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Đấu thầu Gỗ hợp pháp01 Tại sao và Như thế nào?



Tại sao?

● Hiệp định Đối tác Tự nguyện về 

Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị 

rừng và Thương mại lâm sản (VPA-

FLEGT) giữa Việt Nam và EU

● Ký 19/10/2018, có hiệu lực từ 

01/6/2019

● Điều 13.1: Gỗ tiêu thụ ở thị trường 

nội địa phải là “gỗ hợp pháp”

● Quyết định 1624/QĐ-TTg ngày 

14/11/2019 ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện VPA-FLEGT: Nhiệm vụ 

“rà soát, hoàn thiện pháp luật về mua 

sắm công liên quan tới sản phẩm gỗ”

● Công văn 713/VPCP-CN ngày 1/2/2020: 

Nhiệm vụ “quy định cụ thể tiêu chí xác 

định tính hợp pháp trong đấu thầu mua 

sắm gỗ để thực thi VPA-FLEGT”

Hiệp định VPA-FLEGT Thực thi VPA-FLEGT



Như thế nào?

Gỗ tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật của nơi khai thác gỗ và 

nơi sản xuất, chế biến gỗ:

Sản phẩm gỗ cung cấp qua thủ tục đấu thầu (mua sắm công) 

là gỗ hợp pháp:

Gỗ hợp pháp?

Đấu thầu gỗ hợp pháp?

 Nơi khai thác và Nơi chế biến

 Các quy định pháp luật liên quan (đất đai, lâm nghiệp, đầu tư kinh doanh, 

lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ, thuế phí, XNK…)

 Chỉ mua sắm gỗ hợp pháp

 Chỉ cung cấp gỗ hợp pháp cho gói thầu mua sắm công



Đấu thầu Gỗ hợp pháp02 Yêu cầu cam kết hay Nhu cầu nội tại?



Nhu cầu pháp lý
Tăng hiệu quả thực thi 

pháp luật về gỗ

Hoàn thiện pháp luật

 Yêu cầu tuân thủ quy định pháp luật 

của Việt Nam

 Thực hiện các chính sách - pháp luật 

trên diện rộng

 Hoàn thiện pháp luật về quản trị rừng, 

thương mại lâm sản

 Hướng tới “tính hợp pháp của hàng hóa, 

dịch vụ” trong pháp luật đấu thầu



Nhu cầu pháp lý Nhu cầu kinh tế - xã hội

Kinh tế

 Sức ép thay đổi phương thức 

kinh doanh của nhà cung cấp

 Định hướng tiêu thụ cho người 

tiêu dùng

 Động lực thúc đẩy ngành trồng 

rừng và các dịch vụ liên quan

 Góp phần thực hiện các mục 

tiêu phát triển bền vững rừng

 Đóng góp vào các mục tiêu 

môi trường – lao động…

Xã hội



Nhu cầu đối ngoại

Xu hướng “gỗ hợp pháp”
ở các đối tác lớn

Xu hướng “gỗ hợp pháp” 
trong các cam kết quốc tế

 FLEGT của EU

 Lacey của Mỹ

 Luật về bảo đảm gỗ hợp pháp 

của Australia, Nhật Bản…

 Các VPA-FLEGT

 EVFTA, CPTPP…



Đấu thầu Gỗ hợp pháp03 Gợi ý Khung khổ pháp lý thích hợp



Rà soát các gói thầu mua sắm sản 
phẩm gỗ trên VNEPS 2016-1018

Tại sao cần có quy định mới?
Khảo sát nhà thầu cung 
ứng gỗ cho các gói thầu 

mua sắm gỗ công

77%

23% 

11% 

Hồ sơ không có yêu cầu về bất kỳ 

khía cạnh nào của “gỗ hợp pháp”

23% Hồ sơ chỉ đề cập tới một số 

khía cạnh của “gỗ hợp pháp” (chủ 

yếu là yêu cầu bảo đảm tuân thủ 

pháp luật thương mại, sở hữu trí tuệ)

11% Hồ sơ đặt hàng gỗ quý Nhóm I 

– II (rủi ro cao về tính bất hợp pháp)

74%

80% Các trường hợp dùng gỗ 

quý là theo yêu cầu của bên 

mời thầu

Từng dùng gỗ quý Nhóm I-II 

nhập khẩu, 50% từng dùng 

gỗ quý trong nước



Quy định mới theo hình thức nào?

Kinh nghiệm về đấu thầu sản phẩm y tế

Hai lựa chọn

 Sửa các văn bản đang có? Sửa các văn bản hướng 

dẫn về đấu thầu mua sắm hàng hóa 

 Xây dựng văn bản mới? Xây dựng văn bản mới về 

các yêu cầu riêng đối với gói thầu có sản phẩm gỗ

 Văn bản hướng dẫn riêng, chỉ áp dụng cho các 

gói thầu mua sắm sản phẩm y tế

 Không ảnh hưởng tới các văn bản pháp luật về 

đấu thầu chung



Ai chịu trách nhiệm?
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 Khoản 12 Điều 129 Nghị định 

63/2014/NĐ-CP

 Điều 25 Nghị định 102/2020/NĐ-CP

 Là cơ quan được giao nhiệm vụ trong 

Quyết định Quyết định 1624/QĐ-TTg; 

Công văn số 131/VPCP-QHQT ngày 

07/01/2020; Công văn 713/VPCP-CN 

ngày 1/2/2020

 Là cơ quan đầu mối cho đàm phán và thực 

thi VPA-FLEGT

 Là cơ quan quản lý Nhà nước về lâm 

nghiệp, quản trị rừng

Về pháp lý Về thực tiễn



Quy định mới dựa trên căn cứ nào?

Nguyên tắc áp dụng 
pháp luật

 Luật Lâm nghiệp

 Các Nghị định 

156/2018/CP-NĐ, 

102/2020/NĐ-CP, 

06/2019/NĐ-CP

 Thông tư 27/2018/TT-

BNNPTNT

Pháp luật về 
gỗ hợp pháp

Hiệp định 
VPA-FLEGT

 Luật Đấu thầu

 Nghị định 63/2014/NĐ-CP

 Các Thông tư hướng dẫn về 

đấu thầu mua sắm hàng hóa



Nguyên tắc áp dụng 
pháp luậtPhạm vi điều chỉnh

Quy định mới cần 
nội dung gì?

“ “ Gói thầu mua sắm: thuộc 

phạm vi Luật đấu thầu –

vốn ODA/vay?

 Đối tượng mua sắm: các 

sản phẩm gỗ thuộc diện áp 

dụng của VPA-FLEGT

 Theo quy định riêng về gỗ 

hợp pháp trong đấu thầu

 Theo quy định chung về 

đấu thầu



Quy định chung về “gỗ hợp pháp”

Quy định mới cần nội dung gì? (tiếp)

“Tất cả các sản phẩm gỗ trong gói thầu này phải là gỗ hợp pháp. 

Gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm 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.”



Quy định mới cần 
nội dung gì? (tiếp)

 Tính chất: 

Loại giấy tờ bắt buộc phải có trong Hồ sơ dự thầu

 Nội dung: Theo Mẫu sẵn

 Ý nghĩa:

 Ràng buộc trách nhiệm nhà thầu trong toàn bộ quá trình

 Không thay thế các giấy tờ chứng minh gỗ hợp pháp

Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp của Nhà thầu



Quy định mới cần nội dung gì? 
(tiếp)

 Tiêu chí “gỗ hợp pháp” phải là một tiêu chí bắt buộc 

trong phần “Đánh giá kỹ thuật”

 Đánh giá dựa trên Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp 

của nhà thầu

 Phương thức đánh giá: 

Nếu hồ sơ dự thầu không có Bản cam kết

 Đánh giá nhà thầu không đạt điểm tối thiểu; hoặc

 Đánh giá nhà thầu không đạt

Đánh giá nhà thầu theo tiêu chí “gỗ hợp pháp”



Quy định mới cần 
nội dung gì? (tiếp)

 Đối với gỗ trong nước

Hồ sơ lâm sản hợp pháp theo Thông tư 

27/2018/TT-BNNPTNT

 Đối với gỗ nhập khẩu: 

Hồ sơ nhập khẩu theo Nghị định 

102/2020/NĐ-CP

Tài liệu chứng minh gỗ hợp pháp



Quy định chuyển tiếp
Đối với hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu phát 

hành trước thời điểm Thông tư có hiệu lực: 

Không phải tuân thủ (trừ thương thảo hợp 

đồng)

Quy định mới cần nội dung gì? (tiếp)

Đối với hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu phát 

hành sau thời điểm Thông tư có hiệu lực



Xin cảm ơn!
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