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3.3. CA-MƠ-RUN

3.3.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu

a. Gỗ tròn và gỗ xẻ

Lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn và gỗ chưa qua chế biến chưa có hiệu lực 
tại Ca-mơ-run. Các bộ trưởng phụ trách lâm nghiệp trong CEMAC (Cộng 
đồng Kinh tế và Tiền tệ Trung Phi), đã đồng thuận việc cấm xuất khẩu gỗ 
thô từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Ca-mơ-run là thành viên của CEMAC, 
do đó việc cấm xuất khẩu gỗ thô có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

b. Loài

Một số Loài bị cấm xuất khẩu ở dạng gỗ tròn như Gụ Mahogany (Swietenia 
macrophylla), Acingre, Assamela (Afrormosia) (Pericopsis elata), Bete 
(Mansonia altissima), Xoan Bosse (Guarea cedrata), Cẩm lai Bubinga 
(Guibourtia spp.), Óc chó Dibetou (Lovoa trichilioides), Gõ Doussie (Afzelia 
Africana), Fromager, Ilomba, Iroko (Chlorophora excelsa, Milicia excelsa), 
Longhi (Abam) (Gambeya spp), Makore (Tieghemella africana), Moabi 
(Baillonella toxisperma), Giổi Movingui (Distemonanthus benthamianus), 
Sến Mukulungu (Autranella Công-gôlensis), Cẩm Ovengkol (Guibourtia 
demeusei), Hương Padouk (Pterocarpus spp.), Cẩm Pao Rosa (Swartzia 
fistuloides), Xoan Sapelli (Entandrophragma cylindricum), Sipo 
(Entandrophragma utile), Giá tỵ Teak (Tectona grandis Linn), Muồng đen 
Wenge (Millettia laurentii), Ngựa vằn Zingana (Microberlinia bisulcata). 

Xuất khẩu gỗ tròn thuộc họ Cẩm Quỳ, Ayous, Obeche (Triplochiton 
scleroxylon), Căm xe Azobe, Bongossi (Lophira alata) và Framire 
(Terminalia ivornesis) phải có hạn ngạch5.

5 Lệnh số 0021 ngày 19 tháng 2 năm 2018 Bộ Lâm nghiệp và Động vật hoang dã 
Cameroon
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c. Công ước CITES

Ca-mơ-run đã ký Công ước CITES vào tháng 6 năm 1981 và phê chuẩn vào 
tháng 9 cùng năm. Xuất khẩu các loài gỗ được liệt kê trong các phụ lục I, II 
và III của Công ước CITES chỉ được phép khi chứng minh giấy phép CITES 
hợp lệ do Bộ Lâm nghiệp và Động vật hoang dã cấp.

3.3.2. Nguồn gỗ

Có 6 nguồn gỗ chính tại Ca-mơ-run phân loại theo thời hạn sử dụng đất 
lâm nghiệp. Đất lâm nghiệp sử dụng lâu dài gồm có các đơn vị quản lý 
rừng và rừng cộng đồng. Đất lâm nghiệp tạm thời gồm có rừng khai thác 
truyền thống, rừng khai thác từ dự án phát triển, rừng cộng đồng và rừng 
tư nhân. 

Hạng mục Đất lâm nghiệp sử dụng 
lâu dài Đất lâm nghiệp tạm thời

Loại rừng Đơn vị 
quản 

lý rừng 
(FMU)

Rừng 
cộng 
đồng

Rừng 
khai thác 

truyền 
thống
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Rừng khai 
thác từ dự 

án phát 
triển

(VCPD)

Rừng 
cộng 
đồng

Rừng tư 
nhân

Hình thức 
chuyển 
quyền sử 
dụng đất

Tham 
vấn được 
Cục lâm 
nghiệp 
tiến hành

Tham 
vấn 
được 
Cục lâm 
nghiệp 
tiến 
hành

Tham 
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quyền sở 
hữu nhà 
nước

Hạng mục Đất lâm nghiệp sử dụng 
lâu dài Đất lâm nghiệp tạm thời

Loại rừng Đơn vị 
quản 

lý rừng 
(FMU)

Rừng 
cộng 
đồng

Rừng 
khai thác 

truyền 
thống
(VCC)

Rừng khai 
thác từ dự 

án phát 
triển

(VCPD)

Rừng 
cộng 
đồng

Rừng tư 
nhân

Hình thức 
hưởng 
dụng đất

Rừng nhà 
nước do 
tư nhân 
quản lý

Rừng 
nhà 
nước do 
tư nhân 
quản lý

Rừng nhà 
nước do 
tư nhân 
quản lý 
và cây 
do đơn vị 
khai thác 
quản lý

Rừng nhà 
nước do 
tư nhân 
quản lý 
và cây 
do đơn vị 
khai thác 
quản lý

Rừng 
nhà 
nước do 
tư nhân 
quản lý 
và cây 
do cộng 
đồng 
quản lý

Rừng tư 
nhân, 
nhưng 
đất của 
nhà nước
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3.3.3. Quy định pháp lý đối với khai thác

Các quy định pháp lý để khai thác các nguồn gỗ hợp pháp chính từ Ca-
mơ-run được mô tả chi tiết dưới đây (không bao gồm gỗ từ rừng tư nhân, 
vì đó chỉ là nguồn không đáng kể).

a. Đơn vị quản lý rừng FMU (rừng ổn định lâu dài)

Chủ rừng FMU phải là công dân Ca-mơ-run hoặc một công ty đã đăng ký 
tại Ca-mơ-run và có cổ đông cung cấp dịch vụ lâm nghiệp. Các bước cấp 
nhượng quyền: 

 - Mời thầu công khai;

 - Các nhà thầu đủ điều kiện nộp hồ sơ;

 - Một ủy ban phân bổ nhượng quyền liên ngành được giao nhiệm vụ 
đánh giá hồ sơ; 

 - Ủy ban quyết định phân bổ thầu;

 - Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và Động vật hoang dã thông báo đơn vị 
trúng thầu;

 - Đơn vị được chọn ký hợp đồng và thanh toán với Bộ Lâm nghiệp và 
Động vật hoang dã.

Việc khai thác gỗ có thể được thực hiện mà không cần có kế hoạch quản 
lý rừng trong ba năm đầu tiên. Trong giai đoạn này, chủ sở hữu nhượng 
quyền xây dựng kế hoạch quản lý theo các bước quy định. Bộ Lâm nghiệp 
và Động vật hoang dã xác nhận từng bước trước khi chuyển sang bước 
tiếp theo.

Khi chủ sở hữu đã hoàn thành các nghĩa vụ, Sở Lâm nghiệp cấp giấy 
chứng nhận phù hợp với các thông số kỹ thuật của hợp đồng khai thác 
tạm thời. Chủ sở hữu sau đó có thể áp dụng hợp đồng khai thác lâu dài. 
Khai thác rừng ổn định lâu dài của nhà nước do tư nhân quản lý được 

điều chỉnh bởi một thỏa thuận được Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và Động 
vật hoang dã ký và có hiệu lực trong 15 năm.

Thỏa thuận cho một diện tích rừng bao gồm một hoặc nhiều Đơn vị quản 
lý rừng (FMU) và phải tuân theo kế hoạch quản lý được Bộ Lâm nghiệp và 
Động vật hoang dã và một ủy ban liên bộ phê duyệt.

Kế hoạch quản lý có hiệu lực trong 30 năm, tuy nhiên có thể được điều 
chỉnh sau khoảng thời gian 5 năm. Kế hoạch quản lý sửa đổi phải được 
Bộ Lâm nghiệp và Động vật hoang dã và Ủy ban liên bộ thẩm định trước 
khi thực hiện. Các cộng đồng địa phương sẽ có cơ hội đóng góp ý kiến 
của mình về các vấn đề phân chia vùng theo kế hoạch quản lý. Đối với 
FMU, hồ sơ hoặc tài liệu bắt buộc hợp pháp: (1) Kế hoạch phát triển; (2) 
Kế hoạch quản lý 5 năm, (3) Kế hoạch hoạt động hàng năm. 

b. Rừng cộng đồng (đối với rừng ổn định lâu dài)

Để có được quyền khai thác gỗ hợp pháp từ rừng cộng đồng, các đơn vị 
và cộng đồng phải gửi yêu cầu đồng quản lý rừng tới Bộ Lâm nghiệp và 
Động vật hoang dã. Nếu không có phản đối, Bộ sẽ ký một thỏa thuận.

Khai thác trong rừng cộng đồng phải được phê duyệt kế hoạch quản lý 
rừng sau 3 năm giống như FMU, hoạt động khai thác có thể được tiến 
hành mà không cần kế hoạch quản lý trong ba năm đầu tiên của thỏa 
thuận tạm thời. Đối với rừng cộng đồng, hồ sơ hoặc tài liệu bắt buộc hợp 
pháp: (1) Kế hoạch quản lý đơn giản, (2) Kế hoạch hoạt động hàng năm.

c. Rừng cộng đồng (đối với rừng không ổn định lâu dài)

Từ một phần diện tích rừng không ổn định lâu dài sang rừng cộng đồng 
theo kiến nghị từ đại diện cộng đồng và ý kiến ủng hộ của các thành viên 
cộng đồng. Giấy chứng nhận khai thác hàng năm do Bộ Lâm nghiệp và 
Động vật hoang dã cấp là bắt buộc đối với rừng cộng đồng để khai thác gỗ.
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Các bước cộng đồng cần tuân thủ để khai thác gỗ hợp pháp từ rừng của 
họ gồm:

 - Xác minh ranh giới khu vực khai thác gỗ hàng năm;

 - Thực hiện kiểm kê; báo cáo hoạt động thường niên cho năm khai thác 
trước đó;

 - Chuẩn bị kế hoạch hàng năm cho năm hiện tại;

 - Sao chép Kế hoạch quản lý đơn giản được Bộ Lâm nghiệp và Động vật 
hoang dã phê duyệt;

 - Viết đơn xin cấp Giấy chứng nhận khai thác hàng năm.

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

a. Chế biến

Công ty phải đăng ký nhà máy chế biến gỗ với Bộ Lâm nghiệp và Động 
vật hoang dã. Nhà máy chế biến gỗ phải đánh giá tác động môi trường 
và thực hiện các kế hoạch quản lý môi trường. Đối với đơn vị chế biến, hồ 
sơ hoặc tài liệu bắt buộc hợp pháp là: (1) Giấy chứng nhận đăng ký chất 
lượng chế biến gỗ, (2) Phiếu xuất kho gỗ.

b. Vận chuyển

Vận chuyển sản phẩm gỗ phải có giấy phép của Cục Lâm nghiệp. Các tài 
liệu bắt buộc về mặt pháp lý trong quá trình vận chuyển là: (1) Giấy phép 
hoạt động hàng năm / Giấy chứng nhận khai thác hàng năm, (2) Hợp 
đồng cung cấp gỗ tròn hoặc mua gỗ đã được phê duyệt.

Lưu ý: chỉ những người có quyền sở hữu hợp lệ, cơ sở chế biến gỗ đã 
đăng ký hoặc chủ sở hữu các khu chế biến gỗ mới có thể yêu cầu giấy 
phép vận chuyển lâm sản. Để có được giấy phép vận chuyển, phải nộp 
một số tài liệu và được Cục Lâm nghiệp phê duyệt, sau đó một loạt thư ủy 
quyền cho việc vận chuyển gỗ hoặc gỗ đã qua chế biến được cấp.

3.3.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu

 - Bộ Lâm nghiệp và Động vật hoang dã và Bộ Tài chính chịu trách nhiệm 
đảm bảo tuân thủ pháp luật đối với việc xuất khẩu các sản phẩm gỗ.

 - Các Quy định pháp lý đối với xuất khẩu phụ thuộc vào loại gỗ, cụ thể:

	y Loài bị cấm khai thác dưới hình thức gỗ tròn như: Hương (Padouk), 
Xoan đào (Sapelli), Óc chó (Bibolo), Giổi  (Movingui)…

	y Loài có hạn ngạch xuất khẩu gỗ tròn như: Cẩm Quỳ (Ayous).

	y Loài cần giấy phép CITES để xuất khẩu như: Tếch (Afrormasia).

 - Giám sát và kiểm tra xuất khẩu gỗ được giao cho một công ty xác minh 
và chứng nhận độc lập SGS.

 - Tất cả các lâm sản rời khỏi đất nước sẽ có giấy phép xuất khẩu do SGS 
cấp để xác nhận nguồn gốc hợp pháp, truy xuất nguồn gốc và thanh 
toán thuế và phí.

 - SGS có trách nhiệm đảm bảo tờ khai hải quan cho xuất khẩu là chính 
xác (ví dụ: số lượng, chủng loại, phân loại thuế quan và giá trị).

 - Sản phẩm gỗ phải được đưa vào kiểm tra và kiểm dịch thực vật, được 
cấp tờ khai xuất khẩu. Đơn vị xuất khẩu phải đảm bảo có được Tờ khai 
xuất khẩu từ ngân hàng. Đơn vị xuất khẩu phải nộp đơn Đăng ký xuất 
khẩu cho bộ phận ngoại hối .

 - Dán thị thực của mình lên các bản sao hồ sơ xuất khẩu.

 - Các bản sao kèm thị thực được trả lại cho nhà xuất khẩu, sau đó 
chuyển cho Ngân hàng và Hải quan.
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3.3.6.  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

Quyền khai thác hợp pháp:
 - Không tuân thủ các quy trình phân 

bổ, nhượng quyền khai thác gỗ (đối 
với FMU) và các thủ tục ủy quyền khai 
thác hàng năm.

 - Kế hoạch quản lý khai thác gỗ từ FMU 
và rừng cộng đồng không được xây 
dựng theo quy trình chính thức, hoặc 
không được xây dựng/sử dụng, hoặc 
không được tuân thủ đầy đủ.

 - Đánh giá quá trình cấp phép 
nhượng quyền, xem xét lại giấy 
phép và kế hoạch quản lý.

Thuế và Phí:
 - Không thanh toán thuế và phí, cùng 

với các khoản khác.
 - Đánh giá các khoản thanh toán 

thuế bao gồm tài liệu và phỏng 
vấn tại chỗ nhân viên công ty và 
đại diện chính quyền có liên quan 
để đảm bảo rằng các khoản thuế 
và phí liên quan đã được thanh 
toán.

Hoạt động khai thác gỗ:
 - Quy định trong kế hoạch quản lý được 

phê duyệt chính thức không đi kèm 
các rủi ro khai thác gỗ bất hợp pháp 
trong các khu vực được bảo vệ và/
hoặc các loài gỗ được bảo vệ. 

 - Các công ty không thực hiện đánh giá 
tác động môi trường trước khi tiến 
hành khai thác.

 - Người lao động không được đăng ký 
bảo trợ xã hội, khấu trừ đóng góp an 
sinh xã hội, và không được trả lương 
tối thiểu hàng tháng. 

 - Các quy định về sức khỏe và an toàn 
lao động không được đáp ứng.

 - Đánh giá tại chỗ về mức độ tuân 
thủ pháp luật của hoạt động. 

 - Đánh giá kế hoạch quản lý và 
giấy phép khai thác và quan sát 
các hoạt động khai thác trên hiện 
trường. 

 - Đánh giá báo cáo ESIA và hiệu 
suất đáp ứng các yêu cầu. 

 - Phỏng vấn các công nhân và xem 
xét hợp đồng lao động xem họ 
được tuyển dụng và làm việc như 
quy định pháp luật không.

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

Quyền của bên thứ ba:
 - Cộng đồng địa phương không được 

tham vấn như quy trình thành lập FMU.
 - Cộng đồng địa phương bị ngăn tiếp 

cận vào một số FMU.

 - Đánh giá tại chỗ để xem xét quan 
hệ với cộng đồng của công ty, 
phỏng vấn nhân viên công ty và 
các thành viên cộng đồng và các 
đại diện chính quyền liên quan.

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

chuyển gỗ, chất lượng và khối lượng 
không chính xác, trộn gỗ, khai sai tên 
loài, tránh sự kiểm tra của các lực 
lượng biên giới.

 - Các loài gỗ được bảo vệ bị xuất khẩu 
bất hợp pháp và/hoặc vượt quá hạn 
ngạch xuất khẩu hàng năm. Các nhà 
xuất khẩu không có giấy phép xuất 
khẩu gỗ hợp lệ.

 - Xác minh tài liệu, đánh giá tình 
trạng của những tài liệu này bằng 
phỏng vấn hoặc liên hệ với đại 
diện chính quyền chịu trách nhiệm 
ban hành tài liệu. 

 - Đánh giá tại chỗ hồ sơ khai thác và 
tài liệu vận chuyển.

Chế biến: 
 - Người lao động không được đăng ký 

bảo trợ xã hội và không được chủ sử 
dụng lao động khấu trừ và trả tiền 
đóng góp an sinh xã hội và một số 
hoạt động không được trả lương tối 
thiểu hàng tháng. 

 - Các cơ sở chế biến gỗ không đáp ứng 
được các quy định về sức khỏe và an 
toàn lao động; và không thực hiện 
ESIA và/hoặc thực hiện các biện pháp 
đã xác định.

 - Đánh giá tại chỗ hoạt động của 
các cơ sở chế biến bao gồm các 
yêu cầu về sức khỏe và an toàn lao 
động và thực hiện các hành động 
cần thiết theo ESIA.
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3.3.7.  Một số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định 
VNTLAS)

	y Giấy phép khai thác hàng năm (Permis annuel d’opération) do Bộ Lâm 
nghiệp và Động vật hoang dã (Ministère Des Forêts Et De La Faune) cấp. 

Áp dụng bắt buộc cho tất cả các khu rừng, trước hoạt động khai thác, gồm chi 
tiết số lượng và khối lượng cây được ủy quyền cho khai thác đối với từng loài 
rừng. Hiệu lực của nó là một năm. Chủ tài liệu là Nhà khai thác rừng. Yêu cầu chữ 
ký của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và Động vật hoang dã (MINFOF)

	y Đăng ký xuất khẩu (Domiciliation d’exportation) – do Bộ Tài chính 
(Ministere de Finance) phê duyệt.

 

Áp dụng bắt buộc cho tất cả gỗ xuất khẩu. Chủ tài liệu là nhà Xuất khẩu / Bộ 
Lâm nghiệp và động vật hoang dã (MINFOF). Yêu cầu chữ ký của Bộ Tài chính 
(Ministere de Finance).
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	y Chứng chỉ công nhận đơn vị hoạt động lâm nghiệp chuyên nghiệp do 
Bộ Lâm nghiệp và Động vật hoang dã (Ministère des Forêts et de La 
Faune) công nhận hoạt động hợp pháp của các cá nhân, doanh nghiệp 
tư nhân hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp. 

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp. Yêu 
cầu chữ ký của Thủ tướng.

	y Giấy phép chuyển đổi gỗ do Bộ Lâm nghiệp và Động vật hoang dã 
(Ministère des Forêts et de La Faune) cấp, cho phép doanh nghiệp 
chế biến thực hiện các hoạt động chuyển đổi gỗ. 

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp chế biến. Yêu cầu chữ ký của Cục trưởng 
Cục xúc tiến thương mại và chuyển đổi lâm sản thuộc Bộ Lâm nghiệp và Động 
vật hoang dã. 
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	y Giấy phép CITES do Cơ quan quản lý CITES thuộc Bộ Lâm nghiệp và 
Động vật hoang dã (Ministère des Forêts et de La Faune) cấp, là giấy 
phép bắt buộc phải có khi xuất khẩu các loài gỗ thuộc Phụ lục CITES. 

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. 


