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DIỄN ĐÀN NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, XUẤT KHẨU GỖ, 

LÂM SẢN NĂM 2018- THÀNH CÔNG, BÀI HỌC KINH NGHIỆM; GIẢI 

PHÁP BỨT PHÁ NĂM 2019 

 

HIỆP ĐỊNH CPTPP VÀ VPA/FLEGT: 

Cơ hội và thách thức đối với ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam 

 

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam  

1. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

CPTPP: 

1.1. Bối cảnh:  

Khởi nguồn từ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), sau khi 

Hoa Kỳ quyết định rút khỏi hiệp định, 11 quốc gia còn lại đã nhóm họp và nhất 

trí đổi tên thành Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương 

(CPTPP) vào tháng 11/2017. Hiệp định được chính thức ký kết vào tháng 3/2018, 

giữ nguyên gần như toàn bộ các cam kết của TPP. Các quốc gia CPTPP bao gồm: 

Canada, Mexico, Pê Ru, Chi Lê, New Zealand, Úc, Nhật Bản, Singapore, Brunei, 

Malaysia và Việt Nam. Đến nay, Hiệp định CPTPP đã được 7 nước thành viên 

phê chuẩn, bao gồm Úc, Canada, Nhật Bản, Mexico, Singapore, New Zealand, 

Việt Nam và đã chính thức có hiệu lực vào ngày 30/12/2018.  



2 

 

  

Các nước thành viên CPTPP 

Tổng giá trị GDP của các quốc gia CPTPP khoảng 10.000 tỷ USD, chiếm 

13% GDP toàn cầu. Trung Quốc, Anh và Hàn Quốc cũng đang xem xét việc gia 

nhập CPTPP. 

Việt Nam đang xây dựng khung pháp lý cho Hiệp định. Ngày 17/01/2019, 

Bộ Tài Chính ban hành Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế 

nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định giai đoạn 2019-2022. Theo đó, 

lộ trình cắt giảm thuế của Việt Nam được áp dụng cho 2 nhóm nước: (i) Mexico 

áp dụng thuế suất theo lộ trình cắt giảm bắt đầu từ năm thứ nhất; (ii) Nhóm Úc, 

Canada, Nhật Bản, New Zealand, Singapore áp dụng thuế suất theo lộ trình cắt 

giảm bắt đầu từ năm thứ hai. 

Hàng hóa được coi là có xuất xứ CPTPP khi nguyên liệu sử dụng để sản xuất 

hàng hóa phải có xuất xứ từ các nước CPTPP. Khi sử dụng nguyên liệu ngoài các 

quốc gia CPTPP, doanh nghiệp phải tuân theo các quy tắc rất phức tạp và giá trị 

nguyên liệu không vượt qúa 10% giá trị hàng hóa. 

1.2. Thương mại gỗ và sản phẩm gỗ giữa Việt Nam và các quốc gia 

CPTPP năm 2018: 

1.2.1. Xuất khẩu:  

Thương mại gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) giữa Việt Nam với các quốc gia 

CPTPP tăng trưởng cao. Năm 2018, tổng giá trị xuất khẩu G&SPG của Việt Nam 

https://news.zing.vn/tieu-diem/trung-quoc.html
https://news.zing.vn/tieu-diem/anh.html
https://news.zing.vn/tieu-diem/han-quoc.html
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sang các thị trường trong khối đạt trên 1,626 tỷ USD, tăng 14,6% so với năm 

2017, chiếm  18,3% tổng giá trị xuất khẩu của cả nước.  

Xuất khẩu sang Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục, 1,119 tỷ USD, tăng 12,16% 

so với năm 2017. Tiếp theo là Úc với giá trị đạt 174,05 triệu USD, tăng 14 %. 

Canada xếp vị trí thứ ba với giá trị đạt 155,89 triệu USD. Tuy xếp vị trí thứ tư và 

thứ bảy, nhưng giá trị xuất khẩu G&SPG sang Malaysia và Mexico tăng mạnh, 

lần lượt là 86% và 61% so với năm 2017. Việt Nam hầu như chưa xuất khẩu 

G&SPG sang thị trường Pê ru, Chi Lê và Brunei.  

Giá trị xuất khẩu G&SPG  Việt Nam sang các quốc gia CPTPP giai đoạn 

2016-2018 

Nước 2016 2017 2018 

Úc 

             

161,345,209  

        

154,226,464  

     

174,052,808  

Brunei  

                       

76,308  

               

333,750  

             

462,297  

Canada 

             

130,568,761  

        

152,612,905  

     

155,893,908  

Chile 

                  

6,918,807  

          

16,625,630  

        

13,602,221  

Nhật Bản 

             

961,430,075  

        

988,707,550  

  

1,119,033,609  

Malaysia 

                

44,530,085  

          

54,010,100  

     

100,907,198  

Mexico 

                

11,717,432  

            

9,032,083  

        

14,543,366  

New Zealand 

                

27,562,649  

          

25,242,622  

        

24,256,960  
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Peru 

                  

1,341,007  

               

755,424  

          

1,127,639  

Singapore 

                

16,719,773  

          

17,735,423  

        

22,642,148  

Tổng XK 

          

1,362,210,107  

    

1,419,281,950  

  

1,626,522,154  

 Nguồn:VIFORES phân tích từ dữ liệu của TCHQ 

 

 

Thị phần xuất khẩu G&SPG của Việt Nam sang các nước  khối 

CTTP năm 2018 

 

 Nguồn:VIFORES phân tích từ dữ liệu của TCHQ 

Xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản:  

Trong nhóm quốc gia CPTPP, Nhật Bản luôn đứng vị trí thứ nhất và chiếm 

69% tổng lượng xuất khẩu G&SPG của Việt Nam vào các quốc gia CPTPP.   

Mặt hàng được Nhật Bản nhập khẩu nhiều nhất từ Việt Nam là dăm gỗ, 

năm 2018 giá trị xuất khẩu mặt hàng này giá 424,78 triệu USD chiếm 38% tổng 
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kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này, tiếp đến là đồ nội thất bằng gỗ khác đạt 

111,96 triệu USD chiếm 10%, đồ nội thất phòng ngủ đứng thứ 3 đạt 103,67 triệu 

USD chiếm 9%/tổng giá trị xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Viên nén gỗ là 

dạng nguyên liệu đốt đang được Nhật Bản dùng nhiều vào việc phát điện thay thế 

các nhà máy điện hạt nhân. Xuất khẩu mặt hàng này sang Nhật Bản tăng mạnh, 

từ 15,68 triệu USD vào năm 2017 lên 57,73 triệu USD năm 2018 tăng 268%.  

Tham khảo các mặt hàng gỗ xuất khẩu sang Nhật Bản giai đoạn 

2015-2018 

 

Nguồn:VIFORES phân tích từ dữ liệu của TCHQ 

Thị trường Úc:  

Úc là thị trường nhập khẩu G&SPG lớn thứ 2 trong quốc gia CPTPP và 

cũng là quốc gia nhập khẩu G&SPG lớn thứ 6 của Việt Nam. Úc nhập khẩu đồ 

nội thất bằng gỗ từ một số thị trường chính như Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia. 

Theo thống kê nhu cầu nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ tại Úc tăng, cùng với vị trí 

địa lý thuận lợi và ưu đãi lớn từ Hiệp định CPTPP và ASEAN-Australia-New 

Zealand (ANZFTA) mang lại, là cơ hội lớn để doanh nghiệp cho các DN của Việt 

Nam tăng cường xuất khẩu sang thị trường này.  
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Thị trường Canada:  

  Canada là quốc gia nhập khẩu nhiều đồ nội thất phòng ngủ, phòng khách 

và ghế ngồi. Việt Nam là nhà cung cấp đồ nội thất lớn thứ tư của Canada, chiếm 

khoảng 12,9% kim ngạch nhập khẩu đồ nội thất của nước này. Canada là thị 

trường lớn, nhu cầu nhập khẩu đồ gỗ gia tăng do sản xuất trong nước không cạnh 

tranh được với các sản phẩm nhập khẩu.  

Tỷ trọng mặt hàng Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Canada năm 2018  

Nguồn:VIFORES phân tích từ dữ liệu của TCHQ  

Mặt khác, Canada là quốc gia cung ứng gỗ nguyên liệu dồi dào, với sản 

lượng khai thác hàng năm đạt 600 triệu m3. Đây là nguồn nguyên liệu nhập khẩu 

quan trọng cho ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam. Có thể nói rằng Canada là 

một thị trường đầy tiềm năng đối với ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam. 

Thị trường Malaysia:  

Việt Nam xuất chủ yếu các mặt hàng ván bóc/ván lạng, đồ gỗ nội thất, ghế 

ngồi và gỗ dán sang thị trường này. Malaysia nhập khẩu gỗ từ các quốc gia châu 

Á và là một trong 2 quốc gia ở Đông Nam Á nhập khẩu sản phẩm gỗ của Việt 

Nam. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là đồ gỗ nội thất các loại ván nhân tạo 
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như ván ép, ván dăm và veneer. Giá trị nhập khẩu tăng mạnh trong những năm 

gần đây (80% năm 2017) cho thấy tiềm năng của thị trường này.   

Các quốc gia khác trong CPTPP: Đây cũng là thị trường xuất khẩu tiềm năng 

của ngành công nghiệp gỗ, tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại Việt Nam chưa 

khai thác được hết lợi thế từ các thị trường này. Khi Hiệp định CPTTP đi vào 

thực thi, xuất khẩu G&SPG sang New Zealand, Singapore và Mexico sẽ tăng. 

Đồng thời, các doanh nghiệp gỗ của Việt Nam sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu 

sang Pê Ru, Chi Lê và Brunei.  

1.2.2. Nhập khẩu: 

Việt Nam chủ yếu nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ và ván nhận tạo từ quốc gia 

CPTPP. Malaysia, Chile, New Zealand, là ba quốc gia cung cấp  nguyên liệu lớn, 

nằm trong TOP 10 các quốc gia Việt Nam nhập khẩu nguyên liệu. Năm 2018, giá 

trị nhập khẩu từ Malaysia đạt trên 114,18 triệu USD, Chi lê đạt trị giá 82,59 triệu 

USD và New Zeland đạt 64,96 triệu USD 

Trong số đó, Malaysia là nước cung cấp các loại ván gỗ nhiều nhất cho 

Việt Nam. Ván sản xuất tại Malaysia đáp ứng yêu cầu về chất lượng, giá cả cạnh 

tranh nên được khách hàng Việt Nam ưa chuộng.  

Giá trị nhập khẩu G&SPG từ các quốc gia CPTPP năm 2018 

Nước  Trị giá (USD) 

Malaysia       114,185,212  

Chile          81,597,686  

New Zealand          64,966,610  

Canada          31,451,535  

Japan          10,089,875  
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Australia            8,470,005  

Singapore            2,436,472  

Peru            1,363,114  

Mexico               570,089  

Tổng giá trị NK 315,130,598 

Nguồn:VIFORES phân tích từ dữ liệu của TCHQ  

Nhóm cung cấp nguyên liệu gỗ đứng đầu là Chi Lê sau đó đến New 

Zealand và Canada. Chi Lê và New Zealand cung cấp chủ yếu các loại gỗ thông 

(thông Radiata của New Zealand) trong khi các loại gỗ khác như sồi, tần bì, óc 

chó, dương được cung cấp bởi Canada.  

Việt Nam nhập khẩu gỗ nguyên liệu từ Nhật Bản, Úc, Singapore, Peru, 

Mexico với giá trị không đáng kể. Các doanh nghiệp Nhật Bản đang xúc tiến tiêu 

thụ gỗ nguyên liệu ở thị trường Việt Nam. Riêng đối với thị trường Brunei, tới 

thời điểm hiện tại Việt Nam chưa nhập khẩu G&SPG từ thị trường này.  

Việt Nam nhập khẩu G&SPG từ các nước trong khối CTPP năm 2018 
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Nguồn:VIFORES phân tích từ dữ liệu của TCHQ  

 

1.3 Cơ hội và thách thức 

Cơ hội: 

- Thuế quan: theo các chuyên gia, dự kiến CPTPP sẽ giúp GDP Việt 

Nam tăng thêm 10,39% nhờ vào thuế quan. Xuất khẩu sản phẩm gỗ sang 

các thị trường CPTPP sẽ tăng do hàng rào thuế quan, tăng khả năng cạnh 

tranh về giá đối với các sản phẩm cùng loại của các nước khác.  

- Mở rộng thị trường xuất khẩu: Nhờ vào các ưu đãi của Hiệp định, 

các doanh nghiệp sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu sang các quốc gia thành 

viên như Pê Ru, Chi Lê và Brunei.  

- Việt Nam là trung tâm chế biến gỗ, các doanh nghiệp có thể nhập 

khẩu nguyên liệu từ các nước CPTPP như Canada, Chi lê để hưởng ưu đãi 

khi xuất khẩu đồ gỗ sang thị trường trong khối. 

- Nhập khẩu gỗ từ các nước trong nội khối CTPPP sẽ được hưởng các lợi ích sau: 

  

o Chứng minh được xuất xứ (C/O) dễ dàng, thuận lợi 

o Gỗ được sơ chế với công nghệ tiên tiến đảm bảo gỗ có chất lượng cao 

o Nguồn cung ứng gỗ có sản lượng khai thác lớn và ổn định hàng năm, 

đảm bảo tính hợp pháp 

- Tiếp cận được nhiều nguồn thông tin về công nghệ và thiết bị chế 

biến gỗ tiến tiến,  

- Tiếp cận được trình độ quản trị doanh nghiệp cao của các nước có 

nền lâm nghiệp phát triển như Canada, Nhật, Úc,.  

- Có điều kiện để đào tạo và nâng cao kỹ năng lao động của nguồn nhân lực,… 
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- Chính phủ Việt Nam sẽ xây dựng quy định pháp lý để siết chặt tình trạng vi 

phạm thiết kế, các doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong việc đầu tư vào thiết kế, 

xây dựng thương hiệu sản phẩm. 

Thách thức: 

- Sở hữu chí tuệ: Hiện nay pháp luật của Việt Nam chỉ xử phạt hành chính 

các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ, chưa có những quy định xử lý bằng hình sự. 

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng sao chép, hàng lậu… đang được bày bán 

công khai ở mọi nơi. Điều này khiến doanh nghiệp không mấy quan tâm đến việc 

đầu tư vào thiết kế mà chủ yếu là gia công theo đơn hàng đã có sẵn thiết kế. 

- Do Việt Nam sử dụng nguồn cung gỗ rất lớn. Vì vậy vẫn phải nhập khẩu 

từ nhiều quốc gia khác nhau, đòi hỏi phải siết chặt quản lý nguồn gỗ nhập khẩu.  

- Các dòng thuế nhập khẩu sẽ bị cắt giảm, đồ gỗ của Việt Nam sẽ phải cạnh 

tranh với đồ gỗ của các quốc gia CPTPP trên cả thị trường nội địa và xuất khẩu.  

Các doanh nghiệp phải cải cách quản trị doanh nghiệp để đáp ứng các quy định 

pháp lý mới từ Hiệp định. DN sẽ phải chi tiêu nhiều hơn vào đầu tư đổi mới công 

nghệ và quy trình sản xuất để cạnh tranh với sản phẩm từ các nước thành viên 

CPTPP. 

2. Hiệp định đối tác tự nguyện VPA/FLEGT: 

2.1. Bối cảnh: 

Khởi động đàm phán từ năm 2011, sau 6 năm đàm phán, Việt Nam và Liên 

minh châu Âu (EU) đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi 

luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) vào ngày 

19.10.2018 tại Bỉ.  

Đây là Hiệp định thương mại có tính chất ràng buộc pháp lý nhằm cải thiện 

quản trị rừng và thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp xuất khẩu từ 

Việt Nam sang thị trường EU. Hiệp định VPA/FLEGT sẽ mang lại lợi ích cho 
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Việt Nam trên cả 3 lĩnh vực kinh tế - xã hội - môi trường, nổi bật là mở rộng thị 

trường xuất khẩu, cải thiện thể chế về quản lý rừng, giải quyết tình trạng khai thác 

và thương mại gỗ trái phép, góp phần phát triển bền vững ngành chế biến gỗ xuất 

khẩu của Việt Nam. 

Việt Nam sẽ xây dựng Hệ thống bảo đảm tỉnh hợp pháp gỗ VNTLAS, tiến 

hành phân loại doanh nghiệp, kiểm soát chuỗi cung gỗ và tiến tới cấp phép 

FLEGT.  
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2.2. Thương mại G&SPG giữa Việt Nam với các quốc gia thành viên 

liên minh châu Âu (EU) 

Xuất khẩu:  

EU là thị trường xuất khẩu lớn thứ 4 của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu sang 

EU luôn duy trì ổn định và tăng nhẹ trong những năm gần đây. Các mặt hàng EU 

nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là sản phẩm gỗ thuộc mã HS 94. Năm 2018, xuất 

khẩu G&SPG sang EU đạt 759,07 tỷ USD tăng 3,0% so với năm 2017.  

EU luôn là thị trường xuất khẩu G&SPG quan trọng của ngành công nghiệp 

gỗ bởi hầu hết các doanh nghiệp xuất khẩu sang EU là các doanh nghiệp của 

người Việt. 

Giá trị xuất khẩu G&SPG của Việt Nam sang EU giai đoạn 2016 – 2018 

 

Nguồn:VIFORES phân tích từ dữ liệu của TCHQ  

Anh là quốc gia nhập khẩu G&SPG lớn nhất trong khối. Năm 2018, xuất 

khẩu vào quốc gia này chiếm 36,2%, đạt 289 triệu USD. Tiếp đến là Pháp, đạt 

130 triệu USD, chiếm 16,4%. Xếp thứ ba là Đức với giá trị đạt 107 triệu USD, 

chiếm 14,0%. 
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Thị phần xuất khẩu G&SPG sang các nước EU năm 2018 

 

Nguồn:VIFORES phân tích từ dữ liệu của TCHQ  

Nhập khẩu: 

EU là một trong những thị trường chính cung cấp nguồn gỗ nguyên liệu 

cho Việt Nam. Gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ EU được đánh giá có mức độ rủi ro 

rất thấp. Các mặt hàng nhập khẩu chính bao gồm gỗ xẻ, gỗ tròn, veneer. Năm 

2018, Việt Nam nhập khẩu 246,47  triệu USD G&SPG từ EU, tăng 5% so với 

năm 2017 nhập khẩu đạt 235,89 triệu USD. 
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Giá trị G&SPG Việt Nam nhập khẩu từ EU năm 2018 

 

Nguồn: VIFORES phân tích từ dữ liệu của TCHQ 

Trong EU, các quốc gia cung cấp gỗ nguyên liệu lớn cho Việt Nam gồm: 

Bỉ, Đức, Phần lan, Croatia. Năm 2018, Việt Nam nhập từ Bỉ trên 47,79 triệu USD 

gỗ nguyên liệu chiếm trên 19,4% tổng giá trị Việt Nam nhập từ EU, tiếp theo là 

thị trường Đức nhập 45,31 triệu USD, chiếm 18,4%; Phần Lan nhập 32,47 triệu 

USD chiếm 13,2% , Croatia nhập 30,85 triệu USD chiếm 12,5 % và từ Pháp: 

25,99 triệu USD chiếm 10,5%. 
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Thị phần các quốc gia trong khối EU cung cấp G&SPG cho Việt Nam năm 

2018 

 

Nguồn: VIFORES phân tích từ dữ liệu của TCHQ  

Các loại gỗ nhập khẩu EU chủ yếu là gỗ sồi, tần bì, dẻ gai, óc chó,… đây 

là nguồn cung gỗ hợp pháp lớn thứ hai sau thị trường Mỹ mà Việt Nam đang 

hướng tới sử dụng nguồn nguyên liệu có nguồn ngốc rõ ràng.  

2.3. Cơ hội và thách thức 

2.3.1. Cơ hội: 

- Hệ thống bảo đảm tính hợp pháp gỗ của Việt Nam sẽ giúp kiểm soát tốt 

nguồn cung gỗ nguyên liệu từ đó sẽ giúp nâng cao hình ảnh đồ gỗ của Việt Nam 

trên trường quốc tế. Có thể coi VPA/FLEGT như là một công cụ quan trọng để 

nâng cao thương hiệu cho đồ gỗ Việt.  

- VPA/FLEGT không chỉ giúp tăng trưởng xuất khẩu vào EU, một số quốc gia 

đang xem xét việc công nhận giấy phép FLEGT, điều này sẽ là cơ hội để các doanh 

nghiệp sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt 

Nam sẽ tăng không chỉ ở các quốc gia trong EU mà còn ở các quốc gia khác. 
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- Giấy phép FLEGT sẽ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu vào EU không phải 

thực hiện trách nhiệm giải trình. Điều này sẽ rút ngắn thời gian thông quan và 

giảm các thủ tục pháp lý khác. 

- Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ sẽ tăng khi Hiệp định VPA/FLEGT có 

hiệu lực vì lòng tin của người tiêu dùng EU vào sản phẩm Việt Nam sẽ tăng lên.  

- Kỳ vọng các DN CBG của EU sẽ đầu tư vào Việt Nam để sản xuất các sản 

phẩm gỗ xuất khẩu sang các nước khác và các nguyên liệu phụ trợ (keo, sơn, đồ 

kim khí,…)  

- Các DN CBG Việt Nam sẽ tiếp cận được công nghệ tiên tiến của EU và sẽ 

thay thế công nghệ CBG của Trung Quốc, Đài Loan bằng công nghệ của EU.  

2.3.2. Thách thức 

- Việt Nam nhập khẩu gỗ từ trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với 120 loài 

gỗ khác nhau. Việc xác định tiêu chí loài rủi ro, vùng địa lý rủi ro khi xây dựng 

các quy định về kiểm soát chuỗi cung gỗ nhập khẩu. 

- Các doanh nghiệp phải đầu tư nguồn lực vào cải tiến sản xuất, quan tâm hơn 

nữa đến điều kiện lao động, điều kiện phòng cháy chữa cháy tại các xưởng gỗ. 

Các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cho cán bộ để đáp ứng tốt các quy định 

pháp lý liên quan đến hiệp định này.  

- Phân loại doanh nghiệp là yếu tố ảnh hướng lớn đến doanh nghiệp. Đối với 

doanh nghiệp loại 1, việc cấp phép FLEGT dễ dàng hơn, trong khi các doanh 

nghiệp loại 2 sẽ phải qua các bước xác nhận và kiểm tra của cơ quan hữu quan ở 

địa phương. Các doanh nghiệp chưa chấp hành vi phạm ở thời điểm xuất khẩu sẽ 

không được phép xuất khẩu.   

- Những năm qua trước mặt khi thực thi VPA/FLEGT thì cần các tác nhân 

sau đây sẽ gặp khó khăn:  
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o Các HGĐ trồng rừng nguyên liệu gỗ để cung ứng cho các DN CBG sản 

xuất đồ gỗ ngoài trời xuất khẩu sang EU; 

o Các thương lái cũng ứng gỗ nguyên liệu sẽ gây trở ngại trong việc mua 

và vận chuyển nguyên liệu gỗ; 

o Các cơ sở chế biến gỗ quy mô nhỏ ở các làng nghề gỗ sẽ khó khăn đối 

với việc lưu giữ hồ sơ trong xuất và xác minh nguồn gốc gỗ hợp pháp./. 


