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3.8. GHA-NA
3.8.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu
a. Gỗ tròn và gỗ xẻ
Gha-na đã cấm chặt hạ, khai thác và xuất khẩu gỗ Hồng mộc (Rosewood)
vào năm 2014. Lệnh cấm xuất khẩu gỗ Hồng mộc trên toàn quốc đã
được ban bố vào đầu năm 2017, nhưng hiện đã được dỡ bỏ.
b. Loài
Hiện có lệnh cấm xuất khẩu gỗ Hương, Rosewood (Pterocarpus
erinaceus).
Mặc dù lệnh cấm hiện đang có hiệu lực, nhưng đã có 5 lần bị dỡ bỏ kể từ
năm 2017, lần gần nhất là vào tháng 3/2019. Quyết định dỡ bỏ lệnh cấm
này là một phần để cho phép các công ty đã được chọn và được cấp giấy
phép xuất khẩu gỗ Hương, Rosewood (Pterocarpus erinaceus) đã khai
thác trước đó. Tuy nhiên, báo cáo cho rằng những hành động này là hình
thức tham nhũng rất phổ biến của các quan chức.
c. Công ước CITES
Gha-na tham gia Công ước CITES năm 1975 và có hiệu lực vào năm 1976.
Ở Gha-na, gỗ Tếch Châu Phi Afrormosia (Pericopsis elata) và gỗ Hương
(Pterocarpus erinaceus) là những loài gỗ được liệt kê tại Phụ lục II của
Công ước CITES. Gỗ Tếch Châu Phi (Pericopsis elata) được phân loại là
loài bị đe dọa ở Gha-na do khai thác quá mức, và được xếp hạng bảo
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tồn loài của Gha-na và do đó cần được bảo vệ. Tuyết Tùng Tây Ban Nha
(Cedrela odorata) được nêu trong phụ lục III. Tuyết tùng Tây Ban Nha là
một loài gỗ rừng trồng ở Gha-na. Loài này cũng được tìm thấy tại các diện
tích rừng trồng trong khu vực bảo tồn và rừng trồng tư nhân ngoài khu
vực bảo tồn. Tuy nhiên, để được xuất khẩu loài này, các nhà xuất khẩu
phải có giấy phép từ Ủy ban Lâm nghiệp.

STT

Phân loại

4

Rừng trồng ngoài khu
vực bảo tồn

- Rừng trồng ngoài khu bảo tồn, trên diện
tích đất có thể thuộc sở hữu của cộng
đồng, gia đình, cá nhân hoặc tổ chức
công cộng. Các diện tích rừng trồng
được tư nhân quản lý và Ủy ban Lâm
nghiệp tiến hành giám sát và cấp Giấy
chứng nhận rừng trồng là rừng sản xuất.

5

Rừng ngập nước

- Rừng ngập nước, ngoài khu dự trữ, trên
đất cộng đồng và đất gia đình. Quyền
khai thác gỗ được Ủy ban Lâm nghiệp
cấp thông qua quyền sử dụng dưới nước
và giấy phép trục vớt.

6

Nguồn gỗ từ các loại
hình cấp phép khác

i) Giấy phép trục vớt gỗ từ các khu vực
đang có dự án phát triển như xây dựng
đường bộ, định cư, canh tác, v.v.
ii) Giấy chứng nhận mua từ xử lý gỗ bị tịch
thu/ bỏ rơi một cách hợp pháp.

3.8.2. Nguồn gỗ
Có 6 nguồn gỗ chính tại Gha-na, bao gồm rừng tự nhiên trong khu bảo
tồn, rừng tự nhiên ngoài khu vực bảo tồn, rừng trồng trong khu vực bảo
tồn, rừng trồng ngoài khu vực bảo tồn, rừng ngập nước và gỗ khai thác
thông qua các hình thức cấp phép khác.
STT
1

Phân loại

Mô tả

Rừng tự nhiên trong khu
bảo tồn

- Rừng tự nhiên trong khu bảo tồn của
Gha-na (đất rừng sử dụng ổn định lâu
dài). Những khu rừng này nằm trên đất
cộng đồng và được giao cho cộng đồng
được tin tưởng. Rừng được tộc trưởng
cộng đồng và được Ủy ban lâm nghiệp
quản lý.

2

Rừng tự nhiên ngoài khu
vực bảo tồn

- Rừng tự nhiên bên ngoài khu bảo tồn
của Gha-na, trên đất thuộc sở hữu của
tộc trưởng, gia đình, cá nhân và các tổ
chức công cộng.

3

Rừng trồng trong khu
vực bảo tồn

- Rừng trồng trong khu bảo tồn của Ghana (đất lâm nghiệp sử dụng ổn định lâu
dài). Rừng trồng do Ủy ban lâm nghiệp
thành lập và quản lý, trong khi các diện
tích rừng trồng tư nhân được chia sẻ lợi
ích đặc biệt với các nhà đầu tư.

Mô tả

3.8.3. Các Quy định pháp lý đối với khai thác
a. Rừng tự nhiên trong và ngoài khu bảo tồn
Quyền khai thác rừng tự nhiên (cả trong và ngoài khu bảo tồn) được cấp
thông qua Hợp đồng sử dụng gỗ quy mô nhỏ và lớn (TUCs). TUC quy mô
lớn được trao thông qua quy trình đấu thầu cạnh tranh, trong khi TUC quy
mô nhỏ thông qua phân bổ và được Bộ trưởng ngành đề xuất và Quốc hội
Gha-na phê chuẩn.
Hợp đồng với đơn vị trúng thầu nêu rõ thông số kỹ thuật khai thác gỗ
(TOS), trong đó có các hướng dẫn về an toàn xã hội và môi trường về
quản lý rừng. Các hướng dẫn này nằm ngoài các điều kiện được nêu
trong Hướng dẫn khai thác, và quy định, quy tắc thực hành phải được tất
cả chủ sở hữu TUC tuân thủ. Ngoài ra, còn có yêu cầu ký kết thỏa thuận
trách nhiệm xã hội (SRA) với cộng đồng sống ven rừng để đảm bảo rằng
việc khai thác gỗ được thực hiện theo cách tôn trọng quyền của cộng
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đồng và để cộng đồng hưởng lợi trực tiếp từ khai thác tài nguyên gỗ từ
rừng trong khu vực của họ.

cắt ra từ cây khai thác được thay thế bằng Giấy chứng nhận rừng trồng
là rừng sản xuất.

Sau khi TUC được trao, chủ sở hữu TUC cần chuẩn bị khu vực TUC và kế
hoạch hoạt động 5 năm để Phòng Lâm nghiệp (FSD) của Ủy ban Lâm
nghiệp kiểm tra và phê duyệt. Sau đó, công ty chuẩn bị kế hoạch hoạt
động hàng năm trình FSD xác minh và chứng thực. FSD giám sát các hoạt
động khai thác tại chỗ, bao gồm ghi nhận giá bán cây đứng và phí khai
thác, thông qua kiểm tra khai thác và sau khai thác do Cán bộ kỹ thuật
FSD thực hiện. Ủy ban Lâm nghiệp cũng tiến hành giám sát hàng quý các
cuộc kiểm tra thực địa thông qua Trung tâm hỗ trợ quản lý tài nguyên.

c. Đất tư nhân ngoài khu bảo tồn

Chủ sở hữu TUC phải có danh sách cây và kế hoạch khai thác cho từng
khu vực (ví dụ: kế hoạch khai thác tiểu khu) được Ủy ban Lâm nghiệp phê
duyệt như một phần của quy trình phê duyệt sản lượng. Trước khi phê
duyệt sản lượng để khai thác trong rừng tự nhiên, FSD tiến hành kiểm
đếm cây. Đối với mỗi cây bị chặt, Mẫu Thông tin cây (TIF) ghi lại khối
lượng, loại, tiểu khu rừng và các thông tin liên quan khác, được Cán bộ
giám sát của FSD chuẩn bị. Công ty khai thác sau đó hoàn thành Biểu
mẫu thông tin khai thác (LIF) đối với các khúc gỗ cắt ra từ mỗi cây. Đối
với mỗi xe gỗ ra khỏi rừng, TIF và LIFs về thông tin gỗ khai thác được gửi
cho cán bộ FSD thứ hai - là người đối chiếu thông tin trên hai tài liệu và
nếu thống nhất, chuẩn bị Chứng nhận vận chuyển và đo gỗ (LMCC) như
vận đơn chính thức.
b. Rừng trồng trong khu bảo tồn
Giấy phép sở hữu gỗ rừng trồng trong Khu bảo tồn do “Ủy ban Lâm nghiệp
quản lý cấp phép nhập cảnh” cấp. Giống như TUC, quyền sở hữu gỗ được
trao thông qua quy trình đấu thầu cạnh tranh và đánh giá của Ủy ban
đánh giá quyền sở hữu gỗ thuộc Ủy ban Lâm nghiệp. Yêu cầu khai thác
được nêu trong điều kiện cấp phép. Đối với chủ sở hữu TUC, người có giấy
phép khai thác rừng trồng phải được Ủy ban Lâm nghiệp phê duyệt sản
lượng. Tiến hành kiểm kê các diện tích rừng trồng và TIF, LIF cho rừng
trồng, do đó số liệu ghi chép số lượng cây khai thác và số lượng khúc gỗ

Bất kỳ ai / nhóm / pháp nhân nào trồng rừng trên đất tư nhân (ngoài
khu bảo tồn) đều có quyền khai thác. Những diện tích rừng này phải
được đăng ký qua Phòng Lâm nghiệp (FSD). Khi các diện tích rừng trồng
này đến kỳ khai thác, chủ sở hữu rừng trồng tư nhân được cấp một kí
hiệu nhận diện đặc biệt. Vận chuyển cây được khai thác từ rừng trồng tư
nhân cho mục đích thương mại chỉ được thực hiện nếu được Ủy ban Lâm
nghiệp chấp thuận trước.
d. Rừng ngập nước
Rừng ngập nước có thể được khai thác theo Giấy phép trục vớt gỗ và
Quyền sử dụng gỗ dưới nước, được Ủy ban Lâm nghiệp cấp. Các yêu cầu
khai thác chính bao gồm:
- Báo cáo danh sách các loài cây có khả năng khai thác,
- Kế hoạch khai thác dưới nước (đề xuất phương pháp khai thác và
không gian sử dụng làm bãi tập kết gỗ để lưu gỗ tạm thời).
- Khu vực khai thác được khoanh vùng trên bản đồ và
- Thỏa thuận trách nhiệm xã hội (SRA) được ký với các cộng đồng ven
rừng.
đ. Các giấy phép khác
Giám đốc điều hành của Ủy ban Lâm nghiệp có thể cấp Giấy phép trục
vớt gỗ cho những cây được trục vớt hoặc gỗ bị tịch thu / bị bỏ lại và Giấy
chứng nhận mua, chứng minh quyền sở hữu hợp pháp.
Yêu cầu khai thác được quy định trong các điều kiện của Giấy phép trục
vớt gỗ. Chủ giấy phép được yêu cầu đánh dấu khối lượng gỗ, danh sách
các cây được Ủy ban Lâm nghiệp phê duyệt để khai thác (tương tự như
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khối lượng được phê duyệt cho các loại nguồn gỗ khác). Chủ sở hữu giấy
phép cũng được yêu cầu đàm phán SRA với các cộng đồng bị ảnh hưởng
với mức chi trả 5% giá trị của giá bán cây đứng.

3.8.4. Quy định pháp lý đối với chế biến và vận chuyển
Cơ sở chế biến gỗ ở Gha-na cần phải đáp ứng các quy định kinh doanh và
công nghệ phù hợp, được Bộ phận Phát triển Công nghiệp Gỗ (TIDD) của
Ủy ban Lâm nghiệp giám sát. Đơn vị muốn chế biến và/hoặc xuất khẩu
sản phẩm gỗ, ngoài đăng ký kinh doanh, phải đăng ký với TIDD.
Yêu cầu để đăng ký với TIDD để thành lập một cơ sở chế biến mới gồm:
một kế hoạch kinh doanh và báo cáo tính khả thi về nguồn nguyên liệu
cho công ty. Giấy chứng nhận được cấp khi đáp ứng các yêu cầu trong
đơn xin cấp phép. Giấy chứng nhận có thể được gia hạn hàng năm.
Các công ty chế biến được yêu cầu:
a. Lưu giữ hồ sơ nguyên liệu theo chuỗi cung ứng gỗ, từ nguồn nguyên
liệu thô thông qua chế biến đến điểm bán hoặc xuất khẩu bao gồm cả
nguyên liệu đầu vào và đầu ra sản phẩm cho các nhà máy khác nhau.
b. Duy trì một quy trình / hướng dẫn công việc đơn giản để bao quát các
quy trình khác nhau của hoạt động chế biến.
c. Phải có Giấy phép bảo vệ môi trường hợp lệ do Cơ quan bảo vệ môi
trường cấp và Giấy chứng nhận hoạt động của Nhà máy, văn phòng và
cửa hàng hợp lệ do Cục Thanh tra Nhà máy cấp.
Bộ Việc làm và Quan hệ Lao động phải kiểm tra định kỳ các yêu cầu trên.
TIDD cũng được yêu cầu định kỳ tiến hành kiểm tra tại các cơ sở chế biến
để đảm bảo rằng các yêu cầu về an toàn và sức khỏe được tuân thủ, đặc
biệt là dựa trên các báo cáo thường nhật từ Phòng Thanh tra nhà máy
của Sở Lao động.
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3.8.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu
Thương mại gỗ tròn và gỗ sau chế biến được cho phép tại thị trường nội
địa khi chủ gỗ/ chủ sở hữu có đăng ký giấy phép và nhãn hiệu hợp pháp.
Gỗ tròn và các lâm sản khác chỉ được vận chuyển ra khỏi rừng khi có
Chứng nhận vận chuyển và đo lường gỗ (LMCC) do Giám sát viên cấp cao
của Ủy ban Lâm nghiệp cấp. Giấy chứng nhận này thường được cấp tại
các điểm nơi đường rừng giao nhau để tất cả gỗ tròn vận chuyển được
cấp LMCC mà không phải đến tất cả các điểm khai thác.
Các thương nhân và nhà xuất khẩu sản phẩm gỗ phải đăng ký và có giấy
chứng nhận hợp lệ từ TIDD.
TIDD kiểm tra và phê duyệt hợp đồng xuất khẩu khẩu sản phẩm gỗ của
các đơn vị xuất khẩu có giấy chứng nhận đăng ký hợp lệ được để xác
nhận rằng giá thỏa thuận trong hợp đồng nằm trong Giá bán hướng dẫn
(GSP) do TIDD công bố. GSP là một trong những biện pháp để kiểm soát
thực hành chuyển giá.
Gỗ thành phẩm để xuất khẩu hoặc di chuyển khỏi nhà máy chế biến
đều được TIDD kiểm tra. Nội dung kiểm tra gồm: chất lượng sản phẩm
và thông số hợp đồng, hồ sơ pháp lý nguyên liệu đầu vào và đầu ra sản
phẩm (ví dụ: TIF và LMCC cho gỗ đầu vào, hồ sơ khối lượng đầu ra và các
yếu tố chuyển đổi).
TIDD cấp giấy chứng nhận kiểm tra và vận chuyển (ví dụ: Giấy chứng
nhận kiểm tra gỗ, Giấy chứng nhận kiểm tra Veneer, v.v.) để kiểm soát
việc di chuyển của sản phẩm. Xuất khẩu sản phẩm gỗ chỉ có thể được
thực hiện nếu có giấy phép xuất khẩu do TIDD cấp. Các tài liệu đính kèm
với đơn xin cấp phép xuất khẩu gồm:
- Hợp đồng mua bán TIDD đã được phê duyệt.
- Mẫu kiểm soát ngoại hối của Ngân hàng Gha-na được phê duyệt.
- Báo cáo kiểm tra của TIDD được cấp trên xác nhận.
- Danh sách hàng đóng gói từ nhà xuất khẩu.
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- Bằng chứng thanh toán cho việc xuất khẩu hoặc tín dụng thư và thanh
toán các khoản thuế và tiền phạt, bao gồm cả thuế xuất khẩu gỗ xẻ.
Bộ Thực phẩm và Nông nghiệp cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
tại các điểm xuất cảnh để kiểm soát tất cả gỗ xuất khẩu. Cơ quan Hải
quan, Bộ phận của Cơ quan Doanh thu Gha-na thu thập và hạch toán tất
cả các nghĩa vụ, thuế, doanh thu và tiền nộp phạt theo quy định của Hải
quan.

3.8.6. 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 hợp pháp:
- Rủi ro là không phải tất cả các khu - Xác định các kế hoạch quản lý chiến
lược đã được áp dụng và phê duyệt
bảo tồn rừng đều có kế hoạch quản
cho tất cả các loại rừng này hay
lý như quy định. Tính đến 2016,
chưa.
40/55 khu rừng sản xuất trong khu
bảo tồn của Gha-na có kế hoạch - Giấy phép chỉ được áp dụng cho các
loài không bị cấm.
quản lý được phê duyệt. Ủy ban Lâm
nghiệp đang tiến hành xây dựng kế - Kiểm tra các loài được trong giấy
phép có bị thay đổi hoặc làm sai nội
hoạch cho 15 khu rừng sản xuất
dung không.
được bảo vệ còn lại.
- Không có thông tin cụ thể về quản
lý và lập kế hoạch khai thác đối với
diện tích rừng nằm ngoài khu bảo
tồn và rừng ngập nước, nhưng rủi
ro cũng có thể xuất hiện đối với các
loại rừng này.
Hoạt động khai thác gỗ:
- Có rủi ro là các loài và khu vực được - Đảm bảo rằng chỉ những loài được
phép khai thác và xuất khẩu mới
bảo vệ bị khai thác trái phép. Ví dụ,
được thương mại.
việc khai thác và xuất khẩu trái phép
gỗ Hương (Pterocarpus erinaceus)

Rủi ro

Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu
rủi ro

- Một số công ty đã không tuân thủ - Đánh giá tại chỗ việc quản lý người
lao động tại rừng; và việc đảm bảo
đầy đủ các yêu cầu pháp lý liên quan
quyền lợi cho người lao động theo
đến sức khỏe và an toàn lao động.
quy định.
Trong một số trường hợp, trang thiết
bị bảo hộ cá nhân (PPE) không được
cung cấp cho công nhân và các
trường hợp người lao động không sử
dụng PPE được cung cấp. Vi phạm
các quy định việc làm như thiếu hợp
đồng lao động và không thanh toán
bảo hiểm bắt buộc.
- Công ty không cho phép nhân viên
tiến hành thương lượng tập thể,
hoặc không thực hiện đầy đủ điều
khoản hợp đồng như quyền được
nghỉ phép.
Thương mại và vận chuyển:
- Có rủi ro là các loài được liệt kê trong - Bất kỳ loài gỗ nào trong danh mục
CITES cũng phải được đính kèm tài
Công ước CITES như Pterocarpus
liệu chính xác. Nên đánh giá tính
erinaceus được khai thác, vận
hợp lệ của tài liệu với các cơ quan
chuyển, xuất khẩu trái phép và được
có liên quan.
cấp phép CITES.
Chế biến:
- Các cơ sở chế biến không có giấy - Nên đánh giá Giấy phép môi trường
để đảm bảo tính tuân thủ. Ngoài ra,
phép hoạt động môi trường hợp lệ
nên đánh giá tại chỗ các điều kiện
của EPA. Không cung cấp thiết bị
của người lao động và hợp đồng lao
bảo hộ cá nhân. Công nhân không
động.
sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân
được cấp.
- Công nhân không có hợp đồng và
bảo hiểm bắt buộc.
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3.8.7. M
 ột số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định
VNTLAS)
y Giấy phép chấp thuận sản lượng các loài gỗ thông thường và hạn
chế (Yield Approval for normal and restricted species) do Phòng
Dịch vụ rừng - Ủy ban Lâm nghiệp (Forest service Pivision-Forestry
Commission) cấp.

Áp dụng cho tất cả các chủ sở hữu quyền chặt hạ gỗ, trừ chủ sở hữu giấy phép
khai thác gỗ ngập nước. Chủ sở hữu tài liệu là các Chủ sở hữu Quyền về Gỗ (TUC
và chủ sở hữu giấy phép tận dụng) trừ chủ giấy phép khai thác gỗ ngập nước. Yêu
cầu chữ ký của Giám đốc FSD khu vực.
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y Giấy phép xuất khẩu sản phẩm gỗ (Export permit for wood products
do Phòng Phát triển công nghiệp gỗ (Timber industry development
division – TIDD) thuộc Ủy ban Lâm nghiệp (FC) cấp.

Áp dụng cho các nhà xuất khẩu gỗ (đường biển và đường bộ). Chủ tài liệu là nhà
xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Yêu cầu chữ ký của Giám đốc điều hành Phòng
Phát triển công nghiệp gỗ (TIDD) của Ủy ban Lâm nghiệp

143

144

Nhập khẩu gỗ - Rủi ro và khuyến cáo

Nhập khẩu gỗ - Rủi ro và khuyến cáo

y Chứng nhận đăng ký kinh doanh (Certificate of Business Registration)
do Cục Đăng ký kinh doanh ban hành nhằm chứng nhận công ty có
tên trên chứng từ là pháp nhân kinh doanh được đăng ký hợp pháp ở
Gha-na.

y Chứng nhận đăng ký và cấp mới của Cục Thanh tra Nhà máy đảm bảo
nhà máy, văn phòng hoặc cửa hàng có chứng nhận còn hiệu lực sẽ
cung ứng môi trường làm việc phù hợp, bảo vệ sức khoẻ, an toàn và lợi
ích của nhân công làm việc ở trong hoặc xung quanh nơi đó.

Áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp hoạt động tại Gha-na. Yêu cầu có con dấu
hợp lệ của Cục Đăng ký kinh doanh.

Áp dụng cho tất cả các nhà máy, văn phòng, cửa hàng, bao gồm các cơ sở và
văn phòng chế biến gỗ. Yêu cầu chữ ký của Chánh Thanh tra Nhà máy thuộc Cục
Thanh tra Nhà máy, Bộ Việc làm và Quan hệ Lao động.
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y Giấy phép CITES do Phòng Quản lý Thiên nhiên hoang dã thuộc Uỷ ban
Lâm nghiệp của Gha-na cấp để cho phép xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Áp dụng cho tất cả các đơn vị xuất khẩu gỗ là loài thuộc Phụ lục CITES, đặc biệt là
các loài Pericopsis elata (Afromosia, cẩm vàng) và Pterocarpus erinaceus (giáng
hương Tây Phi) trồng tại Gha-na
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