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3.1. ĂNG-GÔ-LA

3.1.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu

a. Gỗ tròn và gỗ xẻ

Gỗ tròn bị cấm xuất khẩu ở Ăng-gô-la theo Nghị định số 17/18 ngày 
18/5/ 2018 của Tổng thống, trừ trường hợp được phép xuất khẩu theo 
quy định tại khoản 2, Điều 87 của Luật số 6/17 ngày 24 tháng 1 năm 
2017. 

b. Loài

 - Nghị định số 278/18 ngày 7 tháng 8 năm 2018, cấm chặt hạ gỗ 
Mussivi (Mausive hoặc Rosewood) nhà nhập khẩu Việt Nam thường 
gọi là gỗ Cẩm, Hương đá (Guibourtia coleosperma) trên toàn lãnh thổ 
quốc gia trong hai năm.

 - Nghị định số 171/18 ngày 23/7/ 2018 của Tổng thống giao Bộ Nông 
Lâm nghiệp thiết lập hạn ngạch khai thác hàng năm cho gỗ tròn (từ 
rừng tự nhiên và rừng trồng), củi và than củi cho từng tỉnh (hạn ngạch 
được thiết lập hàng năm).

c. Công ước CITES

Ngày 02/10/2013, Ăng-gô-la gia nhập Công ước CITES và có hiệu lực từ 
ngày 31/12/2013. Ăng-gô-la chưa phê chuẩn Công ước nhưng đã luật 
hóa theo Luật số 6/17 ngày 24 tháng 1 năm 2017 (Luật cơ bản về rừng 
và động vật hoang dã).

 - Điều 87 (Xuất khẩu và nhập khẩu lâm sản) quy định việc nhập khẩu 
hoặc xuất khẩu các loài CITES phải có Giấy phép (chứng chỉ) CITES 
trong quá trình phê duyệt.
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 - Điều 154 (Xuất nhập khẩu các loài thuộc Công ước CITES) quy định 
việc xuất khẩu và nhập khẩu các sản phẩm từ các loài CITES phải có sự 
chấp thuận của Cơ quan quản lý quốc gia. Bất kỳ đơn vị nào nhập khẩu 
các loài CITES từ Ăng-gô-la, ngoài giấy phép nhập khẩu do Cơ quan 
quản lý quốc gia cấp, đều phải chứng minh giấy chứng nhận kiểm dịch 
thực vật và giấy phép xuất khẩu CITES do quốc gia xuất xứ cấp cho các 
loài trong Phụ lục I, II và III của Công ước.

 - Điều 155 (Giám sát và kiểm soát xuất nhập khẩu) Nghị định số 171/18 
ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Tổng thống trao quyền cho FDI và DNF 
của Bộ Nông Lâm nghiệp, Bộ Môi trường, tuân thủ với các quy định 
tại Điều 153 về Nhập khẩu lâm sản. Trách nhiệm giám sát và kiểm tra 
nhập khẩu và xuất khẩu lâm sản thuộc Công ước CITES được giao cho 
Bộ Môi trường.

3.1.2. Nguồn gỗ 

Gỗ khai thác từ Ăng-gô-la chủ yếu đến từ hai nguồn chính là: rừng sản 
xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng.

STT Loại gỗ Ghi chú

1 Rừng sản xuất 
là rừng tự nhiên

 - Do Bộ Nông Lâm nghiệp cấp quyền khai thác. 
 - Quyền khai thác được cấp qua hợp đồng nhượng 

quyền hoặc giấy phép khai thác hàng năm.

2 Rừng trồng  - Tất cả các khu rừng trồng thương mại hoặc công 
nghiệp hiện tại đang được chính phủ khai thác. 

 - Các công ty trong và ngoài nước được phép đầu tư 
vào rừng trồng.

 - Rừng trồng tư nhân phải được thành lập theo từng 
trường hợp hợp đồng, nhưng chưa cho phép khai 
thác gỗ.

3.1.3. Quy định pháp lý đối với khai thác

 - Quyền khai thác đối với rừng sản xuất là rừng tự nhiên và rừng trồng 
được cấp dưới dạng thỏa thuận nhượng quyền hoặc giấy phép khai 
thác hàng năm. Không có hợp đồng nhượng quyền nào được cấp cho 
đến thời điểm hiện tại. Giấy phép khai thác hàng năm quy định:

	y Số lượng các loại gỗ khác nhau có thể được khai thác trong một khu 
vực được khoanh vùng.

	y Thời gian cấp phép khai thác từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 
4 năm sau.

	y Hoạt động khai thác thường chỉ có thể diễn ra từ ngày 1 tháng 5 cho 
đến ngày 31 tháng 10 cùng năm.

	y Thời gian ngày 1 tháng 11 đến ngày 30 tháng 4 năm sau cấm khai 
thác.

 - Giấy phép khai thác có thể được gia hạn theo các điều khoản và điều 
kiện được quy định rõ ràng. Giấy phép không thể được chuyển nhượng 
cho bên thứ ba.

 - Quyền khai thác được dành riêng cho công dân Ăng-gô-la. Tuy nhiên, 
người nước ngoài được phép cung cấp dịch vụ hậu cần và hành chính.

3.1.4. Quy định pháp lý đối với chế biến và vận chuyển

a. Chế biến

 - Doanh nghiệp chế biến phải đăng ký pháp nhân với Bộ Công nghiệp, 
ngoài việc được đưa vào sổ đăng ký giao dịch thuộc Bộ Thương mại.

 - Doanh nghiệp chế biến Có nghĩa vụ tuân thủ các quy định về sức khỏe 
và an toàn lao động, đáp ứng các quy định của Luật Lao động chung: 
Trả lương tối thiểu, đăng ký người lao động với hệ thống an sinh xã hội, 
thanh toán tiền cho hệ thống an sinh xã hội.

b. Vận chuyển

 - Việc vận chuyển gỗ phải có: 1) Giấy phép khai thác, 2) Giấy chứng 
nhận xuất xứ, 3) Giấy phép/ giấy xác nhận quá cảnh.

 - Giấy chứng nhận xuất xứ do người đứng đầu Viện phát triển Lâm 
nghiệp (FDI) cấp và ký.

 - Giấy phép quá cảnh do chủ giấy phép khai thác và chủ rừng hoàn 
thành và ký. Giấy phép quá cảnh - cho chủ sở hữu nhượng quyền rừng 
hoặc công ty sở hữu giấy phép khai thác rừng trồng - sẽ do Thanh tra 
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thường trú cấp. Giấy phép quá cảnh – cho công ty có giấy phép khai 
thác rừng sản xuất là rừng tự nhiên – do Viện trưởng viện FDI hoặc 
Trưởng bộ phận kỹ thuật và Giám sát viên cấp.

 - Các trạm kiểm soát của chính phủ đã được thành lập trên toàn quốc. 
Tất cả lâm sản, sẽ phải được kiểm tra tại một trong các Trạm kiểm soát. 
Không được phép bán bất kỳ lâm sản nào mà không đi qua một trong 
các trạm kiểm soát và được kiểm tra bởi các cơ quan có liên quan (ví 
dụ: FDI, Cảnh sát thuế, Tổng cục Thuế, Ngân hàng Thương mại).

 - Lâm sản được FDI phê duyệt, Viện trưởng FDI cấp giấy chứng nhận và 
xác nhận các tờ khai sau khi các khoản phí và lệ phí được chi trả theo 
quy định.

3.1.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu

 - Nhà xuất khẩu phải có Đăng ký Xuất nhập khẩu (REI) từ Tổng cục 
Ngoại thương của Bộ Thương mại. Đăng ký REI yêu cầu phải có Chứng 
minh nhân dân, Đăng ký kinh doanh cũng như chứng từ thanh toán 
các khoản phí và thuế theo quy định bằng cách sử dụng mã số thuế 
đã đăng ký.

 - Tài liệu xuất khẩu được các đơn vị vận chuyển thực hiện thay mặt cho 
nhà xuất khẩu gỗ. Tổng cục Ngoại thương của Bộ Thương mại có trách 
nhiệm kiểm tra và phê duyệt chứng từ xuất khẩu, sau đó được chuyển 
đến bộ phận Hải quan của Tổng cục Thuế (GTA) và Ngân hàng Quốc gia 
để nhận thư tín dụng và xuất khẩu.

 - Việc xuất khẩu các loài đặc hữu hoặc dễ bị tổn thương cần có sự cho 
phép đặc biệt của Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp.

3.1.6.  Các rủi ro và khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro đối 
với nhà nhập khẩu

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro

Các quyền khai thác hợp pháp: 
 - Giấy phép khai thác rừng hàng 

năm được chuyển nhượng bất 
hợp pháp cho các bên thứ 
ba (Công ty nước ngoài hoặc 
người nước ngoài) không đủ 
điều kiện được cấp phép.

 - Cần xác minh tình trạng pháp lý của Giấy phép 
khai thác rừng, bằng cách liên hệ với FDI, phối 
hợp với nhà cung cấp và/ hoặc chủ sở hữu giấy 
phép.

Hoạt động khai thác gỗ:
 - Khai thác gỗ dưới đường kính 

tối thiểu và ngoài ranh giới 
được phép.

 - Các quy định về sức khỏe và 
an toàn lao động tại khu vực 
khai thác rừng và các cơ sở 
chế biến không được thực 
hiện.

 - Công nhân làm việc tại khu 
vực khai thác rừng và các cơ 
sở chế biến không được đăng 
ký bảo hiểm xã hội, không 
được trả mức lương tối thiểu 
hàng tháng; và khấu trừ đóng 
góp an sinh xã hội cho công 
nhân không được thực hiện.

 - Xem xét Giấy phép khai thác rừng, chứng từ 
vận chuyển có sẵn để xem đường kính cây có 
được thực hiện theo các yêu cầu không, như 
đường kính tối thiểu của cây chặt hạ có đúng 
quy định không.

 - Đánh giá thêm tại nơi khai thác rừng về các 
hoạt động khai thác, bao gồm cả đánh giá diện 
tích khai thác, vị trí khai thác.

 - Đánh giá việc thực hiện các biện pháp an toàn 
và sức khỏe tại địa điểm khai thác và trong các 
cơ sở chế biến; các báo cáo dịch vụ an toàn và 
sức khỏe nghề nghiệp hàng tháng, hàng quý 
và hàng năm của các công ty có từ 50 nhân 
viên trở lên sẽ được đánh giá.

 - Đánh giá tại chỗ việc thuê lao động/ tuyển 
dụng có hợp pháp không, kiểm tra các tài liệu 
pháp lý cần thiết (hợp đồng lao động và xác 
nhận hoàn thành nghĩa vụ an sinh xã hội), thực 
hiện các cuộc phỏng vấn với công nhân, và 
đánh giá danh sách nhân viên của công ty.

Thương mại và Vận chuyển:
 - Sử dụng tài liệu giả mạo để 

vận chuyển gỗ, thể hiện khối 
lượng không chính xác.

 - Xác minh tài liệu như Giấy phép khai thác, Giấy 
chứng nhận xuất xứ cũng như giấy phép/ xác 
nhận quá cảnh và xem xét sự thống nhất và 
liên hệ giữa các tài liệu và nguyên liệu được 
báo cáo trên các tài liệu này. 

 - Ngoài ra, xác minh từ các cơ quan có thẩm 
quyền (FDI và Tổng cục Thuế), đánh giá tại 
chỗ việc tài liệu hóa các hoạt động trong chuỗi 
cung ứng.
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3.1.7.  Một số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định 
VNTLAS)

	y Giấy phép khai thác rừng hàng năm (Licenca de Exploração florestal) 
do Viện Phát triển Lâm nghiệp (Instituto de Desenvolvimento Florestal) 
thuộc Bộ Nông nghiệp (Ministério da Agricultura) hiện nay là Bộ Nông 
nghiệp và Thủy sản (Ministério da Agricultura e Pescas) cấp.

	y Giấy phép xuất nhập khẩu (Documento Único Provisório) do Bộ Thương 
mại (Ministério do Comércio) hiện nay là Bộ Công Thương (Ministério 
da Indústria e Comércio) cấp.

Áp dụng cho tất cả người có quyền khai thác rừng hàng năm. Yêu cầu chữ ký của 
Tổng Giám đốc Viện Phát triển Lâm nghiệp (IDF).

Áp dụng cho tất cả các nhà xuất khẩu và nhập khẩu, gồm khối lượng sản phẩm, 
mô tả, phương tiện vận chuyển, chủng loại, giá trị hàng hóa. Yêu cầu chữ ký của 
Cục trưởng Ngoại thương-Bộ Thương mại.
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	y Chứng nhận xuất xứ (Certificado de Origem) do Viện Phát triển Lâm 
nghiệp (Instituto de Desenvolvimento Florestal) thuộc Bộ Nông nghiệp 
(Ministério da Agricultura) hiện nay là Bộ Nông nghiệp và Thủy sản 
(Ministério da Agricultura e Pescas) cấp.

Áp dụng cho tất cả các đơn vị xuất khẩu gỗ. Yêu cầu chữ ký của người có quyền 
khai thác rừng hoặc chủ rừng trồng, chữ ký và con dấu của Viện Phát triển Lâm 
nghiệp cấp tỉnh và chữ ký của cán bộ thực hiện chứng chỉ. 

	y Giấy phép môi trường cho lắp đặt công trường (Licença Ambiental de 
Instalação) do Bộ Môi trường cấp phép, chứng nhận hoạt động phát 
sinh ảnh hưởng đến môi trường đảm bảo tuân thủ các quy định về môi 
trường của Ăng-gô-la. 

Áp dụng cho tất cả các công ty khai thác và chế biến gỗ. Yêu cầu chữ ký của Bộ 
trưởng Bộ Môi trường hoặc người đại diện Bộ trưởng. 
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	y Giấy phép CITES do Bộ Môi trường cấp phép, bao gồm các thông tin 
như mã số giấy phép, thời hạn có hiệu lực, thông tin đơn vị xuất khẩu 
và nhập khẩu, các điều kiện đặc biệt (nếu có), mục đích giao dịch, con 
dấu an ninh, tên khoa học và tên thường gọi của loài gỗ, nước xuất xứ, 
địa điểm/ ngày tháng cấp phép, cảng xuất khẩu, con dấu chính thức, 
vận đơn, v.v.

Áp dụng cho tất cả các đơn vị xuất khẩu và nhập khẩu các loài thuộc Phụ lục 
CITES. Yêu cầu chữ ký của Giám đốc cơ quan quản lý CITES quốc gia trực thuộc 
Bộ Môi trường.


