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3.6. GHI-NÊ XÍCH ĐẠO

3.6.1. Lệnh cấm và hạn chế xuất khẩu

a. Gỗ tròn và gỗ xẻ

Hiện tại lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn chưa được áp dụng tại Ghi-nê Xích 
đạo. Tuy nhiên, Ghi-nê Xích đạo đã tham gia Cộng đồng Kinh tế và Tiền tệ 
Trung Phi (CEMAC). Theo quy định của CEMAC thì việc cấm xuất khẩu gỗ 
thô sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

b. Loài

Nghiêm cấm xuất khẩu các loài gỗ: Cẩm, Bubinga (Guibourtia 
tessmannii); Mun, Envila, Ebano (Diospyros crassiflora) và Muồng đen, 
nsonso, wengue (Milletia laurentii) dưới dạng gỗ tròn và gỗ xẻ. Chặt hạ 
các Loài này cần giấy phép đặc biệt của các cơ quan liên quan (Điều 60, 
Nghị định 97/1997).

c. Công ước CITES

Ghi-nê Xích đạo tham gia công ước CITES năm 1992. Nghị định 172/2005 
ngày 8 tháng 9 nội luật các quy định buôn bán các Loài động vật và thực 
vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng ở Cộng hòa Ghi-nê Xích đạo.

Việc xuất nhập khẩu và tái xuất bất kỳ loài gỗ nào được liệt kê trong các 
Phụ lục của Công ước CITES đều phải có giấy phép xuất nhập khẩu CITES 
của Cơ quan quản lý CITES.
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Gỗ Cẩm (Guibourtia tessmannii), gỗ Mun (Diospyros crassiflora), gỗ 
Muồng đen (Milletia laurentii (wengue) và Anh Đào Châu Phi (Prunus 
Victana) được nêu trong phụ lục II CITES. Do đó, việc chặt hạ các loài gỗ 
này phải được cấp phép đặc biệt của cơ quan có liên quan.

Hạn ngạch xuất khẩu được thiết lập cho các loài gỗ sau: Cẩm lai (Dalbergia 
sp), Cẩm, Bubinga (Guibourtia demeusei, Guibourtia tessmannii) và Anh 
Đào Châu Phi (Prunus Victana).

3.6.2. Nguồn gỗ

Ghi-nê Xích đạo có 3 nguồn gỗ chính là gỗ khai thác từ vườn tư nhân 
hoặc rừng bán ổn định lâu dài, gỗ từ rừng cộng đồng, đất nông nghiệp 
và đất sử dụng cho các mục đích khác và gỗ khai thác từ rừng quốc gia, 
rừng ổn định lâu dài. 

STT Nguồn Giải thích

1 Gỗ vườn (trong lục 
địa) - rừng bán ổn 
định lâu dài

 - Chủ sở hữu tài sản: Tư nhân
 - Loại hình quản lý: Rừng sản xuất
 - Giấy phép: Quyền khai thác do Bộ phụ trách 

cấp và Tổng thống ký. Yêu cầu ủy quyền của 
Hội đồng Quản lý rừng.

 - Mô tả: Các diện tích rừng tự nhiên hoặc rừng 
trồng nhỏ trong ranh giới của đất nông-lâm 
nghiệp kết hợp hoặc nông thôn.

2 Rừng cộng đồng 
(khu vực đảo và 
đất liền) - đất nông 
nghiệp và đất sử 
dụng cho các mục 
đích khác.

 - Chủ sở hữu tài sản: Cộng đồng địa phương
 - Loại hình quản lý: Rừng sản xuất (diện tích tối 

đa 4 ha/hộ. Hiệu lực: Vô thời hạn)
 - Quyền khai thác do Bộ phụ trách cấp và Tổng 

thống ký. Chấp nhận giấy chứng nhận quyền 
sử dụng rừng cộng đồng.

STT Nguồn Giải thích

 - Mô tả: Diện tích rừng tự nhiên hoặc rừng 
trồng được nhà nước thừa nhận, khoanh 
vùng và cấp cho cộng đồng địa phương tiếp 
tục sử dụng ổn định lâu dài. Muốn có rừng, 
cộng đồng phải nộp bản điều tra dân số mới 
nhất cho Viện phát triển lâm nghiệp và quản 
lý rừng được bảo vệ (INDEFOR-AP). Diện tích 
khu rừng đề xuất được INDEFOR-AP xác định 
và thiết lập ranh giới. Sau đó, INDEFOR-AP 
gửi bản khoanh vùng ranh giới và đề nghị của 
cộng đồng tới Đại diện khu vực của Cơ quan 
quản lý rừng bền vững (ASM) để trình lên Bộ 
trưởng ký. Cộng đồng có thể khai thác hoặc 
ủy quyền cho bên thứ ba bằng một hợp đồng 
được chủ tịch xã và công ty lâm nghiệp ký, 
với sự chấp thuận của Hội đồng Quản lý rừng.

 - Thù lao cho giấy phép khai thác gỗ trong 
rừng cộng đồng được trả bằng hiện vật. Đó 
là các dịch vụ xã hội giống như áp dụng với 
các công ty lâm nghiệp trong khu vực giáp 
với rừng quốc gia được cấp phép. Diện tích 
được cấp phép được điều chỉnh lại sau 10 
năm trên cơ sở số liệu điều tra dân số; điều 
này cho phép rừng cộng đồng được mở rộng 
theo sự gia tăng của dân số.

3 Rừng quốc gia 
(trong đất liền) - 
rừng ổn định lâu dài

 - Tài sản: Nhà nước
 - Loại hình quản lý: Rừng sản xuất (diện tích tối 

đa 50.000 ha)
 - Hiệu lực: 15 năm, và có thể được gia hạn
 - Giấy phép: Rừng được cấp phép khai thác 

thông qua Thỏa thuận cho thuê khai thác gỗ 
(LAHT). Yêu cầu từ Bộ Lâm nghiệp trình Tổng 
thống ký.
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STT Nguồn Giải thích

Tại Điều 38, Đạo luật 1/1997 về các phương 
thức khác nhau của LAHT, thời hạn và diện tích 
khai thác được cấp được quy định như sau:

 y Ngắn hạn: Thời gian: 5 năm, có thể gia hạn. 
Diện tích tối đa 10.000 ha. Khai thác bởi 
chủ sở hữu hoặc bên thứ ba.

 y Trung hạn: Thời gian: 10 năm, có thể gia 
hạn. Diện tích: từ 10.001 đến 30.000 ha. 
Đơn vị khai thác cần sở hữu một nhà máy 
công nghiệp để sơ chế.

 y Dài hạn: Thời hạn: 15 năm, có thể gia hạn. 
Diện tích: 30.001 đến 50.000 ha. Đơn vị 
khai thác cần sở hữu một nhà máy công 
nghiệp để sơ chế và chế biến chuyên sâu.

Có ba hình thức Thỏa thuận cho thuê khai thác 
gỗ, nhưng chỉ người dân địa phương mới được 
phép dự kiến hình thức trong phần a) của điều 
này.

 y Mô tả: Rừng tự nhiên hoặc rừng trồng của 
nhà nước có thể khai thác trực tiếp và độc 
quyền hoặc thông qua bên thứ ba có đủ 
năng lực tài chính để khai thác, chế biến và 
xuất khẩu gỗ.

3.6.3.  Quy định pháp lý đối với khai thác

Việc sử dụng và quản lý rừng ở Ghi-nê Xích đạo được quy định trong Đạo 
luật 1 ngày 18 tháng 2 năm 1997. Điều 18 của Đạo luật này quy định tất 
cả các hoạt động khai thác gỗ cho mục đích thương mại đều phải xin 
phép trước theo mục đích sử dụng, theo loài, khối lượng, số lượng, chất 
lượng và các thông số khác theo quy định. Nghị định 97 ngày 12 tháng 8 
năm 1997 đưa ra các quy định quản lý rừng cụ thể.

Nghị định 07 ngày 31 tháng 1 năm 2017 của Tổng thống cấm khai thác 
vì mục đích thương mại đối với một số đơn vị khai thác sử dụng cưa máy 

và một số công ty lâm nghiệp ở cấp quốc gia quy định chi tiếp quy trình 
xử lý hồ sơ xin cấp phép khai thác gỗ trong nước.

a. Gỗ vườn

Khai thác gỗ vườn cần có ủy quyền khai thác của Hội đồng Quản lý rừng 
(Tổng thống ký). Để ủy quyền khai thác, chủ vườn phải cung cấp giấy tờ 
chứng minh quyền sở hữu tài sản gỗ vườn do Tổng thống cấp, đăng ký 
sử dụng cưa máy và báo cáo có cây thương mại trong vườn, cũng như ủy 
quyền doanh số bán gỗ tại địa phương.

Thực hiện các hoạt động khai thác trong vườn đều phải có giấy phép khai 
thác của Tổng Giám đốc Sản xuất và Thương mại Lâm nghiệp đối với khu 
vực đảo, hoặc Đại diện vùng của Bộ Thủy sản và Lâm nghiệp cấp cho khu 
vực đất liền. Giấy ủy quyền phải có thông tin về loài và khối lượng sẽ khai 
thác.

b. Rừng cộng đồng

Khai thác gỗ trong rừng cộng đồng phải được Bộ phận phụ trách khu vực 
ủy quyền và giấy ủy quyền này phải được Tổng thống ký.

Trong hồ sơ xin ủy quyền khai thác, cộng đồng phải có được Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng rừng, giấy phép sử dụng được cấp cho cộng đồng. 
Để được cấp ủy quyền khai thác, cộng đồng cần chứng minh trong đơn 
về nhu cầu khai thác rừng cộng đồng và danh sách các dự án phát triển 
ưu tiên.

Bộ phụ trách sẽ cấp quyền khai thác rừng cộng đồng sau khi trình báo 
cáo phân tích và kiểm tra xác minh khu vực khai thác. Giấy ủy quyền có 
hiệu lực một năm kể từ ngày ký.

Trong trường hợp khai thác gỗ được bên thứ ba thực hiện, thì đơn xin ủy 
quyền khai thác cần đính kèm hợp đồng mua gỗ được bên thứ ba và hội 
đồng cộng đồng (thôn) ký. Hợp đồng này cũng sẽ được Hội đồng quản lý 
rừng ký để tiếp tục thực hiện như cam kết.
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c. Rừng quốc gia 

Đơn vị khai thác rừng cần có Thỏa thuận cho thuê khai thác gỗ (LAHT) 
của Bộ Lâm nghiệp (và được Tổng thống ký) để thực hiện các hoạt động.

Để có được LAHT, đơn đăng ký cần phải nộp xin Tổng thống phê duyệt. Bộ 
hồ sơ này cần giải thích và biện minh cho kế hoạch quản lý rừng và mô tả 
chính xác về địa điểm và khu vực khai thác.

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

Chủ sở hữu LAHT phải cam kết chế biến công nghiệp gỗ và phải đạt tối 
thiểu 60% sản lượng gỗ tròn của họ sau năm đầu tiên ký kết thỏa thuận. 
Cam kết chế biến được công nhận chính thức bằng công chứng. Chủ sở 
hữu LAHT có nghĩa vụ phải chế biến 100% sản lượng gỗ tròn sau một số 
năm nhất định.

Các yêu cầu chế biến đối với chủ sở hữu LAHT được liệt kê như sau:

a. Ngắn hạn: Thời gian là 5 năm, có thể gia hạn. Diện tích tối đa 10.000 
ha. Chế biến bởi chủ sở hữu hoặc bên thứ ba.

b. Trung hạn: Thời gian là 10 năm, có thể gia hạn. Diện tích dao động từ 
10.001 đến 30.000 ha. Đơn vị khai thác cần sở hữu một nhà máy công 
nghiệp để sơ chế.

c. Dài hạn: Thời hạn là 15 năm, có thể gia hạn. Diện tích 30.001 đến 
50.000 ha. Đơn vị khai thác cần sở hữu một nhà máy sơ chế công nghiệp 
và chế biến sâu.

Bên thụ hưởng LAHT sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để tận dụng 
gỗ với mục đích giảm tỷ lệ gỗ thải hiện đang được hạch toán trong các 
ngành công nghiệp chế biến gỗ và khai thác phục vụ sơ chế. Các biện 
pháp này sẽ được ghi vào trong kế hoạch quản lý vào cuối năm của năm 
đầu tiên sau khi ký thỏa thuận.

3.6.5. Quy định pháp lý đối với xuất khẩu

Chỉ được phép xuất khẩu gỗ sau khi phân loại theo chất lượng, nhóm loài 
và các thông tin này phải được thể hiện trên vận đơn và hóa đơn. Tổ chức, 
cá nhân tiến hành giao dịch các sản phẩm gỗ thuộc tài sản của họ hoặc 
thuộc quyền sở hữu hợp pháp phải gửi tờ khai cho Văn phòng điều phối, 
giám sát, tiếp thị lâm nghiệp (OCIPEF) để kiểm soát và phân loại trước 
khi xuất khẩu.

Phòng Quản lý Lâm nghiệp cấp giấy chứng nhận xuất xứ. Chứng nhận 
hợp pháp được Bộ trưởng bộ phụ trách ký sau khi xem xét tất cả các tài 
liệu liên quan đến rừng được công ty khai thác. Các tài liệu xuất khẩu 
bao gồm:

 - Giấy phép kinh doanh. 

 - Giấy ủy quyền khai thác gỗ. 

 - Vận đơn. 

 - Giấy phép xuất khẩu. 

 - Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.

3.6.6.  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 chuyển đổi mục đích hoặc 

giấy phép chuyển đổi được ban 
hành mà không có giới hạn tài sản 
rõ ràng hoặc thiếu các tài liệu pháp 
lý. Kế hoạch quản lý không đầy đủ 
theo quy định của pháp luật.

 - Xem xét giấy phép khai thác và kế 
hoạch quản lý để đảm bảo tính hợp 
pháp và pháp lý của các tài liệu này 
bằng cách liên hệ với cơ quan có 
thẩm quyền ở địa phương để xác 
minh.
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Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

Thuế và Phí:
 - Trốn đóng các khoản thuế và phí. 

Danh sách thuế suất áp dụng cho 
diện tích rừng khai thác không được 
cập nhật. Để tránh đóng mức phí 
cao, mức phí chính thức thấp nhất 
luôn được áp dụng cho tất cả các 
đơn vị sản xuất và cho tất cả các loài 
thương mại và/hoặc loài xuất khẩu.

 - Đánh giá tài liệu cung cấp bằng 
chứng đóng thuế và phí. 

 - Đánh giá tài liệu để đảm bảo nộp 
thuế chính xác. 

 - Liên lạc cơ quan có thẩm quyền để 
xác nhận tính hợp lệ của các khoản 
thanh toán này.

Hoạt động khai thác gỗ:
 - Khai thác gỗ được tiến hành bất hợp 

pháp, không có sự cho phép cần 
thiết, hoặc được thực hiện bởi các 
“công ty ma” (đặc biệt là đối với các 
loài gỗ cần phải có giấy phép đặc 
biệt). Ngoài ra, danh sách loài, kích 
cỡ và diện tích khu vực khai thác 
không được ghi chép khi tiến hành 
khai thác. Khai thác không đáp ứng 
các yêu cầu về môi trường và lao 
động, như sức khỏe và an toàn lao 
động.

 - Đánh giá tại chỗ các hoạt động khai 
thác rừng bao gồm đánh giá khu vực 
khai thác, loài và khối lượng khai 
thác, mức độ tuân thủ pháp luật về 
lao động như sức khỏe và an toàn 
lao động. 

 - Nếu phát hiện không tuân thủ, nên 
có hành động khắc phục và đáp ứng 
các Quy định pháp lý.

Quyền của bên thứ ba:
 - Cơ chế chia sẻ lợi ích từ rừng giữa 

các bên không được thực hiện, lợi 
ích cho cộng đồng không được đảm 
bảo.

 - Theo thông tin thu được từ khảo sát, 
đã xác định được các khoản hối lộ 
giữa các quan chức và công ty, giữa 
công ty với chính quyền địa phương. 
Ngoài ra, có tình trạng một số công 
ty chiếm đoạt bất hợp pháp rừng tổ 
tiên và rừng truyền thống của cộng 
đồng.

 - Các vấn đề về quyền cộng đồng địa 
phương đối với đất đai và quyền tiếp 
cận nên được đánh giá tại chỗ. 

Rủi ro Khuyến nghị biện pháp giảm thiểu 
rủi ro

 - Không phải tất cả các công ty đều 
thuê nhân công địa phương. Nhiều 
công ty có nhà đầu tư từ châu Á chủ 
yếu sử dụng lao động nước ngoài.

 - Để đánh giá việc tuân thủ theo yêu 
cầu pháp luật về giấy phép, kế hoạch 
quản lý, v.v... cần đánh giá và phỏng 
vấn các bên liên quan từ cộng đồng 
địa phương, các tổ chức xã hội dân 
sự và đại diện chính quyền.

Thương mại và vận tải:
 - Có rủi ro là khối lượng và phân loại 

không được đo tính chính xác trước 
khi xuất khẩu. Ghi chép sai về loài và 
do đó – loài được bảo vệ bị buôn bán 
bất hợp pháp.

 - Để xác minh phạm vi rủi ro trong 
thương mại và vận tải, nên tiến hành 
xác minh tại chỗ các tài liệu và xác 
định loài. Trong quá trình đánh giá, 
các tài liệu từ chuỗi cung ứng nên 
được đánh giá để xác nhận tính nhất 
quán và tính chính xác của thông tin. 
Kiểm soát tài liệu nên được hỗ trợ 
bằng các cuộc phỏng vấn với các cơ 
quan chính phủ có liên quan để đánh 
giá nếu các tài liệu bị thao túng bất 
hợp pháp.

Chế biến:
 - Công ty hoạt động mà không đăng 

ký cần thiết.
 - Thiếu giấy phép môi trường.
 - Không thực hiện đánh giá tác động 

môi trường và xã hội trước khi xây 
dựng và thực hiện các hoạt động.

 - Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 
về vệ sinh và an toàn lao động. Vi 
phạm các yêu cầu về lao động: 
người lao động làm việc không có 
hợp đồng hoặc đang làm việc mà 
không được đăng ký lao động.

 - Không tuân thủ yêu cầu tuyển dụng 
trong đó ít nhất 70% lao động trong 
nước.

 - Đánh giá tại chỗ của các cơ sở chế 
biến về: giấy phép đăng ký cần thiết, 
Quy định pháp lý về bảo vệ môi 
trường, và các yêu cầu pháp luật 
liên quan đến điều kiện làm việc.
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3.6.7.  Một số chứng từ tham khảo sử dụng cho Biểu 3 (Nghị định 
VNTLAS)

	y Thỏa thuận cho thuê hoạt động khai thác gỗ do Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp 
và Môi trường (Ministerio de Bosques y Medio Ambiente) phê duyệt.

Áp dụng cho rừng nhượng quyền, thể hiện thời kỳ khai thác và diện tích khai thác 
tối đa. Chủ tài liệu là cá nhân / công ty sở hữu khu vực nhượng quyền lâm nghiệp. 
Chữ ký được yêu cầu bởi Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp và Môi trường.

	y Giấy phép xuất nhập khẩu (Licencia de importación y exportación) do Đại 
diện vùng của Bộ Thương mại và Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ (Ministerio de 
Comercio y Pymes) cấp.

Áp dụng cho buôn bán tài nguyên rừng ra nước ngoài. Chủ tài liệu là công ty bán 
gỗ. Chữ ký được yêu cầu bởi Đại diện vùng của Bộ Thương mại và Doanh nghiệp 
Vừa và Nhỏ
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	y Chứng nhận đăng ký kinh doanh (Certificado de Registro de Empresa) 
do cơ quan quản lý thu ngân sách trực thuộc Bộ Tài chính, Kinh tế và 
Kế hoạch, xác nhận công ty thoả mãn các điều kiện cần thiết để triển 
khai hoạt động khai thác gỗ. Chứng từ này được cấp mới hàng năm. 

Áp dụng cho ngành lâm nghiệp, cụ thể là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực khai thác và chế biến gỗ. Yêu cầu có chữ ký phê duyệt của do cơ quan quản 
lý thu ngân sách trực thuộc Bộ Tài chính, Kinh tế và Kế hoạch

	y Giấy phép khai thác (Autorización de Apeo) do Tổng thống nước 
Cộng hoà Ghi-nê Xích đạo ký và ban hành. Chứng từ này cho phép 
chủ rừng hoặc bên thứ ba triển khai các hoạt động đốn gỗ, bao 
gồm khai thác và các hoạt động khác trong khu vực rừng cho thuê.  
Trên giấy phép chỉ rõ diện tích của khu vực nhượng quyền, thời hạn cấp phép 
đốn gỗ, toạ độ của các làng xóm lân cận để thực hiện các nghĩa vụ xã hội. 
Giấy phép này áp dụng cho các khu vực rừng tư nhân và rừng cộng 
đồng nhưng không áp dụng cho trường hợp nhượng quyền rừng trong 
rừng tự nhiên. 

	y Chứng nhận xuất xứ (Certificado de Origen) do Phòng Thương mại, 
Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Công nghiệp ban hành. 

Áp dụng cho đơn vị xuất khẩu, cụ thể là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực khai thác và chế biến gỗ. Yêu cầu có chữ ký của kiểm chứng viên thuộc 
Phòng Thương mại, Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Công nghiệp. 
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