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3.7. GA-BÔNG
3.7.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu
a. Gỗ tròn và gỗ xẻ
Hiện tại lệnh cấm xuất khẩu gỗ thô từ Ga-bông chưa được áp dụng.
Tuy nhiên, Ga-bông đã tham gia Cộng đồng Kinh tế và Tiền tệ Trung Phi
(CEMAC). Theo quy định của CEMAC, Ga-bông sẽ cấm xuất khẩu gỗ thô
từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.
b. Loài
Lâm sản có nguồn gốc từ gỗ Trám (Dacryodes buettneri) phải trải qua 2
khâu chuyển đổi, trong khi lâm sản có nguồn gốc từ gỗ Cẩm (Guibourtia
sp.) phải trải qua 3 khâu chuyển đổi trước khi xuất khẩu từ Ga-bông.
c. Công ước CITES
Ga-bông đã tham gia công ước CITES năm 1989. Một số loài gỗ ở
Ga-bông được liệt kê trong Phụ lục II của Công ước CITES, là các
loài Dalbergia và Guibourtia.
Một số loài Cẩm Dalbergia ở Ga-bông (Dalbergia ealaensis, Dalbergia
louisii và Dalbergia oligophylla ). Tuy nhiên, đây không phải là những loài
thường được ngành lâm nghiệp ở Ga-bông khai thác. Có ba loài gỗ Cẩm
Guibourtia được liệt kê trong Phụ lục II CITES (Guibourtia tessmannii,
Guibourtia pellegriniana và Guibourtia demeusei) đang phát triển ở Gabông, các loài này thường được gọi là Kevazingo. Việc khai thác và buôn
bán Kevazingo được quy định chặt chẽ.
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3.7.2. Nguồn gỗ

STT

Có 6 nguồn gỗ chính ở Ga-bông, bao gồm gỗ được khai thác thông qua
các hình thức giấy phép lâm nghiệp liên quan (PFA), rừng nhượng quyền
được quản lý bền vững (CFAD), giấy phép đồng thoả thuận (PGG), uỷ
quyền khai thác gỗ để sơ chế (ACBSL), gỗ khai thác từ rừng cộng đồng
và gỗ khai thác trái phép bị tịch thu và đấu giá.
STT
1

2

Phân loại
Giấy phép lâm
nghiệp liên quan
(PFA)

Phân loại

Rừng nhượng quyền - Đất tư nhân.
- Đấu thầu công khai (trừ khi quá trình đấu thầu
được quản lý bền
không thành công Nhà nước sẽ đưa ra quyết
vững (CFAD)
định). CFAD thuộc diện tích rừng ổn định lâu
dài (trừ diện tích được phân loại). Loại rừng này
được quản lý, khai thác, chế biến, và tiêu thụ
trong nước. Diện tích CFAD thay đổi từ 50.000
đến 200.000 ha. Trong mọi trường hợp, tổng
diện tích của một số CFAD được phân bổ cho
cùng một chủ với giấy phép không được vượt
quá 600.000 ha.

- Đất thuộc sở hữu nhà nước.
- Cấp phép dựa trên thỏa thuận với các cơ quan
nhà nước.
- PGG được cấp nằm trong diện tích rừng cộng
đồng dành riêng cho công dân Ga-bông và
phục vụ nhu cầu chế biến trong nước. Cấp
phép tối đa 50 cây trong khu vực được xác định
và khai thác trước đây của Cục Thủy Lợi và Lâm
nghiệp.

2

Giấy
phép
đồng thỏa thuận
(PGG)

4

Ủy quyền khai thác - Đất thuộc sở hữu nhà nước.
- Cấp phép dựa trên thỏa thuận với các cơ quan
gỗ để sơ chế (cưa
nhà nước.
xẻ) (ACBSL)
- Cơ quan lâm nghiệp địa phương cấp phép ACBSL
để khai thác tối đa 15 cây đã được định trước bởi
người nộp đơn.

5

Rừng cộng đồng

- Đất thuộc sở hữu nhà nước.
- Cấp phép dựa trên thỏa thuận với các cơ quan
nhà nước
- Rừng được Nhà nước ủy thác cho một cộng
đồng địa phương trong thời gian 25 năm. Rừng
cộng đồng được quản lý đơn giản. Hợp đồng
cung cấp có thể được ký kết giữa Cộng đồng
và một hoặc một số nhà chế biến địa phương.

6

Gỗ khai thác trái
phép bị tịch thu và
đấu giá

- Quy trình đấu giá.
- Gỗ khai thác trái phép đã bị Cơ quan lâm nghiệp
tịch thu theo thủ tục tố tụng hình sự. Sau đó, gỗ
có thể được bán đấu giá hợp pháp và lưu hành
trở lại trên thị trường.

Ghi chú
- Đất tư nhân.
- Đấu thầu công khai (trong trường hợp quá trình
đấu thầu không thành công Nhà nước sẽ tự đưa
ra quyết định thực hiện).
- PFA chỉ có thể cấp cho công dân Ga-bông. PFA
nằm trong diện tích rừng sử dụng lâu dài (trừ
diện tích rừng được phân loại). Diện tích PFA
không được vượt quá 15.000 ha, và không quá
50.000 ha khi được cấp cùng với rừng nhượng
quyền được quản lý bền vững (CFAD).

Ghi chú

3.7.3. Quy định pháp lý đối với khai thác
Ga-bông quy định chặt chẽ về quản lý rừng. Tất cả các khu rừng sản xuất
phải có kế hoạch quản lý, bao gồm cả những khu vực dành cho các đơn
vị khai thác tư nhân.
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Chủ sở hữu rừng nhượng quyền được quản lý bền vững (CFAD) được lựa
chọn thông qua quy trình đấu thầu, sau đó ký Thỏa ước tạm thời với Nhà
nước. Khi ký Thỏa ước tạm thời, bên thụ hưởng cam kết phải xây dựng và
trình Kế hoạch quản lý 3 năm. Sau khi Kế hoạch quản lý được Bộ trưởng
Bộ Lâm Nghiệp phê duyệt, hợp đồng nhượng quyền được ban hành. Kế
hoạch này phải tuân thủ các quy định kỹ thuật hiện hành bao gồm các
quy định bắt buộc nghiêm ngặt về việc thực hiện kiểm kê rừng.
Mỗi phân khu rừng phải có Kế hoạch quản lý tương ứng. Hồ sơ kế hoạch
quản lý có thể bị cơ quan lâm nghiệp từ chối trong vòng 3 tháng nếu
không đáp ứng yêu cầu đề ra.
Các đơn vị quản lý lần lượt được chia thành Khu vực khai thác hàng
năm. Diện tích khai thác hàng năm (AAC) phải được cơ quan lâm nghiệp
địa phương phê duyệt. Cơ quan lâm nghiệp địa phương cũng được cấp Ủy
quyền khai thác.
Trước khi khai thác, cây được đánh dấu trên thực địa, gồm đánh dấu cả
cây chặt và cây không chặt). Đơn vị khai thác bài cây phải ghi lại tất cả
các cây được khai thác trong sổ nhật ký. Bộ luật lâm nghiệp quy định kỹ
thuật được áp dụng trong quá trình khai thác.
Các đơn vị khai thác phải cung cấp cho cơ quan lâm nghiệp báo cáo tóm
tắt sản xuất gỗ của họ 3 tháng một lần. Việc buôn bán gỗ tròn phải tuân
theo các quy định cụ thể và phải kèm theo văn bản về thông số kỹ thuật
được cơ quan lâm nghiệp ký và đóng dấu sau khi nộp thuế.
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3.7.4. Quy định pháp lý đối với chế biến và vận chuyển
a. Chế biến
Các doanh nghiệp chế biến gỗ và sản xuất đồ gỗ phải có giấy phép phù
hợp và được cấp phép hoạt động tại Ga-bông. Yêu cầu lưu giữ hồ sơ rõ
ràng, ghi chép lại công việc của họ và cung cấp bằng chứng tuân thủ
pháp luật. Giấy phép liên quan đến các nhà máy chế biến gỗ phải có sẵn
để các cơ quan chức năng Ga-bông kiểm tra.
Phải có Kế hoạch công nghiệp hóa được Bộ phê duyệt. Để hoạt động hợp
pháp tại Ga-bông, các ngành phải tuân thủ các bước khi lập kế hoạch
công nghiệp hóa.
b. Vận chuyển
Việc vận chuyển các sản phẩm gỗ phải có Giấy phép vận chuyển kèm
theo. Giấy phép vận chuyển phải luôn có hiệu lực, cập nhật, và luôn có
một bản sao đi kèm với các sản phẩm gỗ vận chuyển. Các công ty kinh
doanh gỗ có thể xác định nguồn gốc gỗ họ đã mua cũng như việc xuất
trình Thông báo vận chuyển.

3.7.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu
Công ty kinh doanh sản phẩm gỗ của Ga-bông phải trả tất cả các khoản
phí và thuế. Hoàn thuế cho sản xuất, chế biến và thương mại gỗ phải
được thực hiện theo các nguyên tắc và quy định.

Ngoại trừ công dân Ga-bông khai thác rừng nhượng quyền của riêng họ,
tất cả các đơn vị khai thác khác đã đăng ký đều phải chịu hạn ngạch. Hạn
ngạch sẽ phụ thuộc vào biến động của thị trường và trong giới hạn của
kế hoạch quản lý.

Các đơn vị xuất khẩu sản phẩm gỗ phải nộp thuế xuất khẩu, được tính dựa
trên giá trị thị trường tương ứng theo loài. Các công ty này phải lập báo
cáo hàng tháng theo dõi các sản phẩm và khối lượng mà họ xuất khẩu.
Các sản phẩm gỗ xuất khẩu phải kèm theo ghi chú thông số kỹ thuật.

Bộ trưởng Bộ Lâm Nghiệp, thiết lập hạn ngạch cho sản lượng tối đa
hàng năm cho gỗ Okoume (Aucoumea klaineana) và Ozigo (Dacryodes
buettneri). Các cơ quan tiếp thị lâm sản cũng được yêu cầu thiết lập số
liệu thống kê thương mại hàng tháng các mặt hàng xuất khẩu.

Việc Đóng gói và đưa sản phẩm gỗ vào công-ten-nơ hàng phải được cơ
quan lâm nghiệp hỗ trợ. Các sản phẩm được xuất khẩu phải được khai báo
cho các cơ quan hải quan cùng với việc nộp các tài liệu khác bao gồm:
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- Tờ khai xuất khẩu.

Rủi ro

- Chứng nhận nguồn gốc xuất xứ .
- Chứng từ bán hàng.
- Chứng nhận kiểm dịch thực vật.
Hai cảng chính xuất khẩu gỗ là Owendo và Port-Gentil.

3.7.6. 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

Các quyền khai thác hợp pháp:
- Rủi ro không tuân thủ các quy - Tiến hành đánh giá tại chỗ tài liệu phân
bổ quyền khai thác.
trình phân bổ quyền khai thác
rừng, ví dụ thiếu sự tham gia của - Phỏng vấn đại diện cộng đồng ở khu
vực lân cận và các cơ quan chính phủ
cộng đồng địa phương. Quyền
để đánh giá sự tuân thủ các Quy định
khai thác không được tôn trọng
pháp lý liên quan đến sự tham gia của
hoặc chuyển giao bất hợp pháp
cộng đồng địa phương.
giữa các bên. Kế hoạch quản
lý không đầy đủ chi tiết hoặc - Đánh giá về quyền khai thác hợp pháp,
sự phù hợp và việc phê duyệt kế hoạch
không được tuân thủ.
quản lý.
Thuế và Phí:
- Rủi ro trốn thuế khai thác và thuế - Đánh giá các khoản thuế đã đóng, bao
gồm rà soát tài liệu, phỏng vấn nhân
thương mại đối với các sản phẩm
viên công ty và đại diện chính quyền có
gỗ, cũng như gian lận trong khai
liên quan để đảm bảo rằng các khoản
báo lợi nhuận.
thuế và phí liên quan đã được thanh
toán.

Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu rủi ro

Hoạt động khai thác gỗ:
- Rủi ro không tuân thủ các yêu - Cần thực hiện đánh giá tại chỗ về mức
độ tuân thủ pháp luật của hoạt động
cầu pháp luật về khai thác như
khai thác. Điều này đòi hỏi phải xem xét
việc lập kế hoạch và triển khai
lại các kế hoạch quản lý, giấy phép khai
hoạt động khai thác không tuân
thác và quan sát các hoạt động khai
thủ các yêu cầu về môi trường,
thác trên hiện trường. Ngoài ra, xem xét
về lao động và sức khỏe và an
báo cáo ESIA và đánh giá việc thực hiện
toàn lao động.
hoạt động khai thác có đáp ứng các yêu
cầu không.
Quyền của bên thứ ba:
- Quyền truyền thống của cộng - Cần đánh giá tại chỗ mối quan hệ giữa
cộng đồng và công ty khai thác kết hợp
đồng không được các công ty
phỏng vấn nhân viên công ty và các
khai thác rừng tôn trọng.
thành viên cộng đồng, cũng như đại
diện chính quyền.
Thương mại và vận tải:
- Rủi ro dùng tài liệu giả mạo để - Xác minh tài liệu để đánh giá tình trạng
của vấn đề. Có thể tiến hành phỏng vấn
vận chuyển gỗ, thông tin loài,
hoặc liên hệ với đại diện chính quyền
khối lượng không chính xác.
chịu trách nhiệm ban hành các văn
bản. Đánh giá tại chỗ hồ sơ khai thác
và hồ sơ vận chuyển nên được xem như
một biện pháp giảm thiểu.
Chế biến:
- Rủi ro các biện pháp môi trường - Đánh giá tại chỗ các cơ sở chế biến bao gồm việc thực hiện các yêu cầu về
bắt buộc không được đơn vị chế
môi trường và sức khỏe và an toàn lao
biến thực hiện. Chủ sử dụng lao
động.
động không tuyển dụng hợp
pháp cũng như không thực hiện
các quy định về sức khỏe và an
toàn lao động.
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3.7.7. M
 ột số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định
VNTLAS)
y Thỏa thuận phát triển - khai thác – chuyển đổi tạm thời (Convention
provisoire d’aménagement - exploitation – transformation) do Bộ
Nước, Rừng, Biển và Môi trường (Ministère des eaux, des forets, de la
mer et de l’environnement) phê duyệt.
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y Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificat d’origine- CEMAC) do Cục Hải
quan CEMAC khu vực (Administration des Douanes-CEMAC) cấp.

Áp dụng cho chủ nhượng quyền rừng. Chủ tài liệu là chủ nhượng quyền rừng.
Yêu cầu chữ ký của Bộ trưởng phụ trách lâm nghiệp và chủ nhượng quyền rừng.

Áp dụng cho chủ nhượng quyền rừng. Chủ tài liệu là Công ty lâm nghiệp. Yêu cầu
chữ ký của Cục trưởng Cục Hải quan CEMAC khu vực.
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y Chứng nhận đăng ký thương mại (Immatriculation au registre du
commerce)
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y Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (Approbation du
rapport d’étude d’impact environnemental) Tổng cục trưởng Cục Bảo
vệ Môi trường và Thiên nhiên đại diện bộ trưởng ký và ban hành nhằm
xác nhận và phê duyệt kết quả báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Áp dụng cho doanh nghiệp thương mại.
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