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3.2. CAM-PU-CHIA

3.2.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu

a. Gỗ tròn và gỗ xẻ

Các sản phẩm gỗ sau bị cấm xuất khẩu từ Cam-pu-chia:

 - Gỗ tròn bóc vỏ hoặc chưa bóc vỏ.

 - Gỗ xẻ thô.

 - Gỗ đẽo vuông có độ dày hoặc rộng hơn 25 cm, kể cả khi được bào mịn.

 - Củi và than từ rừng tự nhiên.

 - Gỗ từ rừng tự nhiên chưa qua chế biến.

b. Loài

Các loài gỗ được liệt kê là “gỗ giá thành cao, quý hiếm” tại Cam-pu-
chia chính thức được bảo vệ và không được khai thác và xuất khẩu3 
gồm: Cẩm Lai, Neang nuon, Siamese rosewoods (Dalbergia oliveri hoặc 
Dalbergia bariensis); Trắc, Kra nhoung, Siamese rosewoods (Dalbergia 
cochinchinensis); Dầu Trà Beng, Reach kol, Royal tree (Melanorrhoea 
laccifera) hoặc Kroel (Gluta laccifera); Giáng Hương, Thnong (Pterocarpus 
macrocarpus); và Gõ Đỏ, Beng (Afzelia xylocarpa).

3 https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2021/03/Forest-crimes-in-
Cambodia-Rings-of-illegality-in-Prey-Lang-Wildlife-Sanctuary-GITOC-2021.
pdf
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c. Công ước CITES

 - Cam-pu-chia đã tham gia công ước CITES năm 1997. Do đó, việc buôn 
bán các loài được liệt kê trong các phụ lục I, II và III của Công ước CITES 
được quy định cụ thể.

 - Việc xuất nhập khẩu và tái xuất bất kỳ loài nào trong các phụ lục của 
Công ước CITES đều phải có giấy phép xuất nhập khẩu, hoặc giấy phép 
tái xuất do Cục Lâm nghiệp và Cơ quan Quản lý CITES cấp.

 - Giấy phép xuất nhập khẩu và giấy phép tái xuất có giá trị trong thời 
hạn 6 tháng kể từ ngày được cấp.

Các loài gỗ Trắc, Cẩm lai (Dalbergia spp.) và Mun đen (Diospyros ferrea) 
được liệt kê trong Phụ lục II của Công ước CITES.

3.2.2. Nguồn gỗ 

Có ba nguồn gỗ chính ở Cam-pu-chia, bao gồm gỗ tận thu từ đất rừng 
chuyển đổi để phát triển cơ sở hạ tầng, gỗ từ đất nhượng quyền kinh tế 
(ELC) và gỗ khai thác trái phép bị tịch thu. 

STT Nguồn Giải thích

1 Gỗ tận thu từ rừng 
chuyển đổi để phát 
triển cơ sở hạ tầng

 - Gỗ được tận thu từ đất rừng được giao cho 
các công ty tư nhân để phát triển hạ tầng (ví 
dụ: đập thủy điện, đường quốc lộ và tỉnh lộ). 
Cần có giấy phép khai thác để giải phóng 
mặt bằng chuẩn bị cho phát triển. 

 - Giống như việc chuyển đổi đất rừng cho mục 
đích kinh tế (ELC), hoạt động khai thác gỗ 
và phá bỏ rừng được thực hiện bởi các pháp 
nhân riêng biệt. Gỗ từ phát triển cơ sở hạ 
tầng có thể được sử dụng cho nhu cầu trong 
nước hoặc xuất khẩu.

STT Nguồn Giải thích

2 Nhượng quyền đất 
kinh tế (ELCs)

 - Gỗ được khai thác từ đất của nhà nước được 
phân loại là rừng sản xuất hoặc thuộc hệ 
thống các khu vực được bảo vệ. Hợp đồng 
ELC được phân bổ cho các công ty tư nhân để 
phát triển rừng cho các mục đích khác nhau. 

 - Kể từ năm 2014, ELC có thể được cấp cho 
các mục đích nông-công nghiệp (bao gồm 
cả rừng trồng) trong thời gian thuê tối đa 50 
năm và cho các khu vực không quá 10.000 
ha. Họ có thể bị chính phủ thu hồi hoặc hủy 
bỏ nếu không tuân thủ các Quy định pháp 
lý và hợp đồng. Giấy phép khai thác là bắt 
buộc.

 - Từ năm 2012, đã có lệnh cấm thành lập ELC 
mới. Lệnh cấm không áp dụng cho ELC đã 
trong quá trình phê duyệt khi lệnh cấm được 
thực hiện.

3 Gỗ khai thác trái 
phép bị tịch thu

 - Bất kỳ gỗ bị trôi dạt, mắc kẹt, chìm hoặc 
không được đánh dấu, và bất kỳ gỗ không có 
người nhận sẽ được thu giữ như tài sản nhà 
nước và bán đấu giá công khai. Đối với loại gỗ 
này, giấy phép vận chuyển là bắt buộc. Giấy 
phép vận chuyển (PC-2) được cấp cho người 
thắng đấu giá, thông thường là một pháp 
nhân Cam-pu-chia, để vận chuyển các loại gỗ 
bị tịch thu đến nhà máy chế biến của họ. 

 - Các loại gỗ bất hợp pháp bị tịch thu từ trong 
các khu bảo tồn và được Bộ Môi trường (MoE) 
xử lý. Tuy nhiên, người thắng đấu giá phải có 
PC-2 từ Cục Lâm nghiệp để vận chuyển gỗ 
đến địa điểm chế biến của họ. 

 - Lưu ý rằng các quan chức của MoE bị hạn 
chế chỉ tuần tra khai thác gỗ bất hợp pháp 
trong phạm vi lãnh thổ của các khu bảo tồn, 
còn bên ngoài các khu vực được bảo vệ do 
MAFF xử lý.
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3.2.3. Quy định pháp lý đối với khai thác

 - Các công ty tư nhân tiến hành các hoạt động khai thác trên đất sở hữu 
nhà nước giao tư nhân quản lý4 cần phải có giấy phép khai thác.

 - Các công ty tư nhân được đăng ký khai thác gỗ với Bộ Nông Lâm Ngư 
nghiệp cũng như có Sổ nhật ký khai thác A do Cục Lâm nghiệp cấp.

 - Các hoạt động kỹ thuật cần thiết để có được quyền khai thác phụ 
thuộc vào loại nguồn gỗ, công tác kiểm kê rừng, cấp phép khai thác 
gỗ, chuẩn bị Sổ nhật ký khai thác A, chặt gỗ, vận chuyển gỗ và hoạt 
động của xưởng cưa.

 - Việc kiểm kê rừng được thực hiện dưới sự giám sát kỹ thuật của Cơ 
quan lâm nghiệp. Đơn vị này được ủy quyền cấp phép khai thác cho 
doanh nghiệp vào rừng để chuẩn bị Sổ nhật ký khai thác A. Sổ nhật ký 
khai thác A thường bao gồm khối lượng gỗ để trả tiền thuế/phí.

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

a. Chế biến

Đơn vị chế biến gỗ cần có Prakas (Chỉ thị, được hiểu như là giấy phép đặc 
biệt) của Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp.

b. Vận chuyển

Việc vận chuyển các sản phẩm gỗ trong nước và xuất khẩu của Cam-pu-
chia sẽ phải kèm theo các giấy tờ sau:

 - PC-1: giấy phép vận chuyển gỗ tròn từ kho / bãi dự trữ đến nhà máy 
chế biến đã được xác định.

4 Loại đất này là tài sản thuộc sở hữu nhà nước nhưng không có giá trị lợi ích công. Nó 
không phải là đất công của nhà nước cũng không thuộc sở hữu hợp pháp của tư nhân 
hoặc tập thể. Các quyền đối với loại đất này là có thể chuyển nhượng được, có thể được 
giao cho các nhượng quyền kinh tế (ELC), nhượng quyền xã hội (SLC) và các nhượng 
quyền khác.

 - PC-2: giấy phép vận chuyển sản phẩm gỗ cho từ nhà máy đến thị 
trường nội địa.

 - PC-IMEX (PC/B): giấy phép vận chuyển gỗ và lâm sản ngoài gỗ cho 
xuất khẩu hoặc nhập khẩu.

 - Đối với gỗ bất hợp pháp bị tịch thu, giấy phép PC-2 được cấp để vận 
chuyển gỗ bị tịch thu đến địa điểm chế biến.

3.2.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu

 - Gỗ khai thác trái phép bị thu giữ và được mua thông qua đấu giá có 
thể được xuất khẩu.

 - Các sản phẩm gỗ dự định xuất khẩu sẽ đi qua các cảng chính thức của 
chính phủ.

	y Để xuất khẩu, tất cả các lâm sản thương mại cần có giấy phép xuất 
khẩu. Giấy phép xuất khẩu sẽ được Bộ Thương mại cấp. Thị thực do 
người đứng đầu Cục Lâm nghiệp cấp.

	y Nhà máy chế biến, sản xuất sản phẩm gỗ phải có giấy phép PC-
IMEX để nhập khẩu hoặc xuất khẩu sản phẩm gỗ.

	y Lâm sản xuất khẩu sẽ được kiểm tra trong quá trình đóng vào công-
ten-nơ và được Cục Lâm nghiệp niêm phong chính thức để vận 
chuyển đến kho hải quan và bãi lưu kho. Công-ten-nơ lâm sản xuất 
khẩu được kẹp chì hải quan (kẹp chì niêm phong).
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3.2.6.  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:
 - Quyền sử dụng đất không rõ ràng do 

nhầm lẫn về quyền tài sản, quy định 
quản lý Nhượng quyền đất kinh tế (ELC) 
và các vi phạm phát sinh trong dự án 
chuyển đổi. 

 - Việc phá rừng bất hợp pháp diễn ra 
trước khi quy trình pháp lý cấp ELC 
hoàn thành.

 - Việc phân bổ bất hợp pháp ELC xảy ra 
tại các khu vực phân vùng sai của rừng 
phòng hộ.

 - Chủ giấy phép quản lý hơn 10.000 ha 
và giấy phép chuyển đổi bị lạm dụng để 
khai thác các khu vực rừng liền kề với 
ELC.

 - Xác minh tại chỗ, đánh giá quá 
trình phân bổ cấp phép thông qua 
phỏng vấn các cơ quan chính phủ 
ở cấp trung ương và địa phương; 
nghiên cứu tài liệu.

 - Thăm hiện trường đến các khu vực 
cấp phép, xem xét tài liệu, phỏng 
vấn các bên liên quan và nhân 
viên làm việc cho chủ sở hữu giấy 
phép.

Thuế và Phí:
 - Không thanh toán thuế và phí  - Xem xét liệu tất cả các loại thuế và 

phí liên quan đã được thanh toán 
theo quy định của Bộ Kinh tế và 
Tài chính hay chưa.

Hoạt động khai thác gỗ:
 - Quy định khai thác đối với ELC và các 

dự án chuyển đổi mục đích bị vi phạm, 
khai thác trên mức được cấp phép hàng 
năm, khai thác ngoài ranh giới. 

 - Khai thác trái phép các loài được bảo 
vệ bao gồm Giáng Hương (Burmese 
padauk) và Trắc (Siamese rosewood).

 - Vi phạm các quy định về môi trường như 
tiến hành khai thác trước khi tuân thủ 
Đánh giá tác động môi trường (EIA).

 - Khai thác mà không có giấy phép khai 
thác hợp lệ.

 - Hoạt động khai thác cần được 
đánh giá tại chỗ và đồng thời thực 
hiện các biện pháp quản lý cần 
thiết, phỏng vấn các bên liên quan 
như nhân viên của chủ giấy phép 
(hoặc nhà thầu) và đại diện chính 
quyền địa phương và trung ương.

 - Đánh giá các tài liệu có sẵn, như 
kế hoạch quản lý và các tài liệu 
hỗ trợ khác để đánh giá các hoạt 
động quản lý khai thác và quản lý 
rừng.

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

Quyền của bên thứ ba:
 - Các công ty khai thác không có các 

chương trình hỗ trợ phát triển cho dân 
địa phương theo luật pháp và không 
quản lý xung đột phát sinh từ tranh 
chấp đất đai.

 - Đánh giá tại chỗ và tham vấn các 
bên liên quan và cộng đồng sống 
trong hoặc liền kề khu vực cấp 
phép xem công ty khai thác có 
đáp ứng các quy định pháp lý như 
tôn trọng quyền của bên thứ ba 
hay không và liệu họ có đang kiểm 
soát tốt các xung đột theo luật.

Thương mại và vận tải:
 - Gỗ - các loài được bảo vệ, loài có giá trị 

cao và được liệt kê trong danh sách của 
CITES bị vận chuyển bất hợp pháp ra 
khỏi Cam-pu-chia qua các cửa khẩu: tài 
liệu giả mạo, chất lượng và khối lượng 
không chính xác, tránh sự kiểm tra của 
hải quan cửa khẩu, và hối lộ.

 - Cấm tất cả các loài bị cấm trong 
mọi trường hợp. 

 - Các loài CITES cần được chứng 
nhận bằng các tài liệu chính xác 
và hợp lệ. 

 - Xác minh các tài liệu đi kèm với 
các loài CITES.

Chế biến
 - Xưởng chế biến không được đăng ký 

hợp pháp hoặc xây dựng, lắp đặt bất 
hợp pháp trong các Khu bảo tồn.

 - Xưởng chế biến chưa đăng ký và thường 
di chuyển địa điểm để lợi dụng việc chế 
biến gỗ tự nhiên khai thác trái phép.

 - Tiến hành khai thác rừng tự nhiên trong 
khi chưa có báo cáo Đánh giá tác động 
môi trường.

 - Sử dụng các công cụ và thiết bị trái 
phép để chế biến gỗ rừng tự nhiên, 
thường là những công cụ gây lãng phí 
nguồn gỗ thô.

 - Đánh giá tại chỗ hoạt động chế 
biến để xem xét cơ sở chế biến 
được xây dựng và vận hành có hợp 
pháp hay không.
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3.2.7.  Một số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định 
VNTLAS)

	y Quy hoạch tổng thể dự án đầu tư rừng trồng được Bộ Nông Lâm Ngư 
nghiệp (Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries) phê duyệt.

Áp dụng cho chủ Nhượng quyền đất kinh tế (ELC). Yêu cầu chữ ký của Bộ trưởng 
Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp.

	y Giấy phép xuất khẩu (Export Permit /PC-IMEX) do Cục Xuất Nhập 
khẩu - Bộ Thương mại (Department of export - import of Ministry of 
Commerce) cấp.

Áp dụng cho nhà xuất khẩu, mô tả tên người giữ tài liệu, quốc gia xuất xứ, lượng 
gỗ (loại sản phẩm gỗ), quốc gia nhập khẩu. Chữ ký yêu cầu của Cục trưởng Cục 
Xuất nhập khẩu đồng chữ ký của Cục trưởng Cục Lâm nghiệp.
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	y Hợp đồng đầu tư rừng trồng do Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp (Ministry of 
Agriculture Forestry and Fisheries) phê duyệt thoả thuận đầu tư với 
một công ty tư nhân nhận quản lý các khu vực rừng trồng tại một số 
quận, huyện và tỉnh thành ở Cam-pu-chia. 

Áp dụng cho chủ Nhượng quyền đất kinh tế (ELC). Yêu cầu chữ ký của Bộ trưởng 
Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp.

	y Chứng nhận đăng ký chế biến gỗ do Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp (Ministry 
of Agriculture Forestry and Fisheries) phê duyệt việc mở rộng hoạt 
động chế biến gỗ hợp pháp tại một số quận, huyện và tỉnh thành ở 
Cam-pu-chia. 

Áp dụng cho các hoạt động chế biến gỗ. Yêu cầu chữ ký của Bộ trưởng Bộ Nông 
Lâm Ngư nghiệp.



Nhập khẩu gỗ - Rủi ro và khuyến cáo Nhập khẩu gỗ - Rủi ro và khuyến cáo50 51

	y Giấy phép hải quan do Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu Cam-pu-
chia ban hành, chứng minh chủ hàng đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế 
đối với lô hàng trước khi xuất khẩu. Lô hàng sẽ không được phép xuất 
khẩu nếu không có giấy phép này. 

Áp dụng cho tất cả các đơn vị xuất khẩu. Yêu cầu chữ ký của Tổng cục trưởng 
Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu Cam-pu-chia.


