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Giới thiệu về Đạo luật Lacey 

Hoa Kỳ



Đạo luật LACEY

Một công cụ để chống lại việc vận 
chuyển các động thực vật  hoang 
dã “trái phép”, cá hoặc thực vật
  Có hiệu lực vào năm 1900, đây là đạo 
luật bảo tồn động thực vật hoang dã lâu 
đời nhất tại Mỹ
   Được thiết kế để chống lại tác động 
của:

 việc săn bắn để cung cấp cho thị trường 

thương mại

 vận chuyển hàng xuyên bang những động 

vật bị giết trong các trò chơi trái phép

 nhập khẩu các loài ngoại lai có hại

 giết các loài chim để lấy lông buôn bán
 Được sửa đổi vào năm 1981 để bảo vệ 
các loài thực vật hiếm của Mỹ



Đạo luật Nông nghiệp (Đạo Luật Thực 
phẩm, Bảo tồn, và Năng lượng năm 

2008)

 Được mở rộng để thêm vào nhiều loài thực vật khác 

(Ngăn chặn các phương thức chặt gỗ trái phép, 

Phần 8204); 

 Quy định các sản phẩm, bao gồm gỗ, các dẫn xuất 

từ các loài thực vật được khai thác trái phép;

 Các yêu cầu để khai báo các sản phẩm thực vật.

SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐẠO LUẬT LACEY, 
2008



SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐẠO LUẬT 
LACEY, 2008 
Mục đích: 

          1.  Giảm khai thác trái phép toàn cầu 
bằng việc ngăn chặn buôn bán gỗ được khai 
thác trái phép2. Ngăn chặn buôn bán sản phẩm gỗ 

được chế biến từ gỗ được khai thác trái 
phép để ổn định và nâng cao giá trị của 
gỗ nhập khẩu Hoa Kỳ



SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐẠO LUẬT 
LACEY, 2008

 Lệnh cấm buôn bán bất kỳ loài thực vật nào được 
thu hái,   khai thác, chế biến, vận chuyển, hay bán 
mà vi phạm luật được ban hành để “bảo vệ” 
[không được định nghĩa] các loài thực vật hay quy 
định “thực hiện” thanh toán các lệ phí hay thuế, 
hay giới hạn về chỗ trên các chuyến hàng hay xuất 
khẩu.*

 Yêu cầu khai báo tên khoa học, giá trị, số lượng và 
quốc gia khai thác của một số sản phẩm

Hai hợp phần chính :

* Áp dụng đối với luật pháp và thương mại Hoa Kỳ và 
nước ngoài

Bên cạnh đó, sẽ là trái phép nếu gian lận hay đệ trình các tài liệu, tài 
khoản, hay hồ sơ làm giả của bất kỳ loài thực vật nào được quy định 

bởi Đạo luật



SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐẠO LUẬT LACEY, 
2008

Chapter 44 Headings (wood & articles of wood)

4401 Fuel wood

4402 Wood charcoal

4403 Wood in the rough

4404 Hoop wood; poles, piles, stakes

4406 Railway or tramway sleepers

4407 Wood sawn or chipped lengthwise

4408 Sheets for veneering

4409 Wood continuously shaped

4412
Plywood, veneered panels (except 44129906 and 
44129957)

4414 Wooden frames

4417 Tools, tool handles, broom handles

4418 Builders' joinery and carpentry of wood

4419 Tableware & kitchenware of wood

4420 Wood marquetry, caskets, statuettes

4421 Other articles of wood

Chapter 66 Headings (umbrellas, walking sticks, 
riding crops)

6602 Walking sticks, whips, crops
Chapter 82 Headings (tools, implements)

8201 Hand tools
Chapter 92 Headings (musical instruments)

9201 Pianos

9202 Other stringed instruments
Chapter 93 Headings (arms and ammunition)

9302 Revolvers and pistols

93051020 Parts and accessories for revolvers and pistols
Chapter 94 Headings (furniture etc.)

940169 Seats with wooden frames
Chapter 95 Headings (toys, games & sporting 
equipment)

950420 Articles and accessories for billiards
Chapter 97 Headings (works of art)

9703 Sculptures

Chỉ áp dụng gần đây với các sản phẩm được liệt kê 
trong 

Biểu Thuế quan hài hòa (HTS)

Mọi tờ khai nộp cần phải chính xác; báo cáo thông tin sai lệch có thể bị chuyển tới cơ quan 
thực thi pháp luật



Cẩn thận – biết chính xác chuyến hàng bao 
gồm những gì:

Thậm chí nếu một chuyến hàng không yêu cầu phải khai 
báo: vẫn kiểm tra -  nếu các hàng hóa bạn đang xuất 
khẩu được chế biến từ, hay chứa sản phẩm thực vật mà 
cần phải khai báo – đạo Luật Lacey vẫn có hiệu lực. 

Yêu cầu khai báo đạo Luật Lacey

Ví dụ: Kèn túi 
•HTS Phần 92059020 – không yêu cầu phải 
khai báo
•Nếu sáo làm bằng gỗ - đạo Luật Lacey áp 
dụng
•Nếu sáo gỗ được chế tạo từ cây bị khai 
thác trái phép thì toàn bộ chuyến hàng bị 
coi là vi phạm đạo Luật Lacey. 



Loại thực vật nào không thuộc quy định của đạo Luật Lacey?

Thực vật và sản phẩm thực vật được sử dụng 
hoàn toàn như nguyên liệu đóng gói để hỗ trợ, 
bảo vệ, hay chứa hàng hóa khác bao gồm (nhưng 
không chỉ giới hạn bởi  những hàng này):

• Tài liệu hướng dẫn, nhãn mác, tấm nâng 

hàng và thùng gỗ, v.v.

• “Các loại cây trồng thông dụng” và “cây 

hoa màu thực phẩm thông dụng” (như được 

kết hợp định nghĩa bởi APHIS và FWS)

• Thực vật để gieo trồng



Những áp dụng thực thi cơ bản

Để đảm bảo việc buộc tội, chính phủ Hoa Kỳ sử dụng 
thông tin họ thu thập để chứng minh án họ đưa ra tòa. 
Không có một tài liệu đơn lẻ hay cả bộ tài liệu nào là bằng 
chứng về tính hợp pháp.Thông tin của họ có thể bắt 
nguồn từ:  • Các chính phủ nước ngoài

• Các cơ quan hoạt động tại biên giới 
hay cảng biển

• Trong ngành kinh doanh (người 
cạnh tranh)

• Phân tích dữ liệu
• Các tổ chức phi chính phủ
• Các công dân
• Nguồn tin báo nặc danh

Đạo luật Lacey không phải là Đạo luật dựa vào văn 
bản, nó dựa vào thực tế.



 Thông tin ban đầu được đánh giá 
và chứng minh trước khi một cuộc 
điều tra toàn diện được triển khai

Những áp dụng thực thi cơ bản

• USFWS – Cơ quan Quản lý cá và Động vật hoang 
dã Hoa Kỳ

• ICE – Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ
• CPB – Cơ quan bảo vệ biên giới và Hải quan Hoa Kỳ
• APHIS – Cục Kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ
• USDA – Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ
• OIG – Văn phòng Tổng Thanh tra Hoa Kỳ
• USFS – Cục Kiểm lâm Hoa Kỳ
• FBI – Cơ quan Điều tra Liên bang

 Các cơ quan thực thi/điều tra bao gồm:



Sự vi phạm và xử phạt trong đạo Luật Lacey

Các hình thức xử phạt khác nhau tùy theo mức 
độ hiểu biết của người vi phạm về sản phẩm:

Nếu chứng minh được cá 
nhân hay công ty đã 

biết họ đang buôn bán 
các nguyên liệu được 
khai thác trái phép –

Mức xử phạt cao sẽ 
được áp dụng

Nếu chứng minh được cá 
nhân hay công ty đã 

không biết họ đang buôn 
bán các nguyên liệu được 

khai thác trái phép –
Mức xử phạt khác nhau 
– tùy theo mức họ đã làm 
gì để kiểm tra xem sản 

phẩm đó có hợp pháp hay 
không                 

(sự quan tâm thích đáng*)*Sự quan tâm thích đáng = mức độ quan tâm theo đó một 
người cẩn thận sẽ tiến hành tìm hiểu trong một số hoàn cảnh 
giống hệt hay tương tự và được áp dụng cho mức độ kiến thức 
và trách nhiệm của một người.



Tội nghiêm trọng: 

Án phạt lên tới 5 năm tù và 

phạt tiền $250.000 ($500.000 đối với 

công ty) 

Biết rõ vi phạm -
 có kiến thức về sự thật và 

tính trái phép (không cụ
 thể đối với bất kỳ luật nào)

Sự vi phạm và xử phạt trong đạo Luật Lacey

 Liên quan tới việc xuất hay nhập 
khẩu hay thương mại tiến hành 
với thực vật giá trị hơn $350

Áp dụng cho các yêu cầu khai báo



Sự vi phạm và xử phạt trong đạo Luật Lacey

Không áp dụng cho các yêu cầu khai báo
 

Tội nhẹ: 

 Án phạt lên tới 1 năm tù và                  

                         tiền phạt $100.000 

($200.000 đối với công ty) 

Để thực hiện mức độ quan tâm thích 
đáng , cá nhân hay công ty nên biết 
rằng thực vật được thu hái, khai thác, 

chế biến, vận chuyển hay bán 
một cách trái phép

 Biết việc vi phạm liên quan tới 
việc xuất hay nhập khẩu hay 

thương mại tiến hành 
với thực vật giá trị ít hơn $350



Chúng khuyến cáo việc sử dụng các kiến 

thức căn bản

Về cơ bản nếu nó có vẻ chân thực đến khó 

tin – có lẽ nên nghi ngờ!

Ví dụ của chính phủ Hoa Kỳ về khi nào hàng 
sẽ bị nghi ngờ

 Hàng hóa rẻ hơn mức giá thị trường
 Tài liệu thiếu hay có vẻ bị làm giả
 Các phương thức hay tập quán bán hàng bất 

thường
 Giá rẻ hơn nếu trả bằng tiền mặt hay không 

có tài liệu 
 Các giao dịch phù hợp với buôn bán trái phép 

được miêu tả trong các ấn phẩm ngành
 Nhà cung cấp không thể hay không đưa ra các 

câu trả lời hợp lý đối với những câu hỏi thông 
thường



Có phải là hàng chính 
thức?

Chuyến hàng của tôi có cần khai báo theo đạo Luật Lacey không?

CÓ 
Được yêu cầu

 khai báo

KHÔNG
không yêu cầu

 khai báo

Khôn
g

Khôn
g

Khôn
g

Có

Có
Có

Chuyến hàng của tôi có cần khai báo không?

Hàng có chứa nguyên 
liệu thực vật không?

Mã HTS* có trên Biểu thuế 

không?
Thực thi Khai báo Biểu thuế của đạo 

Luật Lacey

Hàng chính thức = 
Hàng hóa có giá trị 
hơn $2.000 (được 
định nghĩa bởi Cục 
Hải quan và Biên 
phòng)
Không áp dụng cho 
các mặt hàng cá 
nhân có giá trị dưới 
$2.000 và hàng hóa 
này không dự định để 
buôn bán.

*HTS = Biểu Thuế quan hài hòa

GHI CHÚ: Đạo Luật Lacey vẫn áp dụng chuyến 
hàng thậm chí khi không có yêu cầu khai báo.



Khai báo nhập khẩu Hoa Kỳ – các thông tin được yêu cầu

Tên khoa học
Giống và Loài

Giá trị của 
hàng hóa nhập khẩu

Số lượng 
Thực vật

Quốc gia
khai thác

Việc khai báo



Sử dụng tên khoa học cho các loài

Gonystylus bancanus

Ví dụ: Gỗ gai

Tên khoa học cho loài 
cụ thể này là :



Tên loài – bao gồm tất cả các loài

Đảm bảo rằng bạn 

bao gồm tên khoa học 

cho tất cả các loài 

trong chuyến hàng



Khai báo tên của từng 
loài có thể được sử dụng

Khai báo tên của từng quốc gia nơi  
thực vật có thể được khai thác

Xem trang web của APHIS

Sự khác biệt và 
vô danh của loài

Đa hợp, 
Tái sinh/tái sử dụng

Không biết quốc 
gia khai thác

Nếu thông tin là không biết thì làm thế nào?



Sự quan tâm thích đáng – Các hướng dẫn thực hiện gợi ý

Nhà nhập khẩu và nhà buôn Hoa Kỳ được khuyên:

Nếu bạn muốn giữ khách hàng tại thị trường Hoa Kỳ
- đảm bảo rằng bạn tuân thủ luật pháp và thông tin 

họ cần để đảm bảo tính hợp pháp

Yêu cầu nhà cung cấp nước ngoài cung cấp 
giống/loài của thực vật

Kiểm tra nguồn thực vật để lấy thông tin về tính chính xác của 
tên khoa học và phân bổ địa lý

Kiểm tra với cơ quan có thẩm quyền của chính phủ nước ngoài

Lưu giữ toàn bộ hồ sơ về các nỗ lực của bạn

Khi nghi ngờ – liên hệ với APHIS!



• Không dựa vào tài liệu – dựa trên thực tế

• Không có ngoại lệ đối với hàng hóa vận chuyển

• Gỗ trái phép có thể bị tịch thu ngay từ nhà kho hải 

quan trước khi hàng nhập vào Hoa Kỳ

• Tuyên bố “Tôi đã không biết” sẽ không ngăn cản việc 

hàng hóa bị tịch thu

• Không khai báo hay khai báo gian dối là phạm trọng 

tội

• Không có ngoại lệ đối với gỗ được khai thác trái phép 

trước khi Bản Sửa đổi Bổ sung Đạo luật Lacey có hiệu 

lực (2008)

Thực tế của đạo Luật 
Lacey



http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/i
ndex.shtml

Trang web của đạo luật Lacey APHIS



  Đường dẫn để tra cứu các giống và loài thực vật

  Các đường dẫn tới các Thông báo Đăng ký Liên  
bang của đạo Luật Lacey

 Đường dẫn tới Mẫu PPQ 505: Mẫu Khai báo Thực vật 
và sản phẩm thực vật

 Các đường dẫn tới các văn bản khác có liên quan tới 
đạo Luật Lacey

 Đường dẫn tới địa chỉ email Khai báo theo đạo Luật 
Lacey

Có gì trên trang web đó

Trang web của Đạo Luật Lacey APHIS



lacey.act.declaration@aphis.usda.gov

Đề nghị gửi các yêu cầu về Đạo Luật 
Lacey tới:



Giảng viên và những người xây dựng khóa tập huấn
 này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về 
bất cứ hoạt động nào sau khóa tập huấn.

Người tìm kiếm tư vấn luật pháp về việc tuân 
thủ Đạo luật Lacey nên tham vấn với chuyên gia về luật.

Hy vọng rằng thông tin được trình bày sẽ giúp bạn 
tự tin trong việc thể hiện sự quan tâm thích đáng

và cũng giúp hải quan Hoa Kỳ nước bạn làm như vậy

Tuyên bố miễn trừ trách 
nhiệm
Đối với toàn bộ bài trình bày này, cần chú ý rằng theo đạo 
Luật Lacey, không chứng chỉ hay tài liệu nào bảo vệ bạn 

chống lại trách nhiệm pháp lý khi bên khởi tố
 Hoa Kỳ có trách nhiệm chứng minh.
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