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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 Liên minh châu Âu (EU) có 
hiệu lực từ 01/06/2019.  
 
Một trong các yêu cầu cơ bản của VPA-FLEGT là gỗ và sản phẩm gỗ chế biến xuất 
khẩu từ Việt Nam hay tiêu thụ ở thị trường nội địa Việt Nam đều phải “hợp 
pháp”. Theo VPA-FLEGT, “gỗ hợp pháp” là gỗ tuân thủ đầy đủ các quy định pháp 
luật liên quan tới quá trình khai thác, vận chuyển, nhập khẩu, sản xuất, chế biến 
các sản phẩm này. Để thực hiện yêu cầu này của Hiệp định, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/09/2020 Quy định về Hệ thống 
bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Trong thời gian tới, một số quy định khác cũng 
sẽ được ban hành để hướng dẫn cam kết về gỗ hợp pháp của VPA-FLEGT trong 
các khía cạnh cụ thể khác, trong đó có đấu thầu mua sắm gỗ hợp pháp. 
 
Gỗ và các sản phẩm gỗ (sau đây gọi chung là “sản phẩm gỗ”) là đối tượng 
mua sắm phổ biến của nhiều gói thầu theo thủ tục đấu thầu. Để đảm bảo tính 
hợp pháp của sản phẩm gỗ trong các gói thầu mua sắm công /theo thủ tục 
đấu thầu, các đơn vị mua sắm/mời thầu, đặc biệt là các cán bộ trực tiếp tham 
gia vào hoạt động đấu thầu các gói thầu có sản phẩm gỗ cần nắm được các 
quy định pháp luật liên quan trực tiếp tính hợp pháp của gỗ, được quy định 
tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan. 
 
“Sổ tay đấu thầu gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ” do Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (Trung tâm WTO và Hội nhập) biên soạn nhằm giúp 
các đơn vị mua sắm/mời thầu và cán bộ trực tiếp tham gia đấu thầu trong 
công tác này. Sổ tay giới thiệu những yêu cầu cơ bản về gỗ hợp pháp, các vấn 
đề mà người đấu thầu cần quan tâm khi mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu và 
lựa chọn nhà thầu trong các gói thầu có sản phẩm gỗ. Nhóm biên soạn đặc 
biệt cảm ơn Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Đấu 
thầu, Cục Quản lÝ đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bà Nguyễn Tường Vân – 
Chuyên gia, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và Hợp tác quốc 
tế, Nguyên Chánh văn phòng thường trực FLEGT và Lacey, Tổng cục Lâm 
nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ông Tô Xuân Phúc – Chuyên 
gia phân tích chính sách, Forest Trends về những Ý kiến bình luận quan trọng 
và đóng góp sâu sắc để hoàn thiện Sổ tay này. 
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 
 
 
CITES:             Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật,  
                      thực vật hoang dã nguy cấp 

E-HSMT:         Hồ sơ mời thầu qua mạng 

EU:                 Liên minh châu Âu 

HS:                 Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa 

VNTLAS:         Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam 

VPA-FLEGT:     Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi luật lâm nghiệp,  
                      quản trị rừng và thương mại lâm sản 
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Phần này giới thiệu các nội dung cơ bản liên quan tới yêu cầu bảo đảm 
“gỗ hợp pháp” trong thủ tục đấu thầu gói thầu có sản phẩm gỗ theo VPA-
FLEGT và pháp luật Việt Nam. 
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10 Sổ tay đấu thầu  |  Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ



VPA-FLEGT và yêu cầu về “gỗ hợp pháp” trong đấu thầu 
VPA-FLEGT là gì?

VPA-FLEGT là tên viết tắt của Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi luật lâm 
nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản giữa Việt Nam và Liên minh châu 
Âu (EU). VPA-FLEGT được kÝ ngày 19/10/2018, chính thức có hiệu lực từ ngày 
01/06/2019. 
 
Ngoài VPA-FLEGT với Việt Nam, EU còn có các VPA-FLEGT đã có hiệu lực hoặc 
đang đàm phán với một số nước khác là nguồn cung gỗ chủ yếu vào thị trường 
EU (Cameroon, Congo, Trung Phi, Ghana, Indonesia, Liberia…). Mục tiêu cốt lõi 
của các VPA-FLEGT là thúc đẩy chuỗi cung gỗ hợp pháp và tăng cường quản trị 
rừng bền vững ở các nước, qua đó bảo đảm các mục tiêu môi trường và phát 
triển bền vững của chính các nước này cũng như của EU (khi EU nhập khẩu gỗ, 
sản phẩm gỗ từ các nước này). 
 
Về nội dung, Hiệp định bao gồm Phần Lời văn với 27 Điều, và Phần các Phụ 
lục gồm tổng cộng 09 Phụ lục kỹ thuật. Nội dung cốt lõi của Hiệp định là (i) 
bảo đảm gỗ hợp pháp trong toàn bộ chuỗi cung gỗ ở Việt Nam, (ii) thiết lập 
và vận hành Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp (VNTLAS) để xác minh tính hợp 
pháp của gỗ trong chuỗi cung. 
 
Mặc dù Hiệp định được kÝ kết chỉ với đối tác EU, Việt Nam đã đưa ra một cam 
kết mạnh, theo đó tất cả gỗ, sản phẩm gỗ (sau đây gọi chung là “sản phẩm gỗ”), 
bao gồm cả sản phẩm gỗ xuất khẩu sang EU, các thị trường khác và các sản 
phẩm gỗ tiêu thụ trên thị trường nội địa Việt Nam đều phải là gỗ hợp pháp.  
 
Để thực hiện cam kết này, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2020/NĐ-
CP ngày 01/09/2020 quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. 
Chính phủ cũng đang giao cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, 
soạn thảo và ban hành các quy định về bảo đảm gỗ hợp pháp trong đấu thầu 
mua sắm gỗ ở Việt Nam. 
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VPA-FLEGT và yêu cầu về “gỗ hợp pháp” trong đấu thầu 
VPA-FLEGT yêu cầu gì đối với gỗ, sản phẩm gỗ trong đấu thầu?
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Tại Điều 13 VPA-FLEGT, Việt Nam cam kết bảo đảm các sản phẩm gỗ trong 
Danh sách liệt kê tại Phụ lục I VPA-FLEGT được tiêu thụ tại thị trường trong 
nước là “gỗ hợp pháp”, theo nghĩa có thể xác minh được tính hợp pháp của 
sản phẩm gỗ.  
 
Các sản phẩm gỗ được mua sắm thông qua thủ tục đấu thầu là một phần của 
gỗ tiêu thụ nội địa, vì vậy phải đáp ứng yêu cầu về “gỗ hợp pháp” này. 
 
Như vậy, mặc dù VPA-FLEGT không đề cập trực diện tới phương thức mua sắm 
sản phẩm gỗ (dù là mua sắm công qua thủ tục đấu thầu hay mua sắm của khu 
vực tư) nhưng cam kết tại Hiệp định này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới gỗ và các 
sản phẩm gỗ trong các gói thầu mua sắm theo thủ tục đấu thầu. 

VPA-FLEGT yêu cầu gì đối với gỗ,  
sản phẩm gỗ trong đấu thầu?
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VPA-FLEGT và yêu cầu về “gỗ hợp pháp” trong đấu thầu 
Thế nào là “gỗ hợp pháp” theo VPA-FLEGT?
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Nói cách khác, gỗ hợp pháp là sản phẩm gỗ đáp ứng đầy đủ các quy định pháp 
luật liên quan của Việt Nam trong toàn bộ chuỗi cung từ gỗ nguyên liệu tới thành 
phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng. Riêng đối với sản phẩm gỗ nhập khẩu, 
phải tuân thủ cả quy định pháp luật của nước nơi gỗ được khai thác.

Theo điểm (j) Điều 2 VPA-FLEGT thì gỗ hợp pháp là sản phẩm gỗ được khai 
thác, nhập khẩu, xử lÝ tịch thu, vận chuyển, mua bán, chế biến, xuất khẩu 
hoặc tiêu thụ trong nước phù hợp với: 

Quy định của  
pháp luật Việt Nam

Quy định của  
pháp luật quốc gia 
nơi khai thác gỗ,  

nếu là gỗ nhập khẩu 

Quy định Điều ước 
quốc tế liên quan  
mà Việt Nam là 

thành viên

Thế nào là “gỗ hợp pháp” theo VPA-FLEGT?03
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Pháp luật Việt Nam hoặc pháp luật  
nơi khai thác về: 

Đất đai; 
Lâm nghiệp (trồng, quản lÝ rừng 
bền vững, khai thác gỗ). 

Khai thác 

Pháp luật Việt Nam về: 
Lâm nghiệp (xử lÝ gỗ tịch thu) 
Tài chính (bán đấu giá) 

Xử lÝ tịch thu  

Pháp luật nước nơi khai thác về  
xuất khẩu gỗ 

Pháp luật Việt Nam về nhập khẩu gỗ: 
Hải quan 
Lâm nghiệp (hệ thống VNTLAS, 
kiểm tra chuyên ngành) 
Kiểm dịch thực vật 

Nhập khẩu  

Hình 1 – Chuỗi cung “gỗ hợp pháp” đối với sản phẩm gỗ tiêu thụ nội địa
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HỘP 1

Sản phẩm gỗ có khả năng không bảo đảm yêu cầu “gỗ hợp pháp” nếu xảy ra 
rủi ro vi phạm pháp luật ở bất kỳ khâu nào của chuỗi cung.  
 
Dưới đây là một số ví dụ về các trường hợp rủi ro cao: 

Sản phẩm gỗ sử dụng nguyên liệu là gỗ thuộc loại cấm khai thác ở Việt 
Nam hoặc ở nước nơi khai thác tại thời điểm khai thác (cẩm lai, gụ, giáng 
hương, lát, nghiến, trắc…); 

Sản phẩm gỗ sử dụng nguyên liệu là gỗ từ cây được trồng trên đất không 
chứng minh được quyền sử dụng đất hoặc trên đất trồng lúa/cây hàng năm; 

Sản phẩm gỗ sử dụng nguyên liệu là gỗ cao su thanh lÝ được khai thác không 
đúng quy định của pháp luật (không có thiết kế khai thác/không được cấp 
phép khai thác, không đăng kÝ khai thác với cơ quan có thẩm quyền…); 

Gỗ mua từ hoạt động đấu giá gỗ bị tịch thu nhưng không bảo đảm quy 
trình xử lÝ tịch thu, đấu giá theo đúng quy định pháp luật; 

Gỗ nguyên liệu mua không có hóa đơn hoặc hóa đơn không đúng quy định; 

Sản phẩm gỗ được chế biến tại xưởng không tuân thủ các quy định pháp 
luật về lao động (sử dụng lao động trẻ em, lao động không có hợp đồng 
trái quy định; không bảo đảm các quy định về tiền lương, ngày nghỉ, chế 
độ phúc lợi, an toàn lao động….); 

Sản phẩm gỗ được chế biến tại xưởng không bảo đảm các tiêu chuẩn môi 
trường (mùn gỗ không được xử lÝ đúng quy định, tiếng ồn, tỷ lệ bụi mịn 
vượt quá mức cho phép…); 

Sản phẩm gỗ được chế biến từ xưởng gỗ không đăng kÝ kinh doanh, hoặc 
không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định; 

Sản phẩm gỗ có kiểu dáng, thương hiệu sao chép của sản phẩm đã đăng 
kÝ bảo hộ hợp pháp bởi một đơn vị khác. 

Ví dụ về các trường hợp sản phẩm gỗ rủi ro cao
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Các quy định liên quan tới “gỗ hợp pháp” trong toàn bộ chuỗi cung ứng (bao 
gồm các quy định về tiêu chí, điều kiện, các bằng chứng chứng minh, các thủ 
tục xác minh, cơ quan có thẩm quyền…) được nêu trong các văn bản sau đây: 

Luật Lâm nghiệp, 2017; 

Nghị định 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 Quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Lâm nghiệp;  

Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 về quản lÝ thực vật rừng, 
động vật rừng nguy cấp, quÝ, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán 
quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; 

Nghị định 102/2020/NĐ -CP ngày 01/09/2020 quy định về Hệ thống bảo 
đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; 

Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 Quy định về Quản lÝ, 
truy xuất nguồn gốc lâm sản;  

Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 27/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 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. 

 
 
 
 

Quy định về “gỗ hợp pháp”

“Gỗ hợp pháp” được quy định ở đâu  
trong pháp luật Việt Nam?
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Hiện chưa có quy định về bảo đảm gỗ hợp pháp trong thủ tục đấu thầu các gói 
thầu có sản phẩm gỗ.  
 
Tuy nhiên, văn bản pháp luật hướng dẫn về vấn đề này dự kiến sẽ được ban 
hành trong thời gian tới, bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo 
yêu cầu tại: 

Kế hoạch triển khai thực hiện VPA-FLEGT ban hành kèm theo Quyết định 
số 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; và  

Công văn số 713/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ ngày 01/02/2020 nêu 
Ý kiến của Lãnh đạo Chính phủ về giải pháp kiểm soát tính hợp pháp của 
gỗ trong đấu thầu. 

 
Dự kiến văn bản này sẽ được ban hành dưới dạng một Thông tư hướng dẫn về 
đấu thầu trong các gói thầu có sản phẩm gỗ. Thông tư này sẽ bổ sung các yêu 
cầu riêng về đấu thầu đối với gói thầu có sản phẩm gỗ để bảo đảm “gỗ hợp 
pháp”. Các gói thầu có sản phẩm gỗ bên cạnh việc tuân thủ các quy định của 
pháp luật đấu thầu chung sẽ phải tuân thủ các quy định riêng của Thông tư này. 
 
 

Văn bản hướng dẫn về đấu thầu gói thầu có sản phẩm gỗ sẽ bao gồm các 
quy định cụ thể để bảo đảm gỗ hợp pháp trong gói thầu có sản phẩm gỗ. 
Một khi có văn bản này, bên mời thầu sẽ thuận lợi hơn trong bảo đảm 
yêu cầu “gỗ hợp pháp” trong đấu thầu theo VPA-FLEGT; 

Trong khi chưa có văn bản nói trên, nghĩa vụ bảo đảm “gỗ hợp pháp” 
trong đấu thầu sản phẩm gỗ vẫn phải thực hiện với tính chất là nghĩa vụ 
phát sinh từ cam kết về gỗ hợp pháp tại VPA-FLEGT. 

Quy định về bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong đấu thầu các gói thầu có sản phẩm gỗ

Chú Ý 
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Về nguyên tắc, mọi sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ khai thác trong nước hoặc 
nhập khẩu phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam về gỗ hợp pháp như 
nêu ở phần trên.  
 
Tuy nhiên, yêu cầu về “gỗ hợp pháp” trong VPA-FLEGT và được Hệ thống bảo 
đảm gỗ hợp pháp (VNTLAS) theo Nghị định 102/2020/NĐ-CP truy xuất, xác 
minh tính hợp pháp hiện chỉ tập trung vào đối tượng là gỗ thuộc Chương 44 
(gỗ nguyên liệu, bán thành phẩm, chế biến đơn giản) và sản phẩm gỗ thuộc 
Chương 94 (đồ gỗ chế biến) của Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa 
(Danh mục HS). Thực tế Danh sách này bao gồm hầu như tất cả các nhóm sản 
phẩm gỗ lưu thông trên thị trường.  
 
Danh sách các sản phẩm gỗ phải tuân thủ yêu cầu về “gỗ hợp pháp” trong 
VPA-FLEGT được nêu cụ thể trong Ghi nhớ 1 – Phần thứ hai Sổ tay này.  
 
Các sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ hoặc lâm sản không thuộc Danh sách tại 
Phụ lục I VPA-FLEGT (ví dụ các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu từ gỗ như 
Giấy thuộc Chương 47 và Bột giấy thuộc Chương 48, hay các sản phẩm lâm 
sản ngoài gỗ như mây, tre, nứa…) sẽ không thuộc đối tượng bắt buộc phải 
tuân thủ yêu cầu về “gỗ hợp pháp” theo Hiệp định VPA-FLEGT. 

Yêu cầu “gỗ hợp pháp” áp dụng  
đối với những sản phẩm gỗ nào?
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HỘP 2

Các loại gỗ nguyên, nhiên liệu (gỗ cây, vỏ bào, mùn cưa, gỗ đã cưa/xẻ, 
tấm gỗ, ván dăm, ván sợi…) 

Các dụng cụ bằng gỗ (tà-vẹt đường sắt, các loại hòm, hộp, thùng tô nô, 
giá, kệ…bằng gỗ) 

Các loại gỗ trong xây dựng (ván sàn, khung cửa, panel gỗ…) 

Đồ gỗ nội thất trong nhà và ngoài trời (đồ gỗ văn phòng, nhà bếp, phòng 
ngủ, bàn ghế gỗ sân vườn…)

Ví dụ về các sản phẩm gỗ thuộc diện phải bảo đảm yêu cầu  
“gỗ hợp pháp” theo VPA-FLEGT

Các loại giấy, vở làm từ bột gỗ 

Các loại sản phẩm làm từ mây, tre, nứa, lá… (lâm sản ngoài gỗ) 

Các chi tiết bằng gỗ trong sản phẩm thành phẩm có mã HS khác với sản 
phẩm gỗ (ví dụ nút/đồ trang trí bằng gỗ trên sản phẩm dệt may, đế gỗ 
trong sản phẩm giày dép, các chi tiết bằng gỗ trên đồ điện gia dụng…) 

Hàng rào, ghế xích đu, giàn/cổng trang trí bằng gỗ… 

Ví dụ về các sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ nhưng không thuộc diện phải 
bảo đảm “gỗ hợp pháp” theo VPA-FLEGT

HỘP 3



VPA-FLEGT và yêu cầu về “gỗ hợp pháp” trong đấu thầu 
Ai phải chịu trách nhiệm thực hiện yêu cầu “gỗ hợp pháp” trong đấu thầu?
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Thực hiện “gỗ hợp pháp” trong đấu thầu được hiểu là bảo đảm tất cả gỗ, sản 
phẩm gỗ được mua sắm thông qua thủ tục đấu thầu đều là gỗ hợp pháp. 
 
Là người cung cấp sản phẩm gỗ, nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm sản phẩm 
gỗ mà họ cung cấp theo hợp đồng là “gỗ hợp pháp”. Tuy nhiên, về nguyên 
tắc, nhà thầu chỉ có nghĩa vụ thực hiện đầy đủ, chính xác các yêu cầu của bên 
mời thầu và những cam kết của mình trong hợp đồng. Nếu bên mời thầu 
không yêu cầu thì nhà thầu không có trách nhiệm thực hiện. 
 
Do đó, để bảo đảm nhà thầu chỉ cung cấp các sản phẩm gỗ thỏa mãn yêu cầu 
“gỗ hợp pháp” trong đấu thầu, trách nhiệm lại thuộc về bên mời thầu, trong 
việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu liên quan tới “gỗ hợp pháp” trong từng giai 
đoạn của quá trình đấu thầu. 
 
Các nội dung dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể cho bên mua sắm/mời thầu về 
các công việc cần chú Ý thực hiện để bảo đảm yêu cầu về “gỗ hợp pháp” trong 
từng giai đoạn liên quan của quá trình đấu thầu. 

Ai phải chịu trách nhiệm thực hiện  
yêu cầu “gỗ hợp pháp” trong đấu thầu?
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Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
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Phần này hướng dẫn về các bước, công việc cụ thể mà đơn vị mua 
sắm/mời thầu và các cán bộ trực tiếp tham gia vào thủ tục đấu thầu trong 
các gói thầu có sản phẩm gỗ cần thực hiện để bảo đảm yêu cầu về “gỗ 
hợp pháp” theo Hiệp định VPA-FLEGT trong các gói thầu này.
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Ở giai đoạn này, đơn vị có nhu cầu mua sắm xác định sản phẩm cần mua sắm.  
 
Nếu trong số các sản phẩm cần mua sắm có sản phẩm gỗ thuộc diện phải 
tuân thủ yêu cầu “gỗ hợp pháp”, gói thầu liên quan sẽ phải được thực hiện 
tuân thủ các yêu cầu riêng về “gỗ hợp pháp” bên cạnh các yêu cầu chung 
của pháp luật đấu thầu.  
 
Như vậy, ở giai đoạn này, đơn vị mua sắm cần chú Ý vấn đề sau: 



Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn tiền đề - Xác định diện áp dụng

Không phải tất cả các gói thầu có sản phẩm gỗ hoặc sản phẩm có nguồn gốc 
từ gỗ đều phải tuân thủ yêu cầu về “gỗ hợp pháp” theo VPA-FLEGT.  
 
Chỉ các gói thầu có sản phẩm gỗ thuộc Danh mục dưới đây mới phải tuân thủ 
yêu cầu này. 
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Mã HS Ghi chúMô tả

Chương 44

Ngoại trừ các mặt 
hàng làm từ tre 
hoặc mây

Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ

4401 Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, 
bó hoặc các dạng tương tự; vỏ bào, dăm 
gỗ; mùn cưa và phế liệu gỗ, đã hoặc chưa 
đóng thành khối, bánh, viên hoặc các dạng 
tương tự

4403 Gỗ cây dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc 
dác gỗ hoặc đẽo vuông thô

4406 Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện 
(thanh ngang) bằng gỗ

4407 Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng 
hoặc bóc, đã hoặc chưa bào, chà nhám 
hoặc ghép nối đầu, có độ dầy trên 6 mm

Bảng 1 - Danh mục các sản phẩm gỗ trong đấu thầu phải bảo đảm yêu cầu 
“gỗ hợp pháp” theo VPA-FLEGT

XÁC ĐỊNH SẢN PHẨM GỖ DỰ KIẾN MUA SẮM  
CÓ THUỘC DIỆN PHẢI TUÂN THỦ YÊU CẦU  
“GỖ HỢP PHÁP” THEO VPA-FLEGT HAY KHÔNG

Ghi nhớ 1
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Mã HS Ghi chúMô tả

Chương 44

Ngoại trừ các mặt 
hàng làm từ tre 
hoặc mây

Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ

4408 Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả những tấm 
thu được bằng cách lạng gỗ ghép), để làm 
gỗ dán hoặc để làm gỗ ghép tương tự khác 
và gỗ khác, đã được xẻ dọc, lạng hoặc bóc 
tách, đã hoặc chưa bào, chà nhám; ghép 
hoặc nối đầu, có độ dày không quá 6 mm.

Ngoại trừ các mặt 
hàng làm từ tre 
hoặc mây

4410 Ván dăm, ván dăm định hướng (OSB) và 
các loại ván tương tự (ví dụ, ván xốp) bằng 
gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ 
khác, đã hoặc chưa liên kết bằng keo hoặc 
bằng chất kết dính hữu cơ khác

Ngoại trừ các mặt 
hàng làm từ tre 
hoặc mây

4409 Gỗ (kể cả gỗ thanh và viền dải gỗ trang trí để 
làm sàn, chưa lắp ghép) được tạo dáng liên 
tục (làm mộng, soi rãnh, bào rãnh, vát cạnh, 
ghép chữ V, tạo gân, gờ dạng chuỗi hạt, tạo 
khuôn hình, tiện tròn hoặc gia công tương 
tự) dọc theo các cạnh, đầu hoặc bề mặt, đã 
hoặc chưa bào, chà nhám hoặc nối đầu

Ngoại trừ các mặt 
hàng làm từ tre 
hoặc mây

4411 Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu 
có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại 
bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu 
cơ khác

Ngoại trừ các mặt 
hàng làm từ tre 
hoặc mây

4412 Gỗ dán, tấm gỗ dán ván lạng và các loại gỗ 
ghép tương tự

Ngoại trừ các mặt 
hàng làm từ tre 
hoặc mây

441300 Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, 
tấm, thanh hoặc tạo hình

Ngoại trừ các mặt 
hàng làm từ tre 
hoặc mây

441400 Khung tranh, khung ảnh, khung gương bằng 
gỗ hoặc các sản phẩm bằng gỗ tương tự.

Ngoại trừ các mặt 
hàng làm từ tre 
hoặc mây

4415 Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và 
các loại bao bì tương tự, bằng gỗ; tang cuốn 
cáp bằng gỗ; giá kệ để kê hàng, giá để hàng 
kiểu thùng và các loại giá để hàng khác, 
bằng gỗ; vành đệm giá kệ để hàng bằng gỗ
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Mã HS Ghi chúMô tả

Chương 44

Ngoại trừ các mặt 
hàng làm từ tre 
hoặc mây

Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ

4416 Thùng tô nô, thùng tròn, thùng hình trống, 
hình trụ, có đai, các loại thùng có đai khác 
và các bộ phận của chúng, bằng gỗ, kể cả 
các loại tấm ván cong

Ngoại trừ các mặt 
hàng làm từ tre 
hoặc mây

4418 Đồ mộc dùng trong xây dựng, kể cả panel gỗ 
có lõi xốp, panel lát sàn và ván lợp đã lắp ghép

940330 Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong 
văn phòng

940340 Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong 
nhà bếp

940350 Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong 
phòng ngủ

940360 Đồ gỗ nội thất bằng gỗ khác (bao gồm cả 
bàn, ghế, tủ, kệ… ngoài trời)

Chương 94 Đồ nội thất, bộ đồ giường, đệm, khung 
đệm, nệm và các đồ dùng nhồi tương tự

Nguồn: Phụ lục I – Hiệp định VPA-FLEGT



Sau khi so sánh sản phẩm gỗ dự kiến mua sắm với Danh mục nêu tại Bảng 1, 
có thể xảy ra 02 trường hợp khác nhau, cách thức xử lÝ như sau: 

Nếu sản phẩm gỗ dự kiến mua sắm không thuộc bất kỳ loại sản phẩm 
nào được liệt kê trong Danh mục tại Bảng 1: Đơn vị mời thầu thực hiện 
thủ tục đấu thầu như bình thường, không cần thực hiện theo các hướng 
dẫn tại Sổ tay này; 

Nếu sản phẩm gỗ dự kiến mua sắm thuộc một trong bất kỳ loại sản phẩm 
nào được liệt kê trong Danh mục tại Bảng 1: Đơn vị mời thầu thực hiện 
tất cả các hướng dẫn trong Sổ tay này nhằm bảo đảm sản phẩm gỗ mua 
sắm bảo đảm yêu cầu “gỗ hợp pháp” của VPA-FLEGT. 
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Ở giai đoạn này, đơn vị có nhu cầu mua sắm sẽ xác định cụ thể hàng hóa 
(gỗ, sản phẩm gỗ) cần mua sắm. Để bảo đảm yêu cầu “gỗ hợp pháp”, ở 
giai đoạn này, đơn vị mua sắm cần chú Ý các vấn đề sau:



Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn I - Xác định sản phẩm gỗ cần mua sắm

33Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ  |  Sổ tay đấu thầu

Để xác định sản phẩm gỗ cần mua sắm, bên mua sắm/mời thầu phải đưa ra 
các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm gỗ, trong đó phổ biến có yêu cầu về 
chủng loại gỗ nguyên liệu và nguồn gốc gỗ. 
 
Trong khi đó, trên thực tế có nhiều loại gỗ hoặc nguồn cung gỗ có nguy cơ cao 
không bảo đảm yêu cầu “gỗ hợp pháp”, ví dụ: 

Về loại gỗ: Theo pháp luật lâm nghiệp, một số loại gỗ đã bị cấm khai thác 
từ lâu hoặc thuộc diện gỗ quÝ hiếm hạn chế khai thác (gỗ nhóm I, II), do 
đó nếu có các loại gỗ này thì khả năng lớn là gỗ vi phạm quy định cấm 
khai thác, hạn chế khai thác; 

Về nguồn gốc gỗ: Trên thế giới, một số nước/khu vực có tình trạng pháp 
luật và/hoặc thực thi pháp luật về quản trị rừng lỏng lẻo, dẫn tới một 
lượng lớn các loại gỗ khai thác có thể là trái phép (gỗ thuộc diện bị cấm 
khai thác/cấm xuất khẩu), đặc biệt là gỗ nhiệt đới. 

 
Gỗ thuộc các chủng loại rủi ro cao hoặc từ các nguồn rủi ro cao không nhất 
định là gỗ bất hợp pháp (ví dụ gỗ rừng tự nhiên trong nước nhưng được thu 
gom theo đúng quy định, gỗ quÝ hiếm nhưng được khai thác trước thời điểm 
có quy định cấm/hạn chế khai thác, gỗ từ nguồn rủi ro cao nhưng có bằng 
chứng khai thác hợp pháp…). Mặc dù vậy, đối với gỗ thuộc các trường hợp 
này có nguy cơ rất cao là gỗ bất hợp pháp. 
 
Nếu bên mời thầu tự mình yêu cầu loại gỗ rủi ro cao, bản thân bên mời thầu 
đã đặt mình và nhà thầu vào nguy cơ vi phạm nghĩa vụ bảo đảm “gỗ hợp 
pháp” trong đấu thầu.  

HẠN CHẾ TỐI ĐA MUA SẮM  
SẢN PHẨM GỖ CÓ RỦI RO CAO

Ghi nhớ 2



HỘP 4

Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn I - Xác định sản phẩm gỗ cần mua sắm

34 Sổ tay đấu thầu  |  Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ

Nguồn: Rà soát 100 E-HSMT mua sắm gỗ, VCCI-Forest Trend, 2018

Nghiên cứu rà soát thực trạng các gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ do VCCI 
và Forest Trends phối hợp thực hiện năm 2018 cho thấy trên thực tế một số 
gói thầu mua sắm gỗ có nguy cơ cao là gỗ bất hợp pháp (gỗ nhóm I, II): 

Cục Thuế tỉnh mời thầu cung cấp bục tượng Bác, bục phát biểu, tủ phòng 
làm việc, tủ trà bằng gỗ gụ; 

Nhà văn hóa lao động tỉnh mời thầu cung cấp bàn ghế, bục hội trường, 
bàn ghế Giám đốc, Phó Giám đốc bằng gỗ gụ, gỗ chò; 

Trường tiểu học xã mời thầu cung cấp bàn làm việc của Hiệu trưởng bằng 
gỗ gụ; 

Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã tỉnh mời thầu cung cấp ghế hội 
trường bằng gỗ nghiến. 

Ví dụ về các yêu cầu mua sắm sản phẩm gỗ rủi ro cao về tính hợp pháp



Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn I - Xác định sản phẩm gỗ cần mua sắm

35Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ  |  Sổ tay đấu thầu

Do đó, để tránh đặt hàng sản phẩm gỗ có nguy cơ cao vi phạm quy định về 
“gỗ hợp pháp”, bên mời thầu cần chú Ý: 

Đặt hàng sản phẩm gỗ theo các tiêu chí kỹ thuật cụ thể (ví dụ về sức chịu 
lực, độ đàn hồi, độ chịu nước…) thay vì đặt hàng theo tiêu chí về chủng 
loại gỗ, xuất xứ gỗ. 

Trường hợp bắt buộc phải nêu rõ chủng loại (loài) gỗ cần mua sắm, cần 
hạn chế tối đa các chủng loại gỗ có rủi ro cao, ví dụ: 

Gỗ thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động 
vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES); hoặc 

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; hoặc 

Gỗ có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng tại quốc gia khai thác hoặc buôn 
bán trái phép; hoặc 

Gỗ thuộc chủng loại gỗ lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam (gỗ không 
nằm trong Danh sách loại gỗ đã từng nhập khẩu vào Việt Nam do Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công bố từng thời kỳ, tại web-
site http://www.kiemlam.org.vn/1 ). 

Xem thêm Phụ lục I của Sổ tay này về Tổng hợp các loài gỗ rủi ro cao 
cần tránh mua sắm. 

Trường hợp bắt buộc phải nêu rõ nguồn gốc xuất xứ của gỗ cần mua 
sắm, nếu là gỗ nhập khẩu thì nên lựa chọn sản phẩm gỗ từ các vùng địa 
lÝ tích cực. 

Danh sách các vùng địa lÝ tích cực (các nước, khu vực được xem là nguồn 
xuất khẩu gỗ an toàn vào Việt Nam) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn công bố từng thời kỳ, tại website http://www.kiemlam.org.vn/. 

Xem thêm Phụ lục II của Sổ tay này về Danh sách các vùng địa lÝ tích cực 
xuất khẩu gỗ vào Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 4832/QĐ-
BNN-TCLN ngày 27/11/2020. 

1      Tại thời điểm xuất bản Sổ tay này, Danh mục này được ban hành theo Quyết định số 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 
        27/11/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về 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. 

1

2

3
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Gỗ rừng trồng trong nước là loại gỗ ít rủi ro, nguồn cung phong phú, tính chất 
đa dạng và có thể đáp ứng phần lớn các yêu cầu kỹ thuật khác nhau của nhiều 
loại sản phẩm gỗ trong các gói thầu có sản phẩm gỗ. 
 
Hơn nữa, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm từ gỗ rừng trồng trong nước sản xuất 
bởi các doanh nghiệp nội địa là cách thức hiệu quả về kinh tế từ nhiều góc độ: 

Thúc đẩy hoạt động trồng rừng, mang lại thu nhập ổn định cho nhiều nhóm 
dân cư sống phụ thuộc vào trồng rừng, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa; 

Thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh ngành chế biến gỗ, qua đó tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp chế biến gỗ nội địa phát triển, góp phần giải 
quyết việc làm và thu nhập của người lao động trong ngành; 

Góp phần giúp hạn chế các rủi ro trong quan hệ thương mại quốc tế phát 
sinh từ việc nhập khẩu gỗ từ các khu vực bị cáo buộc là có nguy cơ cao về 
gỗ bất hợp pháp. 

 
Vì những lÝ do nêu trên, ưu tiên mua sắm và sử dụng sản phẩm gỗ từ gỗ rừng 
trồng trong nước trong hoạt động đấu thầu là yêu cầu của Thủ tướng Chính 
phủ trong nhiều văn bản chỉ đạo liên quan tới ngành gỗ.  

ƯU TIÊN MUA SẮM SẢN PHẨM TỪ  
GỖ RỪNG TRỒNG TRONG NƯỚC SẢN XUẤT BỞI 
CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Ghi nhớ 3
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Công văn số 325/TB-VPCP ngày 29/8/2018 của Văn phòng Chính phủ thông 
báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị “Định 
hướng, giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến 
gỗ và lâm sản xuất khẩu” có quy định “Đề nghị các cơ quan Đảng, Nhà nước 
tiên phong trong việc sử dụng đồ gỗ nội thất văn phòng từ các sản phẩm gỗ 
rừng trồng trong nước do các doanh nghiệp Việt Nam chế biến để thúc đẩy 
thị trường nội địa” (điểm g, Mục 4 – Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu); 

Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 28/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số 
nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành công nghiệp chế 
biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ phục vụ xuất khẩu nêu nhiệm vụ “Ban hành 
chính sách mua sắm công ưu tiên sử dụng các sản phẩm gỗ có nguồn gốc 
hợp pháp, bền vững về môi trường từ gỗ rừng trồng trong nước, được 
sản xuất ở Việt Nam để thúc đẩy phát triển thị trường gỗ nội địa”.

Một số chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ưu tiên mua sắm công  
sản phẩm gỗ rừng trồng trong nước sản xuất bởi doanh nghiệp Việt Nam

HỘP 5



Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn I - Xác định sản phẩm gỗ cần mua sắm
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GIAI ĐOẠN II 
 

LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, 
HỒ SƠ YÊU CẦU 

 



Ở giai đoạn này, đơn vị mời thầu sẽ xây dựng hồ sơ mời thầu, e-hồ sơ 
mời thầu, hồ sơ yêu cầu (sau đây gọi chung là “hồ sơ mời thầu”) trong đó 
nêu tất cả các yêu cầu đối với nhà thầu. 
 
Một mặt, nhà thầu chỉ có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu được nêu tại 
hồ sơ mời thầu. Mặt khác, bên mời thầu cũng chỉ có thể đòi hỏi nhà thầu 
thực hiện các yêu cầu đã nêu trong hồ sơ này.  
 
Đồng thời, từ phía mình, bên mời thầu cũng thực hiện tất cả các yêu cầu 
cụ thể trong hồ sơ mời thầu khi thực hiện đấu thầu, nhất là trong quy trình 
đánh giá, lựa chọn và kÝ hợp đồng với nhà thầu.  
 
Do đó, đây được coi là giai đoạn quan trọng nhất để thực hiện “gỗ hợp 
pháp” trong đấu thầu gói thầu có sản phẩm gỗ. Để ràng buộc trách nhiệm 
của nhà thầu trong bảo đảm “gỗ hợp pháp”, cũng như để thực hiện trách 
nhiệm kiểm soát “gỗ hợp pháp” trong gói thầu, bên mời thầu cần đưa tất 
cả các yêu cầu cần thiết về “gỗ hợp pháp” vào hồ sơ mời thầu. 
 
Cụ thể, khi soạn thảo, xây dựng hồ sơ mời thầu, đối với các gói thầu có 
sản phẩm gỗ thuộc diện phải tuân thủ yêu cầu “gỗ hợp pháp”, bên mời 
thầu cần chú Ý bổ sung các nội dung sau đây bên cạnh các nội dung trong 
Mẫu Hồ sơ mời thầu của Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT, Mẫu e-Hồ sơ mời 
thầu của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, Mẫu Hồ sơ yêu cầu của Thông tư 
11/2015/TT-BKHĐT và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế liên quan. 

Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn II - Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
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Tại Bảng dữ liệu của Mẫu Hồ sơ mời thầu của Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT, 
Mẫu E-Hồ sơ mời thầu của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, hoặc Mẫu Hồ sơ yêu 
cầu của Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, bổ sung thêm quy định sau: 
 
“Nhà thầu phải có Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp theo mẫu quy định tại 
… Hồ sơ mời thầu/Hồ sơ yêu cầu này” 
 
Mẫu “Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp” và Ý nghĩa của Bản cam kết này 
được nêu cụ thể như dưới đây. 

Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn II - Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
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BỔ SUNG YÊU CẦU VỀ THÀNH PHẦN  
HỒ SƠ DỰ THẦU

Ghi nhớ 4



Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn II - Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
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Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn II - Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
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Nhà thầu là người cung cấp sản phẩm gỗ trong đấu thầu, vì vậy là người duy 
nhất có thể và phải chứng minh tính hợp pháp của sản phẩm gỗ do mình cung 
cấp. Nhà thầu cũng là chủ thể phải chịu trách nhiệm cuối cùng về “gỗ hợp 
pháp” đối với các sản phẩm mình cung cấp, không chỉ trong quá trình thực 
hiện hợp đồng mà cả sau khi đã bàn giao sản phẩm cho bên mời thầu sử dụng. 
 
Tuy nhiên, trong phần lớn các gói thầu, sản phẩm gỗ được mua sắm là sản 
phẩm cụ thể, được sản xuất/chế biến theo yêu cầu kỹ thuật riêng của bên mời 
thầu, không sẵn có trên thị trường. Với những trường hợp này, sản phẩm gỗ 
chỉ được hình thành sau khi đã kÝ và thực hiện hợp đồng. Do đó, vào thời 
điểm dự thầu, nhà thầu có thể chưa có giấy tờ hay bằng chứng nào về việc 
sản phẩm gỗ sẽ cung cấp là “gỗ hợp pháp”.  
 
Sau thời điểm thanh lÝ hợp đồng, khi nhà thầu đã cung cấp các bằng chứng 
về “gỗ hợp pháp” và được thanh lÝ hợp đồng, vẫn có thể xảy ra rủi ro pháp 
lÝ liên quan tới vấn đề “gỗ hợp pháp”. Và nhà thầu vẫn sẽ phải chịu trách 
nhiệm cho việc xử lÝ các rủi ro này. 
 
Vì vậy, “Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp” của Nhà thầu là loại giấy tờ quan 
trọng để ràng buộc trách nhiệm của Nhà thầu trong cung cấp “gỗ hợp pháp” 
trong giao dịch mua sắm công này. 

Ý nghĩa của “Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp”

HỘP 6



Tại Bảng dữ liệu của Mẫu Hồ sơ mời thầu của Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT, 
Mẫu e-Hồ sơ mời thầu của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, hoặc Mẫu Hồ sơ yêu 
cầu của Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, bổ sung thêm quy định sau: 
 
“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.” 

Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn II - Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

44 Sổ tay đấu thầu  |  Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ

BỔ SUNG YÊU CẦU VỀ TÍNH HỢP LỆ  
CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CUNG CẤP

Ghi nhớ 5



Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn II - Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Tại Bảng dữ liệu của Mẫu Hồ sơ mời thầu của Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT, 
Mẫu e-Hồ sơ mời thầu của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, hoặc Mẫu Hồ sơ yêu 
cầu của Thông tư 11/2015/TT-BKHĐT, bổ sung thêm quy định sau: 
 
“Đối với hàng hóa là sản phẩm gỗ, tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng 
hóa phải bao gồm tài liệu chứng minh gỗ hợp pháp. 
 
Tài liệu chứng minh gỗ hợp pháp phải bao gồm ít nhất là Hồ sơ lâm sản hợp 
pháp theo quy định tại Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT và các sửa đổi, bổ sung, 
nếu có (đối với gỗ trong nước); hoặc Hồ sơ gỗ nhập khẩu theo quy định tại 
Nghị định 102/2020/NĐ-CP và các sửa đổi, bổ sung, nếu có (đối với gỗ nhập 
khẩu). 
 
Các tài liệu chứng minh khác có thể bao gồm giấy tờ chứng minh tuân thủ các 
quy định pháp luật về doanh nghiệp, thuế, lao động, môi trường, sở hữu trí 
tuệ và các pháp luật khác trong chuỗi cung sản phẩm gỗ liên quan.  
 
Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh gỗ hợp pháp muộn nhất là khi 
thanh lÝ hợp đồng.” 
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BỔ SUNG YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU CHỨNG MINH  
TÍNH HỢP LỆ CỦA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CUNG CẤP

Ghi nhớ 6



Tại Chương quy định về Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật của Mẫu Hồ sơ mời 
thầu ban hành kèm theo Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT hoặc Mẫu e-Hồ sơ mời 
thầu của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT, bổ sung thêm quy định sau: 
 
“Đối với sản phẩm gỗ trong gói thầu, tiêu chuẩn về kỹ thuật bao gồm cả tiêu 
chí về trách nhiệm bảo đảm gỗ hợp pháp.  
 
Nhà thầu sẽ bị đánh giá không đạt điểm tối thiểu (nếu theo phương pháp 
chấm điểm) hoặc đánh giá không đạt (nếu sử dụng phương pháp đạt/không 
đạt) nếu nhà thầu không cung cấp Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp ở tiêu 
chí về trách nhiệm bảo đảm gỗ hợp pháp.” 

Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn II - Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
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BỔ SUNG YÊU CẦU VỀ TIÊU CHUẨN  
ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT

Ghi nhớ 7



GIAI ĐOẠN III 
 

ĐÁNH GIÁ  
HỒ SƠ DỰ THẦU 

 



Ở giai đoạn này, đơn vị mời thầu thực hiện việc đánh giá hồ sơ dự thầu, 
qua đó lựa chọn nhà thầu đáp ứng tốt nhất yêu cầu. Trong các yếu tố cần 
đánh giá đối với hồ sơ dự thầu, cần đánh giá việc nhà thầu có bảo đảm các 
yêu cầu trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu liên quan tới “gỗ hợp pháp”.  
 
Cụ thể, ở giai đoạn này, bên mời thầu cần chú Ý thực hiện các yêu cầu sau: 

Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn III - Đánh giá hồ sơ dự thầu
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Tại thời điểm đánh giá hồ sơ dự thầu, Bản cam kết bảo đảm “gỗ hợp pháp” 
là tài liệu duy nhất có thể sử dụng để đánh giá hồ sơ dự thầu ở tiêu chí kỹ 
thuật về “gỗ hợp pháp” đối với tất cả các nhà thầu. 
 
Do đó, việc đánh giá hồ sơ dự thầu ở tiêu chí “gỗ hợp pháp” cần được thực 
hiện như sau: 

Trường hợp nhà thầu cung cấp “Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp”, bên 
mời thầu cần xử lÝ theo hướng: 

Đánh giá nhà thầu đạt điểm tối thiểu, nếu theo phương pháp chấm điểm; 

Đánh giá đạt, nếu theo phương pháp đạt/không đạt. 

Trường hợp nhà thầu không cung cấp “Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp 
pháp”, bên mời thầu cần xử lÝ theo hướng: 

Đánh giá nhà thầu không đạt điểm tối thiểu, nếu theo phương pháp 
chấm điểm; 

Đánh giá không đạt, nếu theo phương pháp đạt/không đạt. 

Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn III - Đánh giá hồ sơ dự thầu
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i

ii

ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU Ở TIÊU CHÍ  
“GỖ HỢP PHÁP”

Ghi nhớ 8



Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn III - Đánh giá hồ sơ dự thầu
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GIAI ĐOẠN IV 
 

THƯƠNG THẢO  
HỢP ĐỒNG 

 



Ở giai đoạn này, sau khi đánh giá hồ sơ dự thầu và lựa chọn được nhà 
thầu đề nghị trúng thầu, bên mời thầu thực hiện việc thương thảo Hợp 
đồng về những vấn đề còn chưa đề cập hoặc chưa rõ trong Hồ sơ mời 
thầu, Hồ sơ yêu cầu và Hồ sơ dự thầu của nhà thầu được lựa chọn. 
 
Do tất cả các yêu cầu về “gỗ hợp pháp” đã được nêu ngay trong Hồ sơ 
mời thầu, Hồ sơ yêu cầu, về nguyên tắc các nội dung này sẽ tự động là 
một phần của Hợp đồng mà không cần thương thảo lại. 
 
Tuy nhiên, có thể xảy ra tình huống có thiếu sót về vấn đề “gỗ hợp pháp” 
trong các giai đoạn trước đó (ví dụ trong giai đoạn chuyển tiếp theo quy 
định của pháp luật, đơn vị mời thầu chưa đưa yêu cầu về gỗ hợp pháp 
vào hồ sơ mời thầu…), ở giai đoạn này đơn vị mời thầu cần chú Ý để bảo 
đảm rằng các yêu cầu về “gỗ hợp pháp” được đưa vào Hợp đồng.  
 
Cụ thể, ở giai đoạn này, đơn vị mua sắm/mời thầu cần chú Ý các vấn đề sau: 

Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn IV - Thương thảo hợp đồng
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Kiểm tra để bảo đảm rằng trong Hợp đồng và/hoặc trong các Tài liệu kèm theo 
Hợp đồng (và là một phần không tách rời của Hợp đồng) có: 

Điều khoản quy định về “gỗ hợp pháp” với nội dung như nêu ở Ghi nhớ 
5 Sổ tay này; 

Quy định về Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp với nội dung như nêu ở 
Ghi nhớ 4 Sổ tay này. 

Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn IV - Thương thảo hợp đồng
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KIỂM TRA CÁC ĐIỀU KHOẢN  
VỀ TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM “GỖ HỢP PHÁP”

Ghi nhớ 9



Kiểm tra để bảo đảm rằng: 

Trong Hợp đồng hoặc trong các Tài liệu kèm theo Hợp đồng có điều khoản 
về các loại tài liệu chứng minh “gỗ hợp pháp” phải xuất trình và thời hạn 
xuất trình các tài liệu này như nêu ở Ghi nhớ 6 Sổ tay này; 

Việc xuất trình đầy đủ các tài liệu chứng minh “gỗ hợp pháp” là một trong 
các điều kiện bắt buộc phải có để thanh lÝ hợp đồng. 

Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn IV - Thương thảo hợp đồng
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KIỂM TRA YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU  
CHỨNG MINH “GỖ HỢP PHÁP”

Ghi nhớ 10



GIAI ĐOẠN V 
 

THANH LÝ  
HỢP ĐỒNG 

 



Ở giai đoạn cuối cùng của quá trình mua sắm công gói thầu có sản phẩm 
gỗ, khi xem xét các điều kiện để thanh lÝ hợp đồng, đơn vị mua sắm/mời 
thầu cần kiểm tra để bảo đảm rằng nhà thầu đã xuất trình được các tài liệu 
chứng minh sản phẩm gỗ mà họ cung cấp và bàn giao là “gỗ hợp pháp”. 
  
Thời điểm bàn giao sản phẩm là thời điểm mà suy đoán nhà thầu phải có 
đầy đủ các giấy tờ, tài liệu chứng minh sản phẩm gỗ mà mình cung cấp là 
“gỗ hợp pháp”. Đây cũng là thời điểm cuối cùng mà đơn vị mua sắm/mời 
thầu có thể yêu cầu trách nhiệm chứng minh “gỗ hợp pháp” từ nhà thầu.  
 
Do đó, mặc dù nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm “gỗ hợp pháp” đối với 
sản phẩm gỗ mà mình cung cấp trong suốt vòng đời sử dụng của sản phẩm 
(kể cả sau khi thanh lÝ hợp đồng) theo cam kết tại Bản cam kết, trách 
nhiệm chứng minh của nhà thầu về “gỗ hợp pháp” phải được kiểm soát 
trước khi kÝ thanh lÝ hợp đồng. 
 
Ở giai đoạn này, đơn vị mua sắm/mời thầu cần chú Ý bảo đảm các yêu 
cầu sau: 

Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn V - Thanh lÝ hợp đồng
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Trước khi kÝ thanh lÝ Hợp đồng, đơn vị mua sắm/mời thầu cần yêu cầu nhà 
thầu xuất trình (nộp bản sao có chứng thực) ít nhất các giấy tờ chứng minh 
tính hợp pháp của gỗ nguyên liệu sử dụng để sản xuất, chế biến sản phẩm gỗ 
cung cấp cho gói thầu sau đây: 

Đối với gỗ trong nước: Hồ sơ lâm sản hợp pháp theo đúng quy định tại 
Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT.  

(Xem chi tiết thành phần Hồ sơ lâm sản tại Phụ lục III Sổ tay này) 

Đối với gỗ nhập khẩu: Hồ sơ gỗ nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 
102/2020/NĐ-CP. 

(Xem chi tiết thành phần Hồ sơ nhập khẩu gỗ tại Phụ lục IV Sổ tay này) 
 
Trường hợp cần thiết (ví dụ có lÝ do để nghi ngờ gỗ cung cấp là gỗ bất hợp 
pháp, có thông tin về việc nhà thầu không bảo đảm tuân thủ đầy đủ quy định 
pháp luật trong một khâu nào đó của chuỗi cung gỗ,…), đơn vị mua sắm/mời 
thầu có thể yêu cầu nhà thầu xuất trình các tài liệu chứng minh sản phẩm gỗ 
mà họ cung cấp tuân thủ quy định pháp luật trong các giai đoạn khác nhau 
của chuỗi cung, ví dụ: 

Giấy tờ chứng minh tuân thủ yêu cầu về phòng cháy chữa cháy (Thiết kế 
phòng cháy chữa cháy đã được phê duyệt, Giấy chứng nhận thẩm duyệt 
thiết kế phòng cháy chữa cháy…); 

Giấy tờ chứng minh tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường (Quyết 
định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ 
môi trường); 

Bằng chứng về việc tuân thủ pháp luật về thuế (Không có tên trong danh 
sách công khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu rủi ro 
về thuế, nợ thuế…); 

Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn V - Thanh lÝ hợp đồng
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YÊU CẦU NHÀ THẦU XUẤT TRÌNH  
CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH “GỖ HỢP PHÁP”

Ghi nhớ 11



Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn V - Thanh lÝ hợp đồng
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Bằng chứng về việc tuân thủ pháp luật lao động, bảo hiểm (Kế hoạch vệ 
sinh an toàn lao động, Hợp đồng lao động, tổ chức công đoàn/đại diện 
người lao động tại cơ sở, Bảng lương thể hiện số tiền đóng bảo hiểm y 
tế/bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng…); 

Giấy tờ về việc tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ (Văn bằng bảo hộ về 
kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu thương mại, sáng chế, giải pháp hữu 
ích… liên quan tới sản phẩm gỗ).  



HỘP 7

Hướng dẫn bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong từng giai đoạn của thủ tục đấu thầu 
Giai đoạn V - Thanh lÝ hợp đồng

Trong nhiều trường hợp, các vấn đề liên quan tới tính hợp pháp của sản phẩm 
gỗ có thể phát sinh sau khi đã thanh lÝ hợp đồng. Khi đó, về nguyên tắc, người 
chịu trách nhiệm xử lÝ là nhà thầu đã cung cấp sản phẩm gỗ chứ không phải 
đơn vị mua sắm/mời thầu.  
 
Việc chịu trách nhiệm này đã được nêu trong Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp 
pháp của nhà thầu, theo đó “(Tên Nhà thầu) chịu mọi trách nhiệm pháp lÝ phát 
sinh nếu không thực hiện đúng cam kết này”. 
 
Tuy nhiên để bảo đảm nhà thầu ghi nhớ trách nhiệm này, đơn vị mua sắm/mời 
thầu khi thanh lÝ hợp đồng cần nhắc lại quy định này của Bản cam kết với nhà 
thầu. Đồng thời, cần lưu giữ thông tin liên lạc của nhà thầu để liên hệ khi xảy 
ra vấn đề liên quan. 
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Tranh chấp về sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm gỗ được cung cấp theo 
Hợp đồng; 

Cơ quan chức năng truy vết và phát hiện nguyên liệu sử dụng để chế biến 
sản phẩm gỗ được cung cấp thuộc lô gỗ buôn lậu, nhập khẩu trái phép; 

Có tố cáo về việc sản phẩm gỗ được cung cấp là gỗ quÝ, hiếm cấm khai 
thác, sử dụng…

Ví dụ về một số rủi ro pháp lÝ liên quan tới “gỗ hợp pháp” phát sinh sau 
khi thanh lÝ hợp đồng

NHẤN MẠNH TRÁCH NHIỆM BẢO ĐẢM  
“GỖ HỢP PHÁP” CỦA NHÀ THẦU ĐỐI VỚI  
TOÀN BỘ VÒNG ĐỜI SỬ DỤNG CỦA SẢN PHẨM GỖ

Ghi nhớ 12



Danh mục các việc cần làm dưới đây sẽ giúp đơn vị mua sắm/mời thầu và các 
cán bộ tham gia quá trình đấu thầu các gói thầu có sản phẩm gỗ bảo đảm yêu 
cầu “gỗ hợp pháp”, qua đó tuân thủ các cam kết VPA-FLEGT và quy định pháp 
luật Việt Nam liên quan tới “gỗ hợp pháp”. 
 
Câu hỏi đầu tiên: Sản phẩm gỗ cần mua sắm có thuộc diện phải tuân thủ yêu 
cầu “gỗ hợp pháp” của VPA-FLEGT không? 

 Có, tiếp tục toàn bộ checklist bên dưới 

 Không, bỏ qua checklist này 
 
Giai đoạn I – Xác định sản phẩm cần mua sắm 

Hạn chế tối đa mua sắm sản phẩm gỗ có rủi ro cao 

Ưu tiên mua sắm sản phẩm từ gỗ rừng trồng trong nước sản xuất bởi các 
doanh nghiệp Việt Nam 

 
Giai đoạn II – Lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 

Bổ sung yêu cầu về Thành phần hồ sơ dự thầu 

Bổ sung yêu cầu về Tính hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ cung cấp 

Bổ sung yêu cầu về Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ 
cung cấp 

Bổ sung yêu cầu về Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
 
Giai đoạn III – Đánh giá hồ sơ dự thầu 

Kiểm tra “Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp” trong Hồ sơ dự thầu 

Đánh giá hồ sơ dự thầu ở tiêu chí “gỗ hợp pháp” 
 
Giai đoạn IV – Thương thảo hợp đồng 

Kiểm tra điều khoản về “gỗ hợp pháp” và “Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp” 

Kiểm tra Yêu cầu về tài liệu chứng minh “gỗ hợp pháp” 

CHECKLIST “GỖ HỢP PHÁP” TRONG ĐẤU THẦU 
GÓI THẦU CÓ SẢN PHẨM GỖ

60 Sổ tay đấu thầu  |  Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ



Giai đoạn V – Thanh lÝ hợp đồng 

Yêu cầu nhà thầu xuất trình các tài liệu bắt buộc để chứng minh “gỗ hợp 
pháp”, và các tài liệu chứng minh “gỗ hợp pháp” khác nếu cần; 

Nhấn mạnh trách nhiệm bảo đảm “gỗ hợp pháp” của nhà thầu đối với 
toàn bộ vòng đời sử dụng của sản phẩm gỗ 
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PHỤ LỤC

Phụ lục 1 – Tổng hợp các loài gỗ rủi ro cao cần tránh mua sắm 

Phụ lục 2 – Danh sách vùng địa lÝ tích cực xuất khẩu xuất khẩu gỗ vào 
Việt Nam  

Phụ lục 3 – Hồ sơ lâm sản hợp pháp 

Phụ lục 4 – Hồ sơ nhập khẩu gỗ
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Theo quy định hiện hành, không có một danh sách cố định nào về các loài gỗ 
rủi ro cao (gỗ có khả năng vi phạm pháp luật, không bảo đảm yêu cầu “gỗ 
hợp pháp”). 
 
Tuy nhiên, có những loài gỗ được liệt kê vào danh mục gỗ quÝ hiếm hạn chế 
khai thác, sử dụng hoặc cần được ưu tiên bảo vệ (gỗ CITES, gỗ Nhóm I-II…). 
Việc sử dụng các loài gỗ này có nguy cơ cao vi phạm các quy định liên quan 
tới việc hạn chế khai thác, sử dụng, ưu tiên bảo vệ, do đó có nhiều rủi ro vi 
phạm yêu cầu về “gỗ hợp pháp”. Vì vậy các loài gỗ này được xếp vào diện rủi 
ro cao mà người đấu thầu được khuyến nghị là hạn chế mua sắm, tránh nguy 
cơ vi phạm cam kết về “gỗ hợp pháp”. 
 
Bảng dưới đây tổng hợp các loài gỗ rủi ro cao, thuộc diện phải tuân thủ các 
quy định hạn chế chặt chẽ về khai thác, sử dụng tại các văn bản:  

Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lÝ thực vật, động vật rừng nguy cấp, 
quÝ, hiếm và thực thi Công ước CITES;  

Nghị định 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định 160/2013/NĐ-CP về 
tiêu chí xác định loài và chế độ quản lÝ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, 
quÝ hiếm được ưu tiên bảo vệ; 

Thông tư 04/2017/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục các loài động vật, 
thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước CITES. 

Phụ lục 
Phụ lục 1 – Tổng hợp các loài gỗ rủi ro cao cần tránh mua sắm 
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TỔNG HỢP CÁC LOÀI GỖ RỦI RO CAO  
CẦN TRÁNH MUA SẮM

Phụ lục 1



Phụ lục 
Phụ lục 1 – Tổng hợp các loài gỗ rủi ro cao cần tránh mua sắm 
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Họ Loài gỗ

Họ Bách tán Bách tán Araucana

Họ Ajo Cây Ajo

Họ Tuế Các loài họ Tuế  
Tuế beddom 

Họ Didiereaceae Các loài họ Didiereaceae

Họ Dẻ Sồi Mông Cổ (Liên bang Nga)

Họ Dây gắm Gắm núi (Nepal)

Họ Hồ đào Óc chó

Họ Long não Gỗ đỏ

Họ Đậu Loài cây gỗ Brazil 
Các loài trắc thuộc chi Dalbergia  
Trắc đen Braxin 
Loài tonka (Costa Rica, Nicaragua) 
Cây Guibourtia 
Cây Bubinga 
Cây gỗ Guibourtia 
Tếch châu phi 
Cây platysicium 
Giáng hương Tây Phi 
Giáng hương Santa 
Cây Taraby 

Họ Thị Các loài mun Madagascar (chỉ áp dụng với quần thể của 
Madagascar)

Họ Kim mao Cẩu tích, Lông cu li 
Các loài thuộc chi Kim mao (chỉ áp dụng đối với các quần 
thể phân bố tại châu Mỹ) 

Họ Hoàng đàn Tùng Fitzroya 
Tùng Pilgerodendron 
Bách Đài loan 
Sa mộc dầu 
Thông nước 
Bách vàng việt 
Hoàng đàn 
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Họ Loài gỗ

Họ Mộc lan Mộc lan trứng ngược (Nepal)

Họ Xoan Cây Cedro (Bolivia, Brazil) 
Cây Cerdro bayo (Bolivia, Brazil) 
Lát Mexico [các quần thể của Colombia, Guatemala và 
Peru] (Bolivia, Brazil, Colombia, Peru, Guatemala) 
Dái ngựa lùn 
Dái ngựa (quần thể ở các khu vực nhiệt đới mới) 
Dái ngựa nhỏ 

Họ Bông, bao gồm 
bao báp

Cây bao báp Grandidier

Cau kiểng dạng 
bướm

Cau Halleux 
Dừa kép (Seychelles) 
Cau Darian 
Cọ Louve 
Cau Raven 
Cau Satranala 
Cau Gerard 

Họ Thông Du sam đá vôi 
Vân sam Phan-si-pan 

Kim giao Parlatore

Họ Kim giao Thông tre (Nepal)

Họ Thông đỏ Thông đỏ Trung Hoa 
Thông đỏ Nhật Bản 
Thông đỏ Tây Himalaya 
Thông đỏ Sumatra 
Thông đỏ Himalaya 

Họ Trầm Các loài Trầm chi Aquilaria 
Các loài Trầm chi Gonystylus 
Các loài Trầm chi Gyrinops 

Linh sam Guatemala Thông Triều Tiên (Liên bang Nga)

Họ Cau Cọ vuông lớn 
Cau Neodypsis 
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Họ Loài gỗ

Họ Tetracentron Tetracentron Trung Quốc (Nepal)

Họ Tuế zamia Các loài Tuế Zamia  
Các loài Tuế Mexico 
Tuế Châu Phi 
Tuế nhỏ 
Tuế Zamine 

Họ Tật lê Loài gỗ thánh 
Các loài thuộc chi Guaiacum 

Họ Dầu Chai lá cong (Sao lá cong) 
Kiền kiền Phú Quốc 
Sao hình tim 
Sao mạng Cà Ná 



Phụ lục 
Phụ lục 2 – Danh sách vùng địa lÝ tích cực xuất khẩu xuất khẩu gỗ vào Việt Nam 

68 Sổ tay đấu thầu  |  Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ

Danh sách vùng địa lÝ tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam là danh sách các 
nguồn cung gỗ được coi là tương đối an toàn từ góc độ “gỗ hợp pháp” do có 
hệ thống quy định và thực thi pháp luật về gỗ hợp pháp được đánh giá là chặt 
chẽ và hiệu quả. 
 
Danh sách này được công bố trên website: www.kiemlam.org.vn theo từng 
thời kỳ bởi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở các tiêu chí 
quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp 
Việt Nam. 
 
Danh sách dưới đây được quy định tại Quyết định 4832/QĐ-BNN-TCLN ngày 
27/11/2020 về công bố Danh mục vùng địa lÝ tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt 
Nam, có hiệu lực từ 27/11/2020. Danh sách này có thể được cập nhật mới, có 
thể là vào cuối năm 2021. 

STT Vùng địa lÝ tích cực STT Vùng địa lÝ tích cực

Nhà nước Brunei 

Đài Loan (Trung Quốc) 

Hàn Quốc 

Cộng hòa Indonesia 

Malaysia 

Nhật Bản 

Cộng hòa Philippines 

Vương quốc Thái Lan 

Cộng hòa nhân dân Trung Quốc 

Cộng hòa Singapore 

Cộng hòa Litva 

Đại công quốc Luxembour 

Cộng hòa Malta 

Vương quốc Na Uy 

Liên bang Nga 

Cộng hòa Phần Lan 

Cộng hòa Pháp 

Romania 

Cộng hòa Séc 

Cộng hòa Síp 

Vương quốc Tây Ban Nha 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Châu Á

DANH SÁCH VÙNG ĐỊA LÝ TÍCH CỰC 
XUẤT KHẨU GỖ VÀO VIỆT NAM

Phụ lục 2
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STT Vùng địa lÝ tích cực STT Vùng địa lÝ tích cực

Cộng hòa Ireland 

Vương quốc Anh 

Cộng hòa Áo 

Cộng hòa Ba Lan 

Vương quốc Bỉ 

Cộng hòa Bồ Đào Nha 

Cộng hòa Bulgaria 

Cộng hòa Croatia 

Vương quốc Đan Mạch 

Cộng hòa Liên bang Đức 

Cộng hòa Estonia 

Vương quốc Hà Lan 

Cộng hòa Hungary 

Cộng hòa Hy Lạp 

Cộng hòa Italia 

Cộng hòa Latvia 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

51

45 

46 

47 

48 

49 

50 

Vương quốc Thụy Điển 

Liên bang Thụy Sĩ 

Cộng hòa Slovakia 

Cộng hòa Slovenia 

Châu Đại Dương 

New Zealand 

Australia 

Quần đảo Solomon 

Châu Mỹ 

Cộng hòa liên bang Brazil 

Canada 

Cộng hòa Chile 

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 

Cộng hòa Peru 

Cộng hòa Đông Urugoay 

Châu Phi 

Cộng hòa Nam Phi 

Châu Âu



Hồ sơ lâm sản hợp pháp nêu tại Ghi nhớ 6 và 11 Sổ tay này được quy định tại 
Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT (từ Điều 16 đến Điều 32). 
 
Hồ sơ lâm sản hợp pháp được quy định khác nhau, tùy thuộc vào từng giai 
đoạn của chuỗi cung gỗ. Cụ thể, theo Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT, có các 
loại hồ sơ lâm sản hợp pháp sau đây: 

Hồ sơ lâm sản đối với gỗ từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến (Điều 
19 Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT); 

Hồ sơ lâm sản đối với gỗ từng rừng trồng trong nước chưa chế biến (Điều 
20 Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT); 

Hồ sơ lâm sản đối với lâm sản sau xử lÝ tịch thu chưa chế biến (Điều 22 
Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT); 

Hồ sơ đối với gỗ có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên, từ rừng trồng, nhập 
khẩu, sau xử lÝ tịch thu đã chế biến (Điều 23 Thông tư 27/2018/TT-
BNNPTNT); 

Hồ sơ lâm sản tại cơ sở chế biến, mua bán gỗ (Điều 31 Thông tư 
27/2018/TT-BNNPTNT). 

 
Các sản phẩm gỗ mua sắm trong các gói thầu ở Việt Nam chủ yếu là gỗ chế 
biến, là sản phẩm cuối cùng của chuỗi cung gỗ. Do đó, phần dưới đây giới 
thiệu về Hồ sơ lâm sản tại cơ sở chế biến, mua bán gỗ. 
 
Cụ thể, Hồ sơ lâm sản tại cơ sở chế biến, mua bán gỗ bao gồm các tài liệu sau đây: 

Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản (theo Mẫu số 11 kèm theo Thông tư 
27/2018/TT-BNNPTNT 

Bảng kê lâm sản và hồ sơ nguồn gốc lâm sản hợp pháp quy định tại Thông 
tư 27/2018/TT-BNNPTNT 

 
Các Hộp dưới đây giới thiệu về thành phần, nội dung, và các Mẫu giấy tờ của 
02 nhóm tài liệu nói trên: 
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i

ii

HỒ SƠ LÂM SẢN HỢP PHÁP
Phụ lục 3
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HỘP 8

Bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập sau khai thác; khi mua bán, vận 
chuyển, xuất lâm sản trong cùng một lần và trên một phương tiện vận 
chuyển; khi lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xuất khẩu lâm sản theo quy 
định hoặc do người có thẩm quyền lập khi lập hồ sơ xử lÝ vi phạm; 

Trong trường hợp gỗ khai thác từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến, 
Bảng kê lâm sản phải có xác nhận của cơ quan kiểm lâm có thẩm quyền; 

Mẫu bảng kê lâm sản theo Mẫu số 01, Mẫu số 02, Mẫu số 03 và Mẫu số 
04 kèm theo Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT. 

Bảng kê lâm sản

Nguồn: Điều 5, 6, 7 Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT 
Xem thêm các Mẫu văn bản như dưới đây 

HỘP 9

1. Hồ sơ lâm sản đối với gỗ khai thác từ rừng tự nhiên 
a) Gỗ khai thác tận dụng từ rừng tự nhiên: 

Bản chính bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại; 

Bản sao quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 
hoặc bản sao dự án lâm sinh hoặc chương trình, đề tài nghiên cứu khoa 
học được phê duyệt; 

Bản chính báo cáo địa danh, diện tích, khối lượng lâm sản dự kiến khai 
thác theo Mẫu số 07 kèm theo Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNN. 

 
b) Gỗ khai thác tận thu từ rừng tự nhiên: 

Đối với gỗ loài thực vật thông thường: Bản chính bảng kê lâm sản có xác 
nhận của cơ quan Kiểm lâm sở tại và Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 9 
Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNN; 

Đối với gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quÝ, hiếm 
và Phụ lục CITES: Bản chính bảng kê lâm sản có xác nhận của cơ quan Kiểm 
lâm sở tại và Bản sao phương án khai thác theo quy định của Chính phủ về 
quản lÝ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quÝ, hiếm và thực thi Công 
ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. 

Hồ sơ nguồn gốc lâm sản hợp pháp
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HỘP 9 

2. Hồ sơ lâm sản khai thác từ rừng trồng 
a) Gỗ khai thác chính từ rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu:  

Bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập; và 

Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNN. 
 
b) Gỗ khai thác tận dụng từ rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu:  

Bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập; và  

Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 13 Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNN. 
 
c) Gỗ khai thác tận thu từ rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu:  

Bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập;  

Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT. 
 
d) Gỗ khai thác từ rừng trồng thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân:  

Bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập. 
 
3. Hồ sơ lâm sản sau xử lÝ tịch thu 

Bản chính hợp đồng mua bán tài sản đấu giá; 

Hóa đơn theo quy định của Bộ Tài chính; 

Bản chính bảng kê lâm sản do cơ quan bán lập. 

Nguồn: Điều 16, 18 Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT 
Xem thêm các Mẫu văn bản như dưới đây 
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(Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT) 
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Hồ sơ nhập khẩu gỗ nêu tại Ghi chú 6 và 11 Sổ tay này bao gồm các giấy tờ sau: 

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 102/2020/NĐ-CP; và 

Một trong các tài liệu sau: 

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; 

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; 

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 102/2020/NĐ-CP. 

i

ii

HỒ SƠ NHẬP KHẨU GỖ
Phụ lục 4
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The code to be used for box no 5a as follows: 

(Các kÝ tự hiển thị trong ô số 5a) 

T        Commercial/Thương mại 

Z        Zoos/Trao đổi giữa các vườn thú 

G       Botanical gardens/Trao đổi giữa các vườn thực vật 

Q       Circusese and travelling exhibitions/Xiếc hoặc triển lãm lưu động 

S        Scientific/Khoa học 

H       Hunting trophies/Săn lấy mẫu 

P        Personal/Tài sản cá nhân 

M       Bio-medical research/Nghiên cứu y sinh 

E        Educational/Giáo dục 

N       Reintroduction or introduction into the wild/Thả hoặc thả lại vào tự nhiên 

B        Breeding in captivity or artificial propagation/Gây nuôi sinh sản hoặc trồng cấy nhân tạo 

          The code to be used for box No. 10 as follows: 

          (Các kÝ tự hiển thị trong ô số 10) 

W       Speciemens taken from the wild/Mẫu vật được đánh bắt từ tự nhiên 

R        Speciemens originating from a ranching operation/Mẫu vật có nguồn gốc từ các cơ sở chăn nuôi 

D       Appendix I animals bred in captivity for commercial purpose or Appendix I plants artificially propa
          gated for commercial purposes well as parts and products thereof, exported under the provisions of 
          Article VII, paragraph 4, of the Conventio/Mẫu vật của các loài động, thực vật thuộc Phụ lục I được 
          gây nuôi sinh sản và trồng cấy nhân tạo vì mục đích thương mại, kể cả các bộ phận và dẫn xuất của 
          chúng, và được xuất khẩu theo quy định ở khoản 4, điều VII Công ước. 

A       Plants that are aritificially propagated in accordance with Resolution Conf 2.12 as well as parts and 
          products thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5 of the Convention (spe
          ciemens of species included in Appendix I if they are not reproduced artificially for commercial pur
          poses and speciemens of species included in Appendices II and III)/Các loài thực vật được trồng cấy 
          nhân tạo theo quy định ở khoản a) của  Nghị quyết 11.11, kể cả các bộ phận và dẫn xuất của chúng, 
          được xuất khẩu theo quy định ở khoản 5, điều VII Công ước (mẫu vật các loài Phụ lục I được trồng 
          cấy nhân tạo vì mục đích phi thương mại và mẫu vật các loài thuộc Phụ lục II và III). 

C        Animals bred in captivity in accordance with Resolution Conf 2.12 as well as parts and products 
          thereof, exported under the provisions of Article VII, paragraph 5 of the Convention (speciemens of 
          species included in Appendix I if they are not bred in captivity for commercial purpose and spe
          ciemens of species included in Appendices II and III)/Các loài động vật được gây nuôi sinh sản theo 
          quy định của Nghị quyết 10.16, kể cả các bộ phận và dẫn xuất của chúng, được xuất khẩu theo quy 
          định ở khoản 5, điều VII Công ước (mẫu vật các loài thuộc Phụ lục I được gây nuôi sinh sản vì mục 
          đích phi thương mại và mẫu vật các loài thuộc Phụ lục II và III) 

F        F1 - generation animals born in captivity, but which do not fulfil the definition of bred in captivity 
          in Resolution Conf.2.12, as well as parts and products thereof/Các loài động vật được sinh ra trong 
          các cơ sở gây nuôi sinh sản (F1 hoặc các thế hệ kế tiếp) nhưng chưa đáp ứng được quy định của 
          định nghĩa "gây nuôi sinh sản" của Nghị quyết 10.16, kể cả các bộ phận và dẫn xuất của chúng 

U       Source unknown (Must be justified)/Nguồn gốc không rõ ràng (cần phải xác định) 

I         Confiscated or seized speciemens/Mẫu vật bị bắt hoặc thu giữ 
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