
Một số điều cần biết về cho gỗ
chưa có chứng nhận FSC (Non FSC) & Gỗ

FSC Controlled (Non FSC)

Lê Mạnh Kha
ScanCom - Thành Viên GFTN 004/ 2006



Tổng quan về tình trạng môi trường & 
chứng nhận

Có chứng nhận quản lý rừng bền vững

Xác nhận nguồn gốc, phù hợp luật

Xác nhận nguồn gốc rõ ràng

Biết nguồn gốc

Không rõ nguồn gốc
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Tổng quan về tình trạng môi trường & 
chứng nhận
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Duy trì tốt hệ sinh thái
An tòan cho thú rừng
Đảm bảo quyền & quyền lợi cho dân
An toàn cho công nhân, TNXH
Hợp luật, luật pháp, xuất khẩu
Nghĩa vụ, thuế
Giấy phép chế biến
Giấy phép vận chuyển, 
Giấy phép khai thác
Biết rõ nguồn gốc
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Canada Malaysia Indonesia Úc Đại Lợi

Các chương trình khác



Gỗ FSC Controlled Wood= Non FSC
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VLOVLO

VLCVLC

FSC Controlled WoodFSC Controlled Wood

•• ChưaChưa đđáápp ứứngng đđầầyy đđủủ
ccáácc nguyênnguyên ttắắcc ccủủaa
FSC FSC 

•• ThưThườờngng ddùùngng đđểể phapha
trtrộộnn chocho ssảảnn phphẩẩmm
FSC MixFSC Mix

•• ÍÍtt đđứứngng riêngriêng nhưnhư llàà
dòngdòng ssảảnn phphẩẩmm Non   Non   
FSC FSC 



Gỗ FSC Controlled Wood= Non FSC

VLOVLO

VLCVLC

FSC Controlled WoodFSC Controlled Wood

•• KhôngKhông ttừừ ngunguồồnn khaikhai ththáácc
bbấấtt hhợợpp phpháápp

•• KhôngKhông ttừừ khukhu vvựựcc ccóó vi vi 
phphạạmm quyquyềềnn dândân ssựự, , quyquyềềnn
truytruyềềnn ththốốngng

•• KhôngKhông ttừừ ngunguồồnn ccóó gigiáá trtrịị
bbảảoo ttồồnn caocao & & đangđang bbịị đeđe
ddọọaa

•• KhôngKhông ttừừ ngunguồồnn ggỗỗ đưđượợcc
khaikhai ththáácc ttừừ nhnhữữngng câycây
thuthuộộcc loloạạii bibiếếnn đđổổii didi truytruyềềnn

•• KhôngKhông ttừừ ngunguồồnn ggỗỗ đưđượợcc
khaikhai ththáácc ttừừ ccáácc khukhu vvựựcc
rrừừngng ttựự nhiênnhiên đangđang bbịị bibiếếnn
đđổổii
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Chuổi hành trình sản phẩm gỗ FSC CW

Rừng phải được đánh giá
có chứng nhận FM/CW 

theo tiêu chuẩn

FSC-STD-30-010 

Ngừơi bán gỗ phải có
chứng chỉ COC và CW

Người nhập khẩu phải có
chứng chỉ CoC và CW

Người sản xuất phải có
chứng chỉ COC và phạm vi 

chứng chỉ phù hợp

FSC Mix 

Nhà mua bán bàn ghế

Người tiêu
dùng cuối
cùng

Chuổi hành
trình sản phẩm

Ngừơi bán gỗ phải có
chứng chỉ COC và CW



Điều kiện bắt buộc khi giao dịch
mua bán

Chứng nhận CoC /CW

Cong Ty XYZZ Co., Ltd
123 xxx, Dist yyy, Binh Duong
Vietnam

SW-COC-123456
SW-CW - 123456
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Điều kiện bắt buộc khi giao dịch mua
bán

• Tuân thủ theo yêu cầu và đạt chứng nhận
FSC-COC theo tiêu chuẩn FSC-STD 40-004 
Ver 2.

• Tuân thủ theo yêu cầu tiêu chuẩn FSC-
STD 40-005 Ver 2.1
– Cơ chế, hệ thống quản lý
– Quy trình thủ tục
– Hồ sơ lưu trữ
– Cơ chế, hệ thống quản lý đánh giá rủi ro



Tiêu chuẩn FSC-STD-40-005

• Hướng cho các công ty mua bán gỗ sản xuất tránh được các rủi ro khi
mua bán gỗ từ nguồn:
– Khai thác gỗ bất hợp pháp
– Khai thác có vi phạm quyền truyền thống, quyền dân sự
– Khai thác từ nguồn có giá trị bảo tồn cao
– Khai thác từ rừng bị chuyển đổi
– Khai thác từ lâm trường có trồng cây có biến đổi gien

• Gỗ đạt tiêu chuẩn này thì được phép pha trộn để làm sản phẩm FSC, 
đính nhãn FSC Mix.

• Nền tảng cần thiết cho việc thực hiện FLEGT sau này

• Dành cho nhà sản xuất hiểu rõ các sự phân lọai theo chuẩn mực FSC 
để có thể pha trộn gỗ FSC.

• Cũng giúp giảm thiểu & tránh được các rủi ro mua nhầm khi thu mua
gỗ nguyên liệu từ các nguồn không bền vững.

• Nếu như các doanh nghiệp trồng rừng đáp ứng các điều kiện của tiêu
chuẩn này khi bán gỗ cho các nhà máy sản xuất thì xem như bản
thân lâm trường họ phù hợp theo tiêu chuẩn FSC STD-30-010











Tự tổ chức đánh giá
rủi ro



Mua nguyên liệu FSC CW

• Mua từ rừng có chứng chỉ CW/FM
• Mua từ nhà phân phối có chứng chỉ COC/CW
• Có thể từ rừng không có chứng nhận CW/FM = tự

tổ chức, thực hiện đánh giá rủi ro
– Có cơ chế và năng lực đánh giá (P.1 & P.3)
– Báo cáo phải được xem xét, kiểm tra bổi CB
– Phải thông qua sự phê duyệt của tổ chức đánh giá
– Cơ chế đánh giá sẽ được thẩm định hàng năm bởi CB
– Kết quả đánh giá phải đựơc đăng tải đại chúng
– Cơ chế xử lý khiếu nại thích đáng, chóng vánh

• Bằng chứng, báo cáo : 2 tuần
• Báo cáo hiện trường : 2 tháng



Bán nguyên liệu gỗ/sản phẩm FSC CW

• Khi bán các sản phẩm gỗ FSC CW phải
phát hành hóa đơn có các thông tin :

a) Tên và địa chỉ người mua hàng;

b) Ngày phát hành hóa đơn;
c) Các mô tả sản phẩm;
d) Số lượng bán;
e) Thông tin liên quan thể hiện trong chứng từ

xuất hàng
f) Thông tin về số của chứng chỉ



Sử dụng logo FSC CW, VLO, VLC

• Không sử dụng logo FSC hay của tổ chức
chứng nhận cho sản phẩm, vật phẩm
quảng cáo.

• Chỉ có thể cung cấp số chứng chỉ, mã số
của báo cáo với ý nghĩa diển giải đến đối
tác mua hàng



Các yêu cầu cho chương trình tự đánh
giá, thẩm tra 

• Không thể xếp lọai là khu vực rừng có rủi ro thấp, tư công
ty có thể thực hiện đánh giá thẩm định hoặc thuê chuyên
gia

• Những đánh giá thực tế phải được tiến hành bởi cá nhân có
đầy đủ kiến thức chuyên môn & nghiệp vụ

• Đánh giá phải dựa trên hiện trường, phỏng vấn tham khảo
với các cơ quan hữu quan, nhân viên,..Có khi bị yêu cầu
phải thực hiện bởi tổ chứng chứng nhận

• Thực hiện đánh giá giám sát ít nhất là mổi năm 1 lần

• Báo cáo, kết quả đánh giá phải hiện hữu để phục vụ cho cơ
quan chứng nhận



Các yêu cầu cho chương trình tự đánh
giá, thẩm tra- Nguồn hợp pháp

• Giấy phép khai thác có phê chuẩn
• Bản kế hoạch chương trình quản lý rừng
• Các luật và lâm luật của nước sở tại (Cỡ cây cho khai thác, 

lòai cây nào được phép)
• Sơ đồ / bản đồ cắt cây được phê chuẩn
• Bằng chứng cho thấy cây được cắt trong khu vực được phê

duyệt, đúng bài cây, đúng số lượng
• Bằng chứng cho thấy phù hợp với công ước CITES
• Chứng từ mua bán
• Chứng từ thực hiện các nghĩa vụ thuế, tài nguyên co xác

nhận của sở thuế
• Chứng từ hồ sơ vận chuyển



Các yêu cầu cho chương trình tự đánh
giá, thẩm tra- Quyền truyền thống, dân sự

• Không vi phạm các nguyên tắc của tổ chức lao
động thế giới liên quan đến quyền cơ bản ở nơi
làm việc:

· Tư do hội đòan, thương lượng tập thể
· Không có dạng lao động ép buộc;
· Không lao động trẻ con;
· Không phân biệt đối xử.

• Không có các mâu thuẩn về quyền sử dụng đất
hoặc vi phạm các truyền thống văn hóa

• Không vi phạm công ước ILO 169 đến các bộ tộc , 
dân bản địa



Các yêu cầu cho chương trình tự đánh
giá, thẩm tra- Quyền truyền thống, dân sự

• Các bẳng chứng và hồ sơ phải hiện hữu để chứng
minh sự phù hợp, không giới hạn như :
– Hồ sơ đánh giá (hệ sinh thái, tác động môi trường, xã

hội, thống kê động vật hoang dã) 

– Bằng chứng về quá trình tư vấn của các bên liên quan
đến các biện pháp cân nhắc đề phòng, bao gồm cả các
tổ chức phi chính phủ & đại diện các bên, các thành viên
của cộng đồng, dân bản địa. 

– Danh mục nêu các giá trị cần được bảo tồn trong các
khu vực, rừng và các luận cứ để thấy các giá trị này
không bị đe dọa



Các yêu cầu cho chương trình tự đánh
giá, thẩm tra- Rừng có giá trị bảo tồn cao

• Khu rừng có một hoặc nhiều trong số các đặc tính
sau: 
– các khu vực trong rừng có tập trung sinh vật có nhiều giá trị về mặt

sinh thái học (ví dụ loài đặc hữu, loài có nguy cơ diệt chủng….) mang
tính địa lý, khu vực hay toàn cầu nhiều và/hoặc các khu rừng có cảnh
quan lớn, trong đó bao gồm nhiều bộ phận quản lý, có dân cư sinh
sống độc lập, hoặc có nhiều loài tồn tại tự nhiên theo một mô thức tự
nhiên về phân bổ phong phú; 

– các khu rừng có các hệ sinh vật nguy cơ đe dọa, khan hiếm,…;

– các khu rừng coi là cơ sở cung cấp các dịch vụ thiên nhiên cơ bản cho
các công trình quan trọng (như đảm bảo nguồn nước, kiểm sóat chống
xói mòn); 

– các khu rừng coi là nền tảng cung cấp các dịch vụ cho cộng đồng (như
sức khỏe sinh sống); và/hoặc cho các họat động văn hóa của cộng
đồng địa phương (như các khu vực văn hóa, sinh thái, kinh tế có tính
tôn giáo kết hợp với các cộng đồng dân cư địa phương). (Principle and 
criteria February 2000).



Các yêu cầu cho chương trình tự đánh giá, 
thẩm tra- Gỗ không từ những rừng bị chuyển đổi

mục đích sử dụng

• Phải có hồ sơ chứng minh gỗ không từ rừng tự nhiên và bán
tự nhiên và hệ sinh thái, thảo nguyên, vùng rừng bị chuyển
đổi

• Không rừng tự nhiên bi khai thác nghiêm trọng >5%/năm



Các yêu cầu cho chương trình tự đánh giá, 
thẩm tra- Gỗ không từ những rừng trồng với kỹ

thuật biến đổi duy truyền

• Các công ty quản lý rừng phải đảm bảo rằng
không sử dụng các công nghệ biến đổi di truyền
cho các cây trồng trong

• Hồ sơ chứng minh cho sự phù hợp phải hiện hữu
để truy xuất khi cần thiết



Cám ơn quý vị


