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3.5. CHDC CÔNG-GÔ

3.5.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu

a. Gỗ tròn và gỗ xẻ

CHDC Công-gô không cấm xuất khẩu gỗ và gỗ tròn. Tuy nhiên, các bộ 
trưởng phụ trách lâm nghiệp trong CEMAC đã đồng thuận việc cấm xuất 
khẩu gỗ thô từ ngày 01/01/ 2022. 

b. Loài

Bộ luật Lâm nghiệp số 11/29 ngày 29 tháng 8 năm 2002 xác định hạn 
ngạch xuất khẩu gỗ tròn không vượt quá 30% sản lượng hàng năm, 
tương đương với nghĩa vụ chuyển đổi ít nhất 70% khối lượng gỗ tròn bán 
trên thị trường. Trong hạn ngạch này, chỉ có 5.000 m3 Limba hoặc 25% 
có thể được xuất khẩu. 

Hạn ngạch, cho mỗi công ty được chấp thuận với tư cách là nhà xuất khẩu 
như sau: a) Loài I, II: bằng 33% sản lượng gỗ khai thác trong năm trước; 
b) Các loài khác: ngoài hạn ngạch; c) Hạn mức đối với các công ty có nhà 
máy đang xây dựng được tính trên cơ sở 50% công suất dự kiến   của các 
cơ sở, chỉ có thể sử dụng một hạn ngạch trước khi nhà máy hoạt động.

Chỉ có một loài bị cấm xuất khẩu dưới dạng gỗ tròn là Mun Ebony 
(Diospyros crassiflora Hienr, Diospyros sp.). 

c. Công ước CITES

CHDC Công-gô trở thành thành viên của Công ước CITES năm 1976. Sắc 
lệnh của Bộ trưởng CHDC Công-gô ngày 28 tháng 3 năm 2000 nêu chi 
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tiết các loài thực vật liệt kê trong Công ước CITES và các quy định mới 
về bảo vệ, chế biến, buôn bán và xuất khẩu. Có hai loài Tếch Châu Phi 
(Pericopsis elata) và Anh Đào Châu Phi (Prunus Africana) được khai thác 
thương mại trong Phụ lục II.

3.5.2. Nguồn gỗ

Có 3 nguồn gỗ chính ở CHDC Công-gô, được cấp phép khai thác qua các 
hình thức: khai thác công nghiệp (có hợp đồng chuyển nhượng rừng), 
khai thác quy mô nhỏ và khai thác cộng đồng.

STT Kiểu khai thác Ghi chú

1 Khai thác công 
nghiệp (hợp đồng 
chuyển nhượng 
rừng)

 - Quyền khai thác được cấp thông qua hợp đồng 
nhượng quyền khai thác. Cơ quan lâm nghiệp xác 
nhận kế hoạch quản lý rừng. Trao đổi với với cộng 
đồng địa phương về các thông số kỹ thuật của kế 
hoạch là bắt buộc.

 - Lệnh của Bộ trưởng năm 2002 đã đình chỉ các 
hợp đồng chuyển nhượng rừng mới (Lệnh CAB/
MIN/AF. F-E. T./194/MAS/02). Quyết định này đã 
được gia hạn vào năm 2005 (Nghị định số 05/116 
ngày 24 tháng 10 năm 2005).

2 Khai thác quy mô 
nhỏ

 - Các Đơn vị Lâm nghiệp quy mô nhỏ có kế hoạch 
khai thác đặc biệt riêng. Hình thành và phân bổ 
các Đơn vị này được quản lý bởi cấp tỉnh, theo 
một quy trình giống như quy trình phân bổ rừng 
nhượng quyền (Lệnh số 85/CAB của Bộ trưởng).

 - “Khai thác quy mô nhỏ sơ cấp” do người bản địa 
thực hiện trên diện tích khai thác dưới 50 ha. 
“Khai thác quy mô nhỏ thứ cấp” thực hiện bởi các 
đơn vị lâm nghiệp quy mô nhỏ là người bản địa 
hoặc có tư cách pháp nhân với diện tích khai thác 
từ 100 đến 500 ha.

 - Đến cuối năm 2019, Công-gô DRC vẫn chưa triển 
khai mô hình Đơn vị Lâm nghiệp quy mô nhỏ.

3 Khai thác cộng 
đồng

 - Nhượng quyền khai thác rừng được trao cho các 
cộng đồng địa phương, những người có thể yêu 
cầu diện tích rừng theo quyền truyền thống.

3.5.3. Quy định pháp lý đối với khai thác

a. Khai thác công nghiệp (chuyển nhượng rừng)

Tất cả các hoạt động quản lý và khai thác rừng trong diện tích chuyển 
nhượng quyền khai thác rừng phải được thực hiện theo kế hoạch quản 
lý (Điều 71 của Bộ luật Lâm nghiệp). Chủ sở hữu được nhượng quyền có 
trách nhiệm lập kế hoạch quản lý rừng và được phê chuẩn theo Lệnh của 
Chủ tịch tỉnh (Điều 76 của Bộ luật Lâm nghiệp).

Chủ sở hữu được nhượng quyền cần xây dựng kế hoạch quản lý trong thời 
hạn 4 năm kể từ khi ký hợp đồng. Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp (Điều 5 Nghị 
định 34/CAB/MIN/EDD) có thể cấp thêm thời hạn tối đa 12 tháng nếu đề 
nghị hợp lý. Giấy phép khai thác sẽ bị đình chỉ nếu kế hoạch quản lý rừng 
không nộp đúng thời hạn cho Cục Lâm nghiệp.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch quản lý, chủ sở hữu nhượng quyền 
lập báo cáo khai thác rừng thường niên, theo mẫu của Cục Lâm nghiệp 
(Điều 65 Nghị định số 34/CAB/MIN/EDD). Chủ sở hữu nhượng quyền lập 
báo cáo quản lý rừng 5 năm. Cục Lâm nghiệp có trách nhiệm giám sát, 
theo dõi và đánh giá việc thực hiện kế hoạch. (Điều 76 của Bộ luật Lâm 
nghiệp)

b. Khai thác quy mô nhỏ

Đơn vị khai thác quy mô nhỏ phải có giấy phép hành nghề lâm nghiệp, 
do Chủ tịch tỉnh cấp giấy phép có giá trị trong 5 năm. Các Đơn vị Lâm 
nghiệp quy mô nhỏ - do đó khai thác gỗ quy mô nhỏ thứ cấp vẫn chưa 
được thực hiện ở đây. Mặt khác, các đơn vị khai thác quy mô nhỏ sơ cấp 
có thể tiếp cận tài nguyên gỗ thông qua thỏa thuận khai thác được gọi 
là “mapatano” được ký với cộng đồng địa phương, nhưng không có mẫu 
quy ước để hướng dẫn đàm phán giữa cộng đồng địa phương và đơn vị 
khai thác quy mô nhỏ.
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c. Khai thác cộng đồng (nhượng quyền rừng cộng đồng địa phương)

Đại diện cộng đồng đăng ký với Chủ tịch tỉnh, Đơn đăng ký bao gồm bản 
đồ được lập có sự tham gia của cộng đồng, diện tích rừng và biên bản 
họp hội đồng cộng đồng (Điều 4 Nghị định 14/018). Phòng Lâm nghiệp 
điều tra sơ bộ để xác minh tính xác thực quyền của cộng đồng (Điều 9 
của Nghị định 14/018).

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 25/CAB, Phòng Lâm nghiệp 
hướng dẫn cộng đồng địa phương xây dựng kế hoạch quản lý đơn giản 
để quản lý và khai thác gỗ nhượng quyền rừng cộng đồng.

Kế hoạch quản lý bao gồm việc phân chia rừng thành các khu vực cụ 
thể. Kế hoạch đơn giản trên cơ sở kiểm kê các nguồn tài nguyên, báo 
cáo khảo sát kinh tế xã hội và mô tả các biện pháp quản lý truyền thống 
của cộng đồng (Điều 23 của Nghị định 25/CAB). Trong các khu vực được 
phân bổ để khai thác gỗ, kế hoạch quản lý đơn giản xác định số lượng 
hoặc khối lượng gỗ được khai thác hàng năm trong thời gian tối đa 5 năm 
(Điều 24 của Nghị định số 25/CAB).

d. Giấy phép khai thác

Luật pháp quy định giấy phép được cấp cho các đơn vị khai thác tư nhân 
trực tiếp thực hiện các hoạt động khai thác gỗ (Điều 97 và 98 của Bộ luật 
Lâm nghiệp). Việc ủy quyền khai thác ở dạng giấy phép khai thác công 
nghiệp đối với các nhượng quyền rừng công nghiệp (Điều 20, Nghị định 
84/CAB/MIN/ECNDD) hoặc giấy phép khai thác quy mô nhỏ để khai thác 
gỗ quy mô nhỏ sơ cấp hoặc thứ cấp.

đ. Quy định về môi trường

Luật Bảo vệ môi trường quy định rằng “bất kỳ dự án” lâm nghiệp nào 
có thể có tác động đến môi trường đều phải được đánh giá sơ bộ về tác 
động môi trường và xã hội (ESIA), kèm theo kế hoạch quản lý. Kế hoạch 
phải mô tả cụ thể các tác động, biện pháp giảm thiểu hoặc tăng cường 
giá trị môi trường, giám sát và theo dõi trách nhiệm (cũng như chi phí ước 

tính của họ trong quá trình triển khai dự án sau khi hoàn thành), theo dõi 
KPI, thời gian biểu, phương thức xây dựng năng lực và tham vấn với cộng 
đồng (Điều 19 Nghị định số 14/019), đánh giá tác động do công ty tư vấn 
thực hiện. Nếu ESIA phù hợp, cơ quan Môi trường CHDC Công-gô sẽ cấp 
giấy chứng nhận môi trường.

e. Quyền bên thứ ba

Bộ luật Lâm nghiệp Công-gô DRC yêu cầu các cộng đồng địa phương 
phải được xem xét trong các quy trình quản lý rừng. Chủ sở hữu nhượng 
rừng xác định sự tham gia của cộng đồng trong giai đoạn xây dựng kế 
hoạch quản lý. Người dân địa phương bị ảnh hưởng phải tham gia vào 
quá trình dự thảo kế hoạch quản lý, khuyến khích họ tham gia quản lý 
rừng. Bên nhượng quyền phải đề cập đến quyền sử dụng của người dân 
trong kế hoạch quản lý nhượng quyền của mình (Điều 10 Phụ lục Nghị 
định số 023/CAB).

Phụ lục của hợp đồng nhượng quyền rừng có một phần về cơ sở hạ tầng 
kinh tế xã hội vì lợi ích của cộng đồng địa phương. “Điều khoản xã hội” 
về nhượng quyền rừng nhằm mục đích phân phối lại lợi ích khai thác gỗ 
công nghiệp cho cộng đồng địa phương.

Hợp đồng nhượng quyền rừng phải được thỏa thuận sau quá trình tham 
vấn các cộng đồng xung quanh khu vực và chủ sở hữu nhượng quyền. 
Công ty lâm nghiệp ký hợp đồng chuyển nhượng kèm theo Điều khoản 
xã hội với các cộng đồng sống giáp ranh với diện tích nhượng quyền 
(Tsanga et al., 2017).

Các chủ sở hữu nhượng quyền xác định các bên liên quan và làm rõ cơ sở 
hạ tầng kinh tế xã hội sẽ được xây dựng, theo thời gian thực hiện và chủ 
sở hữu nhượng quyền cam kết tài trợ cho các hoạt động thông qua Quỹ 
phát triển địa phương (LDF).
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3.5.4. Quy định pháp lý đối với chế biến và vận chuyển

a. Cơ sở chế biến

Các đơn vị chế biến và các cơ sở được phân loại phải có giấy phép vận 
hành nhà máy cưa.

Giấy phép được ban hành trên cơ sở ý kiến đồng thuận của Bộ trưởng, 
Đơn và văn bản kiểm tra công khai về quản lý phạm vi hoạt động và kỹ 
thuật.

Quy định tại Điều 109 của Bộ luật Lâm nghiệp, khuyến khích các công ty 
(trong và ngoài nước) chế biến gỗ của họ tại CHDC Công-gô để thúc đẩy 
ngành chế biến địa phương và tăng giá trị gỗ và các sản phẩm gỗ của họ 
trước khi xuất khẩu.

Chỉ các đơn vị khai thác trong nước và những người có cơ sở chế biến 
được phép xuất khẩu 30% gỗ thô trong thời gian 10 năm. Mục đích nhằm 
đạt được 100% gỗ được chế biến trong nước vào cuối giai đoạn sau 10 
năm.

Kinshasa (thủ đô CHDC Công-gô) là nơi tập trung của gần như tất cả các 
cơ sở chế biến công nghiệp lớn - ngoại trừ hai khu công nghiệp lớn nằm 
ở Nioki (Bandundu) và Bumba (tỉnh Equator) (NSIMBA, 2012).

b. Vận chuyển

Sổ nhật ký khai thác và phiếu vận chuyển là hai loại tài liệu được sử dụng 
cho khai thác và xuất khẩu gỗ. Chủ sở hữu nhượng quyền chuẩn bị các 
tài liệu này theo mẫu tiêu chuẩn (Điều 68 và 71 của Nghị định 84/CAB).

Cơ quan lâm nghiệp có mặt tại vị trí khai thác gỗ, hoặc một cán bộ lâm 
nghiệp được giao kiểm soát dọc theo tuyến đường vận chuyển và phải 
ban hành phiếu vận chuyển (Điều 71 của Nghị định 84/CAB). Phiếu này 
bao gồm định danh, điểm đến của người vận chuyển và khai thác và sổ 
nhận dạng tải trọng gỗ - bao gồm số giấy phép khai thác, loài gỗ, khối 
lượng vận chuyển.

Trường hợp tải trọng bị thay đổi trong quá trình vận chuyển (phá tải), chủ 
lâm sản phải xin cấp phiếu vận chuyển mới (Điều 73 của Nghị định 84/
CAB).

Bất kỳ chuyển nhượng quyền sở hữu gỗ (mua hoặc bán) phải được báo 
cáo cho Bộ Lâm nghiệp chậm nhất trong vòng 15 ngày sau khi giao dịch 
(Điều 80, Nghị định 84/CAB).

3.5.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu

 - Giấy phép xuất khẩu gỗ hợp lệ của Tổng cục quản lý rừng tại Bộ Môi 
trường, Bảo tồn, Thiên Nhiên và Du lịch (MECNT). Giấy phép có giá trị 
trong một năm.

 - Tờ khai hải quan có thông tin khối lượng gỗ sẽ được xuất khẩu và Mẫu 
trình Cục Thuế và Cục Hải quan.

 - Danh sách các loại thuế, chỉ dẫn về phân bổ thuế.

Các công ty được nhượng quyền và công ty tham gia xuất khẩu phải chịu 
5 loại thuế và phí, tỷ lệ này được xác định theo Sắc lệnh liên tịch của Bộ 
Lâm nghiệp và Bộ Tài chính.

	y Thuế diện tích nhượng quyền rừng (TSCF): 40% cho chính quyền cơ sở 
và 60% cho Cơ quan Thuế.

	y Thuế khai thác (TA): chia đều cho Quỹ lâm nghiệp quốc gia và Cơ quan 
Thuế.

	y Thuế xuất khẩu (TE): 100% cho Cơ quan Thuế.

	y Thuế làm mất rừng (TD): chia đều cho Quỹ lâm nghiệp quốc gia và Cơ 
quan thuế.

	y Thuế trồng lại rừng (TR): 100% cho Cơ quan Thuế.



Nhập khẩu gỗ - Rủi ro và khuyến cáo Nhập khẩu gỗ - Rủi ro và khuyến cáo92 93

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

Rủi roRủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi roKhuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro

Quyền khai thác:
 - Các yêu cầu về hợp đồng nhượng 

quyền không hợp lệ, kế hoạch quản 
lý rừng và giấy phép khai thác không 
đầy đủ hoặc thiếu.

 - Xem xét giấy phép nhượng quyền, 
giấy phép khai thác và các tài liệu 
xây dựng kế hoạch quản lý rừng có 
được thực hiện theo quy định và 
còn hiệu lực hay không.

Thuế và Phí:
 - Tính toán/ước tính số tiền phải nộp 

được dựa trên các số liệu bị bóp méo 
(diện tích hoặc khối lượng) để trốn 
thuế. Nhiều vấn đề về hành chính 
đối với giấy phép khai thác gỗ quy 
mô nhỏ - đặc biệt đối với gỗ tại khu 
vực xuyên biên giới trong vùng Great 
Lakes.

 - Đánh giá tình trạng quyết toán thuế 
trên khối lượng gỗ khai thác và diện 
tích thông qua nghiên cứu tài liệu.

 - Liên hệ với các cơ quan chính phủ 
có liên quan để xác nhận tính hợp 
lệ của các tài liệu và tính chính xác 
của thông tin.

 - Kiểm tra chéo thông tin đóng thuế 
với các thông tin khác để có thể xác 
nhận cơ sở quyết toán, và đảm bảo 
rằng tính toán thuế dựa trên khối 
lượng và/hoặc diện tích chính xác.

Hoạt động khai thác gỗ:
 - Hoạt động khai thác vi phạm các Quy 

định pháp lý về hạn chế loài, diện tích, 
khối lượng, đường kính tối thiểu, và 
các quy tắc khai thác tác động thấp. 
Không có hoặc không tuân thủ các 
yêu cầu về ESIA và/hoặc không tuân 
thủ và/hoặc thực hiện chương trình 
hoạt động, các điều khoản nhằm 
giảm thiểu tác động môi trường và xã 
hội. 

 - Hoạt động khai thác không đáp ứng 
các yêu cầu về sức khỏe của người 
lao động hoặc không tuân thủ các 
quy định về an toàn vệ sinh lao động.

 - Đánh giá tại chỗ các vấn đề liên 
quan quá trình khai thác như: hạn 
chế khai thác, có được đáp ứng 
không; đã có ESIA chưa; ESIA có 
được thực hiện không; các quy định 
liên quan đến quyền lợi và an toàn 
của công nhân có được tuân thủ 
không.

Rủi roRủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi roKhuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro

Quyền của bên thứ ba:
 - Chính sách xã hội không được đưa 

vào hợp đồng nhượng quyền và/
hoặc không được thực hiện.

 - Quỹ phát triển địa phương (LDF) 
không được thực hiện hoặc quỹ bị 
sử dụng sai. Thất bại trong việc hình 
thành hoặc duy trì các Ủy ban quản 
lý và giám sát địa phương (LMoC và 
LMaC).

 - Đánh giá tại chỗ để đánh giá việc 
tuân thủ các Quy định pháp lý liên 
quan đến quyền của bên thứ ba.

 - Xem xét các tài liệu và thủ tục theo 
yêu cầu của pháp luật.

 - Phỏng vấn cộng đồng địa phương 
và đại diện chính quyền, để xác 
nhận rằng các Quy định pháp lý 
được đáp ứng.

Thương mại và vận tải gỗ:
 - Khai báo sai về khối lượng và chủng 

loại cũng như sử dụng các phiếu vận 
chuyển gian lận.

 - Xác minh chuỗi cung ứng, bao gồm 
xác minh tại chỗ các lô hàng để 
đánh giá tuân thủ với quy tắc nhận 
dạng loài và đo lường.

 - Xem xét tài liệu, phỏng vấn nhân 
viên công ty và cán bộ Chính phủ.

Chế biến:
 - Hoạt động không có giấy phép.
 - Không thực hiện Đánh giá tác động 

môi trường và xã hội (ESIA).
 - Không tuân thủ các yêu cầu về sức 

khỏe của người lao động (thiếu dịch 
vụ y tế theo luật định, không chăm 
sóc công nhân trong trường hợp tai 
nạn hoặc bệnh tật, không đăng ký 
công nhân và tai nạn lao động với 
Quỹ an sinh xã hội quốc gia).

 - Không tuân thủ nghĩa vụ an toàn 
của người lao động (thiếu thiết bị 
bảo hộ lao động) và quy định về việc 
làm (thiếu hợp đồng lao động hợp lệ, 
không sử dụng phiếu lương để thanh 
toán cho người lao động.

 - Không trả tiền quỹ an sinh xã hội cho 
người lao động. Tiền công của người 
lao động dưới mức lương tối thiểu.

 - Đánh giá tại chỗ các cơ sở chế biến 
về việc đáp ứng tất cả các Quy định 
pháp lý được xác định là rủi ro.
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3.5.7.  Một số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định 
VNTLAS)

	y Giấy phép khai thác công nghiệp (Permis de coupe industrielle) do 
Bộ Môi trường và Phát triển bền vững (Ministère de l’Enviroment  et 
Développement Durable) cấp.

Áp dụng cho chủ nhượng quyền rừng công nghiệp hàng năm. Chủ tài liệu là chủ 
nhượng quyền rừng. Yêu cầu chữ ký của Bộ Môi trường và Phát triển bền vững.

	y Giấy chứng nhận xác minh vận đơn và xuất khẩu (Certificat de 
verification a l’exportation et a l’embarquement (CVEE) do Văn phòng 
Kiểm soát Congo (Office Congolais de Contrôle) cấp.

Áp dụng cho Nhà xuất khẩu. Chủ tài liệu là nhà xuất khẩu. Chữ ký được yêu cầu 
bởi Văn phòng Kiểm soát Congo.
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	y Chứng nhận đăng ký hợp pháp với cơ quan quản lý thương mại do Toà 
án thương mại cấp cho các doanh nghiệp gỗ nhằm xác nhận doanh 
nghiệp đã xây dựng bộ quy định hoạt động và đăng ký với Toà án 
thương mại.

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong ngành gỗ. Yêu cầu chữ ký 
của Toà án thương mại. 

	y Chứng chỉ môi trường do Cục Môi trường cấp cho các doanh nghiệp 
nhằm xác nhận kết quả đánh giá tác động môi trường và xã hội do cơ 
quan thẩm quyền thực hiện trước khi hoạt động lâm nghiệp được triển 
khai. 

Áp dụng cho tất cả các hoạt động lâm nghiệp. Yêu cầu chữ ký của Cục Môi 
trường. 
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	y Giấy phép CITES do Cơ quan quản lý CITES trực thuộc Bộ Môi trường 
(Ministère de l’environnement) cấp để cho phép xuất khẩu gỗ và sản 
phẩm gỗ. Giấy phép CITES có thời hạn 6 tháng và không thể gia hạn. 

Áp dụng cho tất cả các loài thuộc Phụ lục CITES, đặc biệt là các loài gỗ thuộc chi 
Afrormosia. Yêu cầu chữ ký của Cơ quan quản lý CITES. 


