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3.4. CÔNG-GÔ
3.4.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu
a. Gỗ tròn và gỗ xẻ
Luật Lâm nghiệp số 14-2009 quy định gỗ khai thác được ưu tiên cho
các ngành chế biến gỗ tại địa phương. Một số trường hợp ngoại lệ: Các
công ty có thể xuất khẩu 15% sản lượng gỗ tròn với một số loài, khi có
sự chấp thuận chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền, hay được gọi là
hạn ngạch “85/15”. Cục Kiểm soát lâm sản xuất khẩu (SCPFE) chịu trách
nhiệm xác minh việc tuân thủ các hạn ngạch xuất khẩu đối với gỗ tròn.
Tuy nhiên, 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. Công-gô là thành viên của CEMAC, do đó việc
cấm xuất khẩu gỗ tròn có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
b. Loài
Công-gô chưa cấm xuất khẩu loài gỗ cụ thể nào, mặc dù quy định bảo
vệ áp dụng cho một số loài nhưng có thể được xuất khẩu khi có sự chấp
thuận chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền.
c. Công ước CITES
Công-gô tham gia Công ước CITES và có hiệu lực vào tháng 5 năm 1983.
Việc xuất khẩu và nhập khẩu các loài gỗ được liệt kê trong các phụ lục I,
II và III của Công ước CITES phải được ghi chép đầy đủ và kèm theo giấy
phép xuất khẩu, nhập khẩu và tái xuất khẩu chính thức do Cơ quan quản
lý CITES cấp.
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3.4.2. Nguồn gỗ
Có 4 nguồn gỗ tại Công-gô, bao gồm gỗ từ đơn vị quản lý rừng (FMU), gỗ
từ đơn vị khai thác rừng (FHU), gỗ có giấy phép khai thác rừng trồng và
gỗ khai thác có giấy phép đặc biệt. Trong đó, giấy phép đặc biệt chỉ được
cấp cho khu vực đất lâm nghiệp không sử dụng lâu dài.

Hạng mục

Đất lâm nghiệp sử dụng lâu dài

Đất lâm nghiệp
không sử dụng
lâu dài

Loại sở hữu
rừng

Đơn vị quản lý
rừng (FMU)

Đơn vị khai
thác rừng
(FHU)

Giấy phép
khai thác
rừng trồng

Giấy phép
đặc biệt

Hình thức
chuyển
nhượng
quyền sử
dụng đất

Cấp cho đơn
vị khai thác
tư nhân sau
khi đấu thầu
công khai và
hồ sơ được
phê duyệt bởi
Ủy ban đánh
giá.

Cấp cho đơn
vị khai thác
tư nhân sau
khi đấu thầu
công khai và
hồ sơ được
phê duyệt bởi
Ủy ban đánh
giá.

Cấp cho đơn
vị khai thác
tư nhân. Hợp
đồng cho
thuê để khai
thác rừng
trồng.

Cấp cho cá
nhân hoặc
cộng đồng cho
tối đa 5 cây.

Hưởng
dụng đất

Nhà nước

Nhà nước

Nhà nước

Nhà nước

Thời hạn

25 năm

15 năm

6 tháng

1 tháng

Quản lý

Tư nhân

Tư nhân

Tư nhân

Tư nhân

b. Quản lý và chế biến: Giống như thỏa thuận chế biến công nghiệp ở
trên, chủ sở hữu thỏa thuận quản lý và chế biến cũng phải thực hiện các
hoạt động lâm sinh như vượt quá 25 năm; tuy nhiên, có thể được gia hạn
vô thời hạn, trừ khi chủ sở hữu không đáp ứng được nghĩa vụ của mình,
cây đổ, các loài bị đe dọa hoặc xã hội phản ứng.
c. Giấy phép khai thác rừng trồng: Giấy phép được cấp theo số lượng
cây được khai thác và không được vượt quá 6 tháng. Được gia hạn trong
trường hợp bất khả kháng.
d. Giấy phép đặc biệt: Giấy phép này chỉ có thể được cấp cho công dân
Công-gô, các tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội khác được thành lập
theo luật Công-gô. Chủ sở hữu giấy phép có thể khai thác thương mại
lâm sản ngoài gỗ ở những khu vực cụ thể và với số lượng hạn chế. Nếu
được phép, có thể khai thác một số cây được chọn cho mục đích thương
mại. Giấy phép đặc biệt có hiệu lực trong 1 tháng và có thể không được
gia hạn.

3.4.3. Quy định pháp lý đối với khai thác

Theo Luật Lâm nghiệp số 16-2000 ngày 20 tháng 11 năm 2000, các
thỏa thuận khai thác được phân loại như sau:
a. Chế biến công nghiệp: Đơn vị khai thác rừng có thể thu thập hạn ngạch
khai thác hàng năm được xác định trong Đơn vị quản lý rừng (FMU) của
họ. Hiệu lực của các giấy phép hoạt động được xác định theo khối lượng
đầu ra và không quá 15 năm. Có thể gia hạn.

Thỏa thuận về Chế biến Công nghiệp (ITC), và Quản lý & Chế biến (CAT)
chỉ được trao sau khi có Lệnh của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Lâm nghiệp và
Phát triển bền vững (hiện nay là Bộ Kinh tế Lâm nghiệp).
Các công ty thi hành được đánh giá theo các tiêu chí khác nhau, bao
gồm:
- Tác động kinh tế xã hội của các hoạt động dự kiến, rủi ro tài chính,
thiết bị và/hoặc cam kết của họ để thực hiện kế hoạch phát triển.
- Chủ sở hữu thỏa thuận phải nộp đơn cho Bộ Kinh tế Lâm nghiệp để ủy
quyền xây dựng bất kỳ cơ sở hạ tầng cần thiết nào.
- Nộp đơn xin phép khai thác tối đa hàng năm.
- Thỏa thuận này không được chuyển nhượng hoặc ký hợp đồng phụ, trừ
khi được Bộ Kinh tế Lâm nghiệp phê duyệt.
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Giấy phép khai thác rừng trồng được cấp theo quy trình đấu thầu công
khai và phê duyệt của Bộ trưởng Bộ Kinh tế Lâm nghiệp và và Bộ trưởng
Bộ Tài chính là cơ quan xác định giá cuối cùng.
Giấy phép đặc biệt được Cục Lâm nghiệp cấp trong thời hạn một tháng.
Quy trình cấp phép:
- Nộp đơn đề nghị tại Văn phòng Cục lâm nghiệp.
- Đến địa điểm để đánh dấu những cây được khai thác.
- Hoạt động khai thác được hoàn thành.
Cục Lâm nghiệp sẽ có báo cáo sau khai thác. Giấy phép khai thác chỉ
được cấp cho các công ty được thành lập theo luật pháp Công-gô. Công
ty tư nhân nước ngoài muốn khai thác gỗ ở Công-gô, Brazzaville phải
thành lập các công ty con theo luật. Công ty khai thác có vốn nước ngoài
sẽ chia vốn cổ phần của mình cho công dân Công-gô.

3.4.4. Quy định pháp lý đối với chế biến và vận chuyển
Chế biến gỗ ở Công-gô phải đăng ký chính thức với Bộ Kinh tế Lâm nghiệp
cũng như có thẻ căn cước (ID) chuyên ngành.
Theo Quy định của Luật 003/91 ngày 23 tháng 4 năm 1991 về bảo vệ
môi trường thì nhà máy sản xuất ván ép phải tiến hành đánh giá tác động
môi trường. Tất cả các nhà máy chế biến đều phải tuân thủ các quy định
xử lý chất thải, quy định về sức khỏe, an toàn lao động và nghĩa vụ lao
động hợp pháp. Thanh toán tiền lương tối thiểu, đăng ký với hệ thống an
sinh xã hội cho người lao động, cũng như trả tiền cho hệ thống an sinh
xã hội.

3.4.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu
Xuất khẩu lâm sản từ Công-gô phải tuân thủ sự kiểm tra (số lượng, chất
lượng, loài và phân loại...) của Cục Kiểm soát lâm sản xuất khẩu.
Sau khi tiến hành kiểm tra kỹ thuật này, Cục Kiểm soát lâm sản xuất khẩu
cấp giấy chứng nhận xác minh xuất khẩu (AVE). Bất kỳ hoạt động xuất
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khẩu lâm sản nào từ Công-gô phải kèm theo:
- Tờ khai xuất khẩu.
- Giấy chứng nhận xuất xứ.
- Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

3.4.6. C
 ác 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:
- Không tuân thủ yêu cầu hợp đồng - Đánh giá giấy phép nhượng quyền,
giấy phép khai thác, và các tài liệu
nhượng quyền hợp lệ được duyệt.
lập kế hoạch quản lý xem chúng có
- Không đầy đủ hoặc thiếu kế hoạch
được thực hiện theo quy trình, luật
quản lý và giấy phép khai thác.
định hay không, và còn giá trị hay
không?
Thuế và Phí:
- Không trả phí và thuế khai thác - Đánh giá tình trạng thanh toán thuế
cho khối lượng gỗ và diện tích đất
(thuế khai thác, thuế đất, thuế
thông qua xem xét tài liệu.
khai thác rừng), cũng như thuế đất
không theo quy định chế biến công - Liên hệ với các cơ quan chính phủ
có liên quan có thể được sử dụng
nghiệp (ITC).
như một cách để xác nhận tính hợp
- Không thanh toán tiền thuế cho
lệ của các tài liệu và tính chính xác
Quỹ phát triển địa phương (CAT) và
của thông tin.
không hoàn thành cơ sở hạ tầng
kinh tế xã hội được quy định trong - Kiểm tra chéo thông tin thanh toán
thuế với các thông tin khác để có
các khoản phí Công ước (CAT và
thể xác nhận cơ sở thanh toán, đảm
CTI).
bảo rằng khối lượng và/hoặc khu
vực chính xác được sử dụng để tính
toán.
Đánh giá tại chỗ các vấn đề liên quan
Hoạt động khai thác gỗ:
- Các hoạt động không đáp ứng các đến khai thác để xem:
Quy định pháp lý liên quan đến - Các quy định pháp lý liên quan đến
hạn chế loài, diện tích, khối lượng,
hạn chế khai thác có được đáp ứng
đường kính tối thiểu của gỗ tròn,
không?
cũng như không đáp ứng các quy
tắc khai thác gỗ tác động thấp.
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Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu
rủi ro

- Yêu cầu đánh giá tác động môi
trường và xã hội (ESIA) và yêu cầu - ESIA có được thực hiện chưa, đầy
đủ không và được thực hiện hay
xây dựng một chương trình hoạt
không?;
động và/hoặc để thực hiện các điều
khoản nhằm giảm thiểu tác động - Quyền và bảo hộ cho công nhân
đang được tuân thủ hay không?
môi trường và xã hội không được
tuân thủ.
- Các hoạt động không đáp ứng yêu
cầu về sức khỏe của người lao động
hoặc tuân thủ các quy định về an
toàn và việc làm của người lao động.
Quyền của bên thứ ba:
- Hoạt động khai thác không chú ý - Đánh giá tại chỗ các hoạt động khai
thác để kiểm tra việc thực hiện các
đến xác định các địa điểm tâm linh
nghĩa vụ pháp lý. Xem xét các tài
và linh thiêng của người bản địa
liệu và thủ tục theo yêu cầu của
hoặc thiếu bồi thường/sửa chữa
pháp luật.
trong trường hợp không tuân thủ.
- Phỏng vấn cộng đồng địa phương
và đại diện chính quyền để xác nhận
rằng các Quy định pháp lý được đáp
ứng hay không.
Thương mại và vận chuyển gỗ:
- Khai báo sai về khối lượng và loài, - Xác minh chuỗi cung ứng bao gồm
xác minh tại chỗ các lô hàng để
sử dụng tài liệu vận chuyển gian lận.
đánh giá việc tuân thủ các quy tắc
nhận dạng loài và đo lường.
- Xem xét tài liệu, phỏng vấn nhân
viên công ty và các cán bộ chính
phủ.
- Đánh giá tại chỗ các cơ sở chế biến
Chế biến:
để xem có đáp ứng được tất cả các
- Đơn vị khai thác: Không xây dựng
quy định pháp lý được chỉ định là rủi
Kế hoạch quản lý môi trường và xã
ro hay không?
hội và/hoặc khai thác không có giấy
phép.
- 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).

Rủi ro
- Không tuân thủ nghĩa vụ an toàn
của người lao động (thiếu thiết
bị bảo hộ cá nhân) 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 thanh toán tiền An sinh xã
hội, tiền công của người lao động
dưới mức lương tối thiểu.

Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu
rủi ro
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3.4.7. M
 ột số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định
VNTLAS)
y Giấy phép khai thác hàng năm (l’autorisation de coupe annuelle) do
Bộ Kinh tế lâm nghiệp và Phát triển bền vững (Ministère de l’Economie
Forestière et du Développement Durable) hiện là Bộ Kinh tế lâm nghiệp
(Ministère de l’Economie Forestière) cấp.
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Áp dụng cho tất cả các chủ sở hữu giấy phép và nhượng quyền, cho phép thu
hoạch giới hạn trữ lượng gỗ theo loài và lượng khai thác cho phép hàng năm. Chủ
tài liệu là các công ty và bộ có các bản sao của tài liệu này. Chữ ký yêu cầu của
Giám đốc của các cục địa phương thuộc Bộ Kinh tế Lâm nghiệp.
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y Chứng nhận xác minh xuất khẩu (Attestation de vérification à l›export)
do Cơ quan kiểm soát xuất khẩu lâm sản (Service de Contrôle des
Produits Forestiers à l’Exportation-SCPFE) cấp.

Áp dụng cho tất cả các mặt hàng gỗ xuất khẩu. Chủ tài liệu là các nhà xuất khẩu.
Yêu cầu chữ ký của Giám đốc Cơ quan kiểm soát xuất khẩu lâm sản - SCPFE.
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y Giấy phép khai thác gỗ và hoạt động lâm nghiệp do Bộ Lâm nghiệp
cấp cho các cá nhân, doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực
lâm nghiệp.

Áp dụng cho tất cả các cá nhân, doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong lĩnh vực
lâm nghiệp. Yêu cầu chữ ký của Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp.
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y Giấy chứng nhận xuất xứ do Phòng Thương mại ban hành.

Yêu cầu chữ ký của Phòng Thương mại (Chambre de commerce)
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y Chứng chỉ tuân thủ do Bộ Ngoại thương (Ministère du commerce
extérieur) ban hành, cho phép bốc lô hàng gỗ lên tàu.

