gỗ 

hợp pháp của Úc2.  

Tuy nhiên tất cả các hoạt động này dường như mới chỉ dừng lại ở việc 

phổ biến các nội dung chung chung mà chưa có các chỉ dẫn về các yêu 

cầu cụ thể về vấn đề này ở mỗi thị trường cũng như các hướng dẫn về 

kỹ năng, cách thức chuẩn bị cho doanh nghiệp để sẵn sàng cho việc 

tuân thủ. 

- Đã có những đầu mối thông tin về FLEGT của EU3 (chưa có đầu mối 

thông tin nào về Lacey hay Đạo luật về gỗ hợp pháp của Úc) với các 

thông tin chi tiết hơn (bao gồm cả các tài liệu đào tạo) về lịch sử, mục 

tiêu, ý nghĩa môi trường và phát triển bền vững của các quy định về 

tính hợp pháp của gỗ nguyên liệu của EU cũng như các đường dẫn tới 

các trang web của EU về các quy định này. 

Mặc dù vậy, đặc điểm chung và cũng là tồn tại chính của các đầu mối 

là các thông tin được giới thiệu theo cách thức chưa phù hợp với doanh 

nghiệp Việt Nam. Hoặc là các thông tin quá dài (trong khi doanh 

nghiệp có ít thời gian), hoặc là đề cập tới vấn đề vĩ mô vượt quá sự 

quan tâm của doanh nghiệp (ví dụ các giải trình về ý nghĩa với môi 

trường bền vững trong khi doanh nghiệp quan trọng nhiều hơn tới các 

hệ quả trực tiếp về kinh tế và quyền kinh doanh của mình), hoặc ngôn 

ngữ dịch tương đối lạ lẫm, với nhiều thuật ngữ không quen thuộc…Đặc 

biệt, các đầu mối thông tin này đều thiếu vắng các tổng hợp ngắn gọn, 

chính xác, bằng tiếng Việt về các quy định, quy trình pháp lý liên quan 

mà doanh nghiệp phải tuân thủ ở thị trường xuất khẩu.  

Đó là với trường hợp quy định FLEGT của VPA. Còn với quy định của 

Lacey hay của Úc thì thông tin cho doanh nghiệp Việt Nam càng hạn 

chế hơn nữa. 

                                                           
2 Đặc biệt phải kể đến các hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam trong 

đàm phán, thực hiện FLEGT-VPA của Phái đoàn châu Âu, FAO Flegt Program… 
3 Ví dụ: Trang web FLEGT VPA Việt Nam tại địa chỉ http://flegtvpa.com/ 
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Những hạn chế trong cung cấp thông tin về quy định liên quan tới tính hợp pháp của 

gỗ nguyên liệu ở các thị trường xuất khẩu như đề cập ở trên được cho là nguyên 

nhân quan trọng dẫn tới việc doanh nghiệp không có hiểu biết đầy đủ, chính xác về 

nội dung cũng như hệ quả của việc không tuân thủ các yêu cầu này, từ đó dẫn tới 

việc thiếu ý thức trong tuân thủ. 

Giải pháp đề xuất 

Giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp trong vấn đề này là các chính sách có nội dung 

hướng tới: 

(i) Thiết lập một hoặc các đầu mối thông tin (online) về quy định pháp luật 

bắt buộc của các thị trường xuất khẩu gỗ trọng điểm 

Để bảo đảm tính hiệu quả, khắc phục những tồn tại của các đầu mối thông tin hiện 

tại, các đầu mối (Cổng thông tin online) đề xuất cần bảo đảm các yêu cầu sau: 

- Về nội dung thông tin cung cấp:  

+ Thông tin về quy định: Nhóm này phải bao gồm các thông tin cụ thể, 

trực tiếp, đầy đủ về quy định của từng thị trường xuất khẩu lớn hoặc có 

nguy cơ cao (trong đó ít nhất là quy định của thị trường Hoa Kỳ, EU, 

Úc). 

Trường hợp các quy định dẫn chiếu tới quy định khác (ví dụ quy định 

của pháp luật Việt Nam về vấn đề liên quan) thì cần nêu cả nội dung 

của các quy định được dẫn chiếu. 

+ Hướng dẫn các quy trình, bước, kỹ năng, các loại giấy tờ cần có trong 

hồ sơ để tuân thủ các quy định: Nhóm này cần bao gồm những chỉ dẫn 

cụ thể, thực tiễn về những việc doanh nghiệp cần làm, các giấy tờ hồ sơ 

cần có, các thời hạn để bảo đảm tuân thủ các quy định liên quan. 

- Về cách thức thông tin:  

Các thông tin được cung cấp phải là những thông tin đã được xử lý 

(tóm tắt, tổng hợp, diễn giải lại, mô hình hóa) phù hợp với trình độ và 

sự quan tâm của doanh nghiệp Việt Nam (chứ không phải đơn giản là 

dịch các thông tin sang tiếng Việt) 

- Về các hỗ trợ bổ sung 

+ Cần cung cấp một công cụ tư vấn cụ thể (cho các trường hợp doanh 

nghiệp dù đọc thông tin nhưng không hiểu rõ hoặc để doanh nghiệp có 

thể tham vấn chuyên gia cho vấn đề cụ thể của mình). Để làm được 

điều này một cách hiệu quả, thực chất, bên cạnh việc thiết kế một công 

cụ cho phép doanh nghiệp đặt câu hỏi tư vấn, cần duy trì một mạng lưới 

các chuyên gia về vấn đề này để giải đáp/tư vấn cụ thể cho doanh 

nghiệp khi họ có yêu cầu. 
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+ Cần cung cấp thông tin về tình hình thực thi các quy định liên quan 

tại các thị trường nói chung và tình hình thực thi của doanh nghiệp Việt 

Nam ở các thị trường đó nói riêng. Những thông tin này là rất cần thiết 

để cảnh báo doanh nghiệp có ý định vi phạm đồng thời cũng báo động 

kịp thời cho doanh nghiệp về xu hướng thực thi (siết chặt hơn hay 

buông lỏng hơn) ở từng thị trường. 

(ii) Tổ chức các khóa đào tạo, xuất bản các cẩm nang hướng dẫn doanh 

nghiệp về quy định của thị trường xuất khẩu về tính hợp pháp của gỗ 

nguyên liệu  

Hiện trạng 

Cũng giống như việc cung cấp thông tin về các quy định/yêu cầu về tính hợp pháp 

của nguồn gỗ nguyên liệu, trên thực tế, đã có một số các khóa đào tạo, ấn phẩm về 

vấn đề này được thực hiện để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiểu biết, nhận thức và 

hành động (đặc biệt là trong khuôn khổ các chương trình hỗ trợ kỹ thuật liên quan 

tới FLEGT-VPA). Mặc dù vậy, các thông tin được cung cấp cho doanh nghiệp qua 

các hoạt động này cũng vướng phải những tồn tại cố hữu như thông tin quá chung 

chung, không trả lời trực tiếp vào mối quan tâm của doanh nghiệp, ngôn ngữ phức 

tạp, thiếu các hướng dẫn cụ thể rõ ràng… 

Giải pháp đề xuất 

Cần có các hoạt động đào tạo chuyên sâu cho doanh nghiệp về quy định về tính hợp 

pháp của từng thị trường với các yêu cầu về nội dung và cách thức trình bày thông 

tin tương tự như đã đề cập trong mục (i) về Cổng thông tin online ở trên. 

Tài liệu cho các khóa đào tạo hoặc nguyên liệu biên soạn ấn phẩm có thể sử dụng từ 

các nội dung của Đầu mối thông tin online nói trên. Ngược lại, bản mềm của các tài 

liệu, ấn phẩm này cũng cần được đăng tải trên Cổng thông tin để mở rộng số lượng 

các doanh nghiệp tiếp cận được các tài liệu này. 

Chủ thể thực hiện 

Do các Hiệp hội gỗ là đầu mối tập trung các doanh nghiệp gỗ chủ yếu, và suy đoán 

là người hiểu rõ mối quan tâm, nhu cầu và ngôn ngữ của doanh nghiệp, các Hiệp 

hội này cũng là chủ thể thích hợp nhất để đảm nhiệm việc triển khai các biện pháp 

trên. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Hiệp hội có thể không có đủ chuyên môn 

pháp lý cần thiết để hiểu về các quy định thị trường. Sự tham gia của các chuyên gia 

từ các Bộ chuyên ngành (mà chủ yếu là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là 

đặc biệt cần thiết. 
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Vì vậy, chính sách cụ thể trong trường hợp này là hỗ trợ tài chính để các hiệp hội gỗ 

thực hiện các biện pháp nêu trên đồng thời hỗ trợ chuyên môn để hiệp hội triển khai 

các nội dung hoạt động cụ thể. 

Liên quan tới giải pháp để hỗ trợ thông tin về thị trường cho doanh nghiệp 

ngành gỗ 

Phần 5 của Báo cáo này cho thấy doanh nghiệp gỗ đang lúng túng và thiếu khả năng 

kiểm soát về nhiều vấn đề thị trường ở Hoa Kỳ, EU, Úc. Đây có thể là tình trạng 

chung của các doanh nghiệp Việt Nam ở các thị trường xuất khẩu khác. 

Trên thực tế, phần lớn các khó khăn này của doanh nghiệp hoặc là rất khó giải quyết 

triệt để (ví dụ khó khăn liên quan biến động về tỷ giá), hoặc là chỉ có thể giải quyết 

thông qua việc nâng cao năng lực cạnh tranh của chính doanh nghiệp (ví dụ khó 

khăn liên quan tới yêu cầu cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm). 

Tuy nhiên, trong một chừng mực nhất định, Nhà nước vẫn có thể hỗ trợ doanh 

nghiệp trong việc (i) hiểu biết về thị trường xuất khẩu, qua đó chuẩn bị tốt hơn cho 

việc đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như ứng phó với các biến động có thể xảy ra; 

(ii) quảng bá, thúc đẩy nhu cầu thị trường đối với sản phẩm gỗ Việt Nam. 

Hiện trạng: 

Rà soát sơ bộ cho thấy hiện Nhà nước chưa có chính sách hỗ trợ nào cho các doanh 

nghiệp ngành gỗ về thông tin thị trường xuất khẩu. Liên quan tới các nỗ lực quảng 

bá sản phẩm gỗ Việt Nam ở các thị trường, một số biện pháp hỗ trợ đã có (ví dụ 

trong khuôn khổ các chương trình xúc tiến thương mại của Cục xúc tiến thương mại 

– Bộ Công thương, các hoạt động xúc tiến trong khuôn khổ một số dự án do ngân 

sách Nhà nước hỗ trợ tham dự các hội chợ, triển lãm…) nhưng tương đối rời rạc, 

gắn với từng doanh nghiệp cụ thể, do đó hiệu quả quảng bá chung cho sản phẩm gỗ 

Việt Nam là rất hạn chế. 

Giải pháp đề xuất 

(i) Giải pháp về cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp 

Giải pháp trong trường hợp này có thể kết hợp với giải pháp về Cổng thông tin 

online (đầu mối thông tin) trong mục 7.3.3 nêu trên. Theo đó Cổng thông tin có một 

Mục riêng về thông tin thị trường (theo từng thị trường trọng điểm) trong đó cung 

cấp các thông tin về: 

- Xu hướng chung về nhu cầu của khách hàng; 

- Phương thức kinh doanh cơ bản của thị trường; 



Trích Dự thảo Báo cáo Nghiên cứu  

“Các rủi ro chính đối với ngành chế biến xuất khẩu Gỗ trong bối cảnh hội nhập –

Thực trạng và Đề xuất giải pháp chính sách”  

 

16 

 

- Kết nối đối tác (danh mục các đối tác đang có nhu cầu đặt hàng sản 

xuất sản phẩm gỗ, nhu cầu nhập khẩu gỗ và sản phẩm); 

- Các quy định pháp luật (đặc biệt là TBT, SPS, thuế quan, các biện pháp 

phi thuế liên quan) áp dụng cho gỗ và sản phẩm gỗ: Riêng tiểu mục này 

có thể để ở Mục này hoặc để ở Mục về quy định thị trường, như một 

tiểu mục bên cạnh tiểu mục về quy định liên quan tới tính hợp pháp của 

nguồn gỗ nguyên liệu. 

Chủ thể thực hiện giải pháp này tương tự như chủ thể thực hiện trong giải pháp về 

Cổng thông tin online đề cập ở mục 7.3.3. 

(ii) Giải pháp về quảng cáo sản phẩm gỗ Việt Nam trên thị trường quốc tế 

Từ góc độ của ngành gỗ, việc quảng bá sản phẩm gỗ Việt Nam trên thị trường quốc 

tế nhằm 02 mục tiêu lớn: một là để người tiêu dùng biết nhiều hơn về sản phẩm gỗ 

Việt Nam, qua đó tăng cầu cho gỗ Việt Nam; hai là để dần xây dựng hình ảnh, 

thương hiệu, uy tín cho gỗ Việt Nam, từ đó chuẩn bị cho tương lai ngành gỗ Việt 

Nam chủ động cung cấp phục vụ thị trường trực tiếp (thay vì chủ yếu là gia công 

cho thương hiệu nước ngoài, theo đặt hàng nước ngoài, bán FOB… như hiện nay). 

Giải pháp cụ thể để quảng bá cần được nghiên cứu kỹ lưỡng giữa các chuyên gia về 

quảng bá hình ảnh (PR) trong đó chú ý các yêu cầu: 

- Mục tiêu quảng bá phải bao trùm (quảng bá cho sản phẩm gỗ Việt Nam 

nói chung, không phải cho sản phẩm cụ thể của doanh nghiệp nào); 

- Nội dung quảng  hấp dẫn, hiện đại, đánh trúng tâm lý đối tượng (người 

tiêu dùng, các nhà bán lẻ nước ngoài); 

- Kênh quảng bá đa dạng, hiệu quả. 

Trên thực tế, một số ngành khác ở Việt Nam cũng đã thực hiện quảng bá ở nước 

ngoài nhưng chưa thật hiệu quả (ví dụ quảng bá về du lịch Việt Nam). Do đó, giải 

pháp quảng bá cho ngành gỗ cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để khắc phục các hạn 

chế tương tự. 

Cần chú ý là ngành gỗ một số nước cũng đã thực hiện quảng bá ở thị trường quốc 

tế, với hiệu quả được đánh giá là tương đối (ví dụ Thái Lan, Indonesia…). Do đó, 

cần nghiên cứu học tập các kinh nghiệm tốt này khi triển khai giải pháp liên quan. 

Về chủ thể triển khai, việc quảng bá có thể thực hiện với sự tham gia của tất cả các 

chủ thể liên quan với sự chủ trì của các hiệp hội ngành gỗ, sử dụng các chuyên gia 

PR chuyên nghiệp. Chi phí để thực hiện việc quảng bá có thể kết hợp giữa hỗ trợ từ 

ngân sách Nhà nước và đóng góp/tài trợ tự nguyện của các doanh nghiệp gỗ. 
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7.3.4. Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy việc tuân thủ nghiêm túc các quy định 

của pháp luật Việt Nam về nguồn gốc gỗ 

Cốt lõi của các yêu cầu về tính hợp pháp của gỗ nguyên liệu ở tất cả các thị trường 

xuất khẩu đều là việc tuân thủ các quy định của pháp luật bản địa nơi gỗ được khai 

thác, vận chuyển, chế biến. Do đó, về bản chất, nếu doanh nghiệp tuân thủ nghiêm 

túc các quy định của pháp luật Việt Nam về vấn đề này thì đã cơ bản đáp ứng được 

phần cốt lõi của yêu cầu về tính hợp pháp. 

Hiện trạng 

Trên thực tế, tuân thủ quy định pháp luật luôn là vấn đề khó khăn ở Việt Nam. Vấn 

đề này thậm chí còn đặc biệt nan giải trong ngành gỗ bởi cả các nguyên nhân về lịch 

sử (quản lý đất đai và nguồn gốc sở hữu), cơ chế (các quy định pháp luật về một số 

loại gỗ nguyên liệu đặc thù, khả năng kiểm soát thực thi) và kinh tế (gỗ lậu mang lại 

lợi nhuận cao). 

Hiện trạng này dẫn tới tình huống doanh nghiệp vi phạm vẫn có thể xuất khẩu trót 

lọt từ đầu Việt Nam, dẫn tới rủi ro ở đầu thị trường nước ngoài nơi có yêu cầu về 

tính hợp pháp của gỗ nguyên liệu. Đồng thời, từ góc độ cạnh tranh, việc một số 

doanh nghiệp vi phạm vẫn có thể kinh doanh bình thường (không bị xử phạt) trong 

khi một số khác bảo đảm đúng các yêu cầu pháp luật và do đó tốn nhiều chi phí 

tuân thủ, có thể dẫn tới cạnh tranh bất bình đẳng, và trong lâu dài có thể là động cơ 

thúc đẩy nhiều doanh nghiệp vi phạm. 

Giải pháp đề xuất 

Trên cơ sở phân tích một số kinh nghiệm quốc tế trong vấn đề này, một số giải pháp 

sau đây cần được cân nhắc để tăng cường hiệu quả tuân thủ pháp luật (bao gồm cả 

các biện pháp về mặt pháp luật chứ không chỉ bao gồm các chính sách hỗ trợ): 

- Tăng mức xử phạt (xử phạt nặng) đối với các hành vi vi phạm pháp luật 

về khai thác, lưu thông, chế biến gỗ sao cho lợi nhuận thu được từ 

nhiều hành vi vi phạm/nhiều lần vi phạm không đủ bù đắp cho một lần 

bị xử phạt. 

Do đặc điểm của các vi phạm trong lĩnh vực này thường liên quan đồng 

thời tới nhiều đối tượng (trong đó có cả các lực lượng chức năng của cơ 

quan quản lý Nhà nước) nên việc tăng nặng mức xử phạt nói trên cần 

áp dụng cả với trường hợp vi phạm của lực lượng chức năng 

- Xem xét các cơ chế khoan hồng (giảm mức xử phạt) trong trường hợp 

tự nguyện thông báo về hành vi vi phạm với cơ quan có thẩm quyền; 

- Có cơ chế thưởng xứng đáng cho cá nhân và cả các cơ quan chức năng 

cho các trường hợp phát hiện vi phạm hoặc tố giác hành vi vi phạm; 
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- Công khai rộng rãi các trường hợp vi phạm trên các trang web của cơ 

quan quản lý, qua đó các chủ thể thu mua gỗ chế biến sẽ tránh được các 

nguồn không hợp pháp đồng thời đây cũng là biện pháp để “trừng phạt” 

bổ sung đối với doanh nghiệp vi phạm. 

Chủ thể thực hiện 

Việc sửa đổi, bổ sung quy định sẽ do các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản 

quy phạm pháp luật (Quốc hội, Chính phủ, Bộ) thực hiện. 

Việc thực thi các quy định sẽ do các cơ quan có thẩm quyền thi hành (Bộ, Chính 

phủ, Tòa án, Viện Kiểm sát, Ủy ban nhân dân…) thực hiện. 

Trong tất cả các trường hợp, việc sửa đổi, bổ sung hay thực thi pháp luật cần có 

tham vấn thường xuyên và cân nhắc đầy đủ các ý kiến của các hiệp hội gỗ, các 

doanh nghiệp gỗ liên quan. 


