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1. Đặt vấn đề 

1.1. Bối cảnh 

Việt Nam đang trong quá trình đàm phán Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) với Liên minh 

Châu Âu về “Thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản- FLEGT”. Hiệp định 

VPA/FLEGT với hai phụ lục quan trọng là Định nghĩa gỗ hợp pháp (LD) và Hệ thống đảm bảo gỗ hợp 

pháp (TLAS) của Việt Nam đặt ra những yêu cầu về gỗ hợp pháp được lưu thông trong chuỗi cung sản 

phẩm gỗ. Khi VPA được ký kết và thực hiện, các yêu cầu về tính hợp pháp của gỗ sẽ được áp dụng 

cho các sản phẩm lưu thông trên thị trường. Điều này sẽ có tác động đến các đối tượng trong khai thác, 

sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm gỗ. Nghiên cứu gần đây (VNGO-FLEGT, 2013) đã chỉ ra 

rằng, nhóm hộ trồng-khai thác rừng và nhóm hộ sơ chế-chế biến gỗ là đối tượng dễ bị tổn thương trong 

tiến trình VPA FLEGT. 

Tháng12/2014, mạng lưới VNGO FLEGT đã tổ chức một hội thảo để lựa chọn các phương án 

giám sát liên quan đến FLEGT của xã hội dân sự ở Việt Nam. Khoảng 30 tổ chức trong mạng lưới 

VNGO-FLEGT, một số tổ chức phi chính phủ tại địa phương và các cán bộ lâm nghiệp cấp tỉnh đã 

tham dự hội thảo này. Trong bối cảnh sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ (NGO) vào Giám sát 

độc lập chính thức còn chưa rõ ràng, các đại biểu nhất trí rằng Giám sát không chính thức (Informal 

Monitoring) có lẽ là cách tiếp cận thiết thực nhất cho các tổ chức xã hội dân sự (CSO) Việt Nam trong 

giai đoạn này. Nghiên cứu này tại Hòa Bình là một  hoạt động của Mạng lưới VNGO-FLEGT nhằm 

cung cấp thông tin về khả năng đáp ứng tiêu chí gỗ hợp pháp (LD) của 2 nhóm đối tượng liên quan 

đến LD trong VPA: (1) nhóm trồng, khai thác gỗ và (2) nhóm chế biến gỗ. Nghiên cứu này sẽ xác định 

hiện trạng ban đầu của các đối tượng dễ bị tổn thương, những vấn đề tiềm tàng về tính hợp pháp của 

gỗ. Đánh giá hiện trạng ban đầu sẽ là mốc tham chiếu đầu tiên trong tiến trình giám sát VPA của CSO 

Việt Nam. Nghiên cứu này được thực hiện dựa trên kết quả của nghiên cứu tiền trạm được thực hiện 

tháng 6 năm 2015 trong khuôn khổ dự án “Thúc đẩy chương trình FLEGT tại vùng Đông Nam Á thông 

qua sự tham gia chủ động của các CSO”, do EU và FERN tài trợ và được điều phối và thực hiện bởi 

SRD trong 3 năm (2014 - 2016).  

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Đánh giá bước đầu về khả năng, mức độ đáp ứng định nghĩa gỗ hợp pháp của nhóm hộ (1) trồng 

rừng, khai thác và vận chuyển gỗ; (2) hộ chế biến gỗ tại tỉnh Hòa Bình 

- Phân tích được nguyên nhân của các vấn đề chưa đáp ứng định nghĩa gỗ hợp pháp 

- Đề xuất giải pháp góp phần tăng cường khả năng đáp ứng tiêu chuẩn gỗ hợp pháp 

- Xây dựng được cơ sở dữ liệu ban đầu phục vụ giám sát độc lập trong tương lai  

1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là 50 hộ trồng, khai thác và vận chuyển gỗ và 50 hộ chế biến gỗ tại tỉnh 

huyện Đà Bắc, Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình. 

Nghiên cứu được thực hiện tại huyện Đà Bắc, Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình (Hình 1). Tại huyện Đà 

Bắc, tiến hành khảo sát tại 02 xã là Tu Lý, Toàn Sơn. Tại huyện Kỳ Sơn tiến hành khảo sát tại 04 xã là 

Dân Hạ, Phúc Tiến, Dân Hòa và Mông Hóa. Tại thành phố Hòa Bình, nghiên cứu được thực hiện tại 

các phường Chăm Mát, Phương Lâm, Thái Bình, và xã Dân Chủ, Yên Mông, Trung Minh. Đây là các 

địa điểm có nhiều diện tích rừng sản xuất, có các hoạt động khai thác và sơ chế, chế biến gỗ phục vụ 
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tiêu dùng và xuất khẩu, đây là các tiêu chí đáp ứng yêu cầu của nghiên cứu tham vấn cho VPA. Tại 

Hòa Bình, tất cả các huyện đều có hoạt động trồng, khai thác và chế biến gỗ. Tuy nhiên việc lựa chọn 

địa bàn nghiên cứu tại huyện Kỳ Sơn và Đà Bắc do đây là hai địa bàn mang tính đại diện khá cao. Kỳ 

Sơn là huyện nằm trên Quốc lộ VI, có vị trí giao thông thuận lợi. Đây cũng là huyện tập trung sinh 

sống chủ yếu của nhóm dân tộc Mường, Kinh…có thu nhập ở mức khá so với mặt bằng chung tại tỉnh 

Hòa Bình. Kỳ Sơn cũng là địa bàn tập trung nhiều doanh nghiệp có hoạt động khai thác, chế biến gỗ 

lớn tại tỉnh Hòa Bình. Trong khi, Đà Bắc là một trong hai huyện nghèo nhất của tỉnh, điều kiện giao 

thông thiếu thuận lợi. Là địa bàn sinh sống chủ yếu của nhóm dân tộc Dao, Tày, Mường. Việc lựa 

chọn nghiên cứu trên hai huyện Kỳ Sơn và Đà Bắc sẽ cho thấy bức tranh chung của ngành lâm nghiệp 

tỉnh Hòa Bình cũng như những tác động từ vị trí địa lý, điều kiện kinh tế xã hội, các yếu tố giới, nhóm 

dân tộc…tới khả năng tuân thủ các chính sách pháp luật khi Việt Nam tham gia hiệp định VPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. Sơ đồ khu vực nghiên cứu 

2. Tiến trình và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Tiến trình nghiên cứu 

Nghiên cứu chính thức này được thực hiện dựa trên kết quả nghiên cứu tiền trạm được thực hiện tháng 

6 năm 2015 tại 03 xã Hiền Lương, Tu Lý và Toàn Sơn huyện Đà Bắc, 2 xã Dân Hạ, Phúc Tiến huyện 

Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình. Kết quả nghiên tiền trạm cho thấy huyện Đà Bắc, Kỳ Sơn và thành 

phố Hòa Bình đáp ứng tiêu chí về giám sát độc lập liên quan đến VPA/FLEGT như diện tích rừng sản 

xuất, hộ khai thác và hộ chế biến đủ lớn để thực hiện nghiên cứu. Tuy nhiên để đáp ứng dung lượng 

mẫu 50 hộ khai thác và 50 hộ chế biến thì nghiên cứu chính thức đã bổ sung thêm 02 xã Mông Hóa, 

Dân Hòa huyện Kỳ Sơn vào danh sách địa bàn nghiên cứu, đồng thời loại bỏ xã Hiền Lương vì không 

có hộ khai thác. 

Trước khi bắt đầu khảo sát chính  thức, nhóm nghiên cứu đã liên lạc qua điện thoại, gửi công 

văn và gặp gỡ với chính quyền, cơ quan ban ngành liên quan của tỉnh Hòa Bình nhằm đạt được sự hỗ 

trợ của chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan cho nghiên cứu. Cụ thể, Trung tâm Hợp tác 
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Phát triển Tây Bắc thuộc Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hòa Bình đại diện cho nhóm nghiên 

cứu gửi công văn đến Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các UBND huyện, xã, Hạt kiểm lâm Kỳ Sơn, Đà Bắc, 

thành phố Hòa Bình đề xuất kế hoạch hỗ trợ. Từ đó, nhóm đã xây dựng kế hoạch cụ thể và làm việc 

với các cơ quan, chính quyền địa phương. 

 

2.2. Phương pháp và công cụ nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu chính là phỏng vấn theo bảng hỏi chuẩn bị sẵn, thảo luận nhóm và 

phân tích cây vấn đề, quan sát hiện trường và chụp ảnh tư liệu. Trước khi thực hiện khảo sát chính 

thức, nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn thử nghiệm với 06 hộ dân nhằm làm quen với kỹ năng đặt câu 

hỏi, phát hiện và thay đổi câu hỏi cho phù hợp với đối tượng và điều kiện văn hóa địa phương. Kết quả 

phỏng vấn thử không được đưa vào kết quả nghiên cứu chính thức. Các nhóm hộ tham gia phỏng vấn 

thử cũng không tham gia vào nghiên cứu chính thức. Sau khi kết thúc phỏng vấn với từng nhóm đối 

tượng, nhóm nghiên cứu đã tiến hành họp và thảo luận về các vấn đề liên quan đến khả năng đáp ứng 

qui định của nhà nước về trồng-khai thác và chế biến gỗ của các nhóm hộ được lựa chọn, lựa chọn vấn 

đề chính để thực hiện phân tích cây vấn đề nhằm tìm ra nguyên nhân và giải pháp cho các vấn đề đó. 

02 cây vấn đề được thực hiện với 02 nhóm hộ với15 ngườiđại diện cho mỗi nhóm tham gia. Như vậy, 

phương pháp nghiên cứu kết hợp cả phương pháp định tính và định lượng nhằm củng cố độ tin cậy cho 

kết quả nghiên cứu. 

3. Tổng quan khu vực nghiên cứu 

3.1. Tỉnh Hòa Bình 

3.1.1. Điều kiện tự nhiên 

Hoà Bình là tỉnh miền núi, tiếp giáp với vùng đồng bằng sông Hồng, cách thủ đô Hà Nội 76 km 

về phía Tây Nam. Phía Bắc Hoà Bình giáp Phú Thọ và Hà Tây, phía Nam giáp Ninh Bình và Thanh 

Hoá, phía Đông giáp Hà Tây và Hà Nam, phía Tây giáp Sơn La. Tỉnh có 10 huyện, thị xã: Đà Bắc, 

Mai Châu, Tân lạc, Lạc Sơn, Kim Bôi, Lương Sơn, Lạc Thuỷ, Yên Thuỷ, Kỳ Sơn và thị xã Hoà Bình 

với 214 xã, phường, thị trấn. Hoà Bình có địa hình núi cao, chia cắt phức tạp, phân chia thành 2 vùng: 

vùng núi cao nằm về phía Tây Bắc có độ cao trung bình từ 600 – 700 m, địa hình hiểm trở, diện tích 

212.740 ha, chiếm 44,8% diện tích toàn vùng; vùng núi thấp nằm ở phía Đông Nam, diện tích 262.202 

ha, chiếm 55,2% diện tích toàn tỉnh, địa hình gồm các dải núi thấp. Hoà Bình có khí hậu nhiệt đới gió 

mùa, mùa đông lạnh, ít mưa; mùa hè nóng, mưa nhiều. Nhiệt độ trung bình hàng năm trên 230C. Tháng 

7 có nhiệt độ cao nhất trong năm, trung bình 27 – 290C, tháng 1 có nhiệt độ thấp nhất, trung bình 15,5 

– 16,50C.  

 

Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp 

Tỉnh Hòa Bình có tổng diện tích tự nhiên khoảng 467,361 ha, trong đó: đất sản xuất nông 

nghiệp 55.696,89 ha, chiếm 11,92%; đất lâm nghiệp có rừng 197.368 ha, chiếm 42,2%; đất đồi núi 

chưa sử dụng 93.700,18 ha (chủ yếu sử dụng cho mục đích lâm nghiệp), chiếm 20,05%; các loại đất 

khác 120.595,93 ha, chiếm 25,8% (Bảng 1, Bảng 2). Như vậy, đất lâm nghiệp và đất đồi núi chưa sử 

dụng chiếm 62,28% diện tích tự nhiên của tỉnh, phân bố chủ yếu ở các vùng nông thôn của tất cả các 

huyện thị và là nơi sinh sống của một bộ phận lớn dân cư. 
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Bảng 1: Diện tích rừng và các loại đất Lâm nghiệp tỉnh Hòa Bình 

Loại đất loại rừng Diện tích (ha) 

 Tổng đất lâm nghiệp 337.840,29 

 A. Đất có rừng  204.418,77 

 1. Rừng tự nhiên 149.116,83 

 2. Rừng trồng 55.301,94 

 2.1. Rừng trồng có trữ lượng (bao gồm cả tre luồng trồng  hỗn giao) 38.926,50 

 2.2. Rừng trồng chưa có trữ lượng (bao gồm cả tre luồng trồng hỗn giao) 16.375,44 

 B. Đất chưa có rừng  133.421,52 

(Nguồn: Báo cáo rà soát 3 loại rừng tỉnh Hoà Bình của Chi cục Lâm nghiệp 2007) 

 

Bảng 2: Cơ cấu đất Lâm nghiệp tại các địa bàn nghiên cứu tỉnh Hòa Bình 

STT Địa bàn điều tra Cơ cấu đất lâm nghiệp Diện tích (ha) Ghi chú 

A Tỉnh Hòa Bình 

1 Tỉnh Hòa Bình 

Đất rừng sản xuất 149.079,6 
 

Đất rừng  phòng hộ 128.572,2 
 

Đất rừng đặc dụng 41.629,0 
 

B Huyện Đà Bắc 

1 Huyện Đà Bắc 

Đất rừng sản xuất 20.608,55 
 

Đất rừng  phòng hộ 27.356,46 
 

Đất rừng đặc dụng 5.616,38 
 

2 Xã Tu Lý 

Đất rừng sản xuất 2.692,55 
 

Đất rừng  phòng hộ 600,54 
 

Đất rừng đặc dụng 0 
 

3 Xã Toàn Sơn 

Đất rừng sản xuất 537,2 
 

Đất rừng  phòng hộ 1.725,2 
 

Đất rừng đặc dụng 0 
 

C Huyện Kỳ Sơn 

1 Huyện Kỳ Sơn 

Đất rừng sản xuất 10.143,8 
 

Đất rừng  phòng hộ 2.280,0 
 

Đất rừng đặc dụng 2.880,5 
 

2 Xã Dân Hạ Đất rừng sản xuất 2.442,4 
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Đất rừng  phòng hộ 501,0 
 

Đất rừng đặc dụng 0 
 

3 Xã Phúc Tiến 

Đất rừng sản xuất 1.228,2 
 

Đất rừng  phòng hộ 193,0 
 

Đất rừng đặc dụng 133,5 
 

4 
Xã Mông Hóa 

Đất rừng sản xuất 1.035,2 
 

Đất rừng  phòng hộ 171,3 
 

Đất rừng đặc dụng 0 
 

5 
Xã Dân Hòa 

Đất rừng sản xuất 1.184,9 
 

Đất rừng  phòng hộ 99,3 
 

Đất rừng đặc dụng 695,0 
 

D 

Thành phố Hòa 

Bình 

Đất rừng sản xuất 5.120,52 
 

Đất rừng  phòng hộ 3.204,81 
 

Đất rừng đặc dụng 0 
 

 

3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 

Dân số tỉnh Hòa Bình là khoảng 901.450 người và có 7 dân tộc sinh sống (Mường, Kinh, Thái, 

Tày, Dao, H’mông, khác). Dân cư phân bố không đồng đều, mật độ dân số cao nhất (Thành phố Hoà 

Bình 628 người/km2), mật độ dân số thấp nhất (huyện Đà Bắc 63 người/km2). Tỉ lệ hộ nghèo chiếm 

16,33% (2014). Khu vực nông nghiệp chiếm 23,8%; khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 43,3%; 

khu vực dịch vụ chiếm 32,9% (2014). Giá trị tăng thêm của ngành lâm nghiệp Hoà Bình tăng bình 

quân 11%/năm, đóng góp 18,2% giá trị tăng thêm của khu vực nông lâm thuỷ sản. Theo các số liệu của 

Cục Thống kê tỉnh và theo cách tính hiện hành, giá trị tăng thêm của ngành lâm nghiệp chỉ chiếm hơn 

6,9% GDP của toàn tỉnh. Tuy nhiên, giá trị lâm nghiệp theo cách thống kê hiện nay mới tính giá trị của 

các hoạt động sản xuất chính thức theo kế hoạch, chưa tính được giá trị các lâm sản do người dân khai 

thác, chế biến và lưu thông trên thị trường; khâu công nghiệp chế biến lâm sản cũng không được tính 

đến (Chi cục Kiểm lâm Hòa Bình, 2015). 

 

3.2. Huyện Đà Bắc 

3.2.1. Điều kiện tự nhiên 

Tổng diện tích đất tự nhiên huyện Đà Bắc là 77.796 ha. Đà Bắc là một huyện vùng cao nên 

điều kiện tự nhiên tương đối đặc thù, có địa hình đồi, núi, sông, suối xen kẽ tạo thành nhiều dải hẹp bị 

cắt phá mạnh mẽ nên đất có độ dốc lớn (bình quân 350), mặc dù có diện tích đất tự nhiên lớn nhất so 

với các huyện trong tỉnh nhưng đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ rất ít, chủ yếu là đất rừng (Bảng 3). Khí 

hậu nhiệt đới gió mùa, thời tiết ôn hoà, nhiệt độ trung bình 22,80C, lượng mưa trung bình 1.900mm, độ 

ẩm trung bình 81 – 84%. Chịu ảnh hưởng của chế độ thuỷ văn Sông Đà với chiều dài chảy qua huyện 
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khoảng 70km có diện tích mặt hồ khoảng 6.000 ha. Với độ cao trung bình so với mặt nước biển là 560 

m, diện tích rừng chiếm gần 37% diện tích đất tự nhiên.  

Bảng 3: Hiện trạng sử dụng đất huyện Đà Bắc 

STT Loại đất Diện tích (ha) Tỉ lệ (%) 

1 Đất nông nghiệp 3.501,48 4,5 

2 

 

Đất lâm nghiệp, trong đó: 

Đất rừng sản xuất 

Đất rừng phòng hộ 

Đất rừng đặc dụng 

50,662 65,12 

20.608,55 26,49 

27.356,46 35,16 

5.616,38 7,22 

3 Đất nuôi trồng thủy sản 74,02 0,1 

4 Đất ở nông thôn 1.147,52 1,48 

5 Đất chưa sử dụng 11.923,54 15,33 

Nguồn: Phòng Tài nguyên môi trường huyện Đà Bắc (2015) 

3.2.2. Điều kiện kinh tế xã hội 

Dân số khoảng 53.204 người. Đà Bắc là huyện nghèo của tỉnh với 14/20 xã, thị trấn trong diện 

đặc biệt khó khăn. Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp chiếm 50%. Dịch vụ thương mại, du lịch 

chiếm 35,5%. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chiếm 14,5%. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 

11,5%, thu nhập bình quân đầu người 13 triệu đồng/năm. Hơn 80% dân số sống chủ yếu dựa vào sản 

xuất nông, lâm nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm 66,68%. 

 

3.3. Huyện Kỳ Sơn 

3.3.1. Điều kiện tự nhiên 

Kỳ Sơn là một huyện nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Hòa Bình.Huyện Kỳ Sơn rộng 210,76 km2. 

Phía Tây và Tây Nam giáp thành phố Hòa Bình, phía Đông Nam giáp huyện Kim Bôi,phía Đông giáp 

huyện Lương Sơn tỉnh Hòa Bình. Phía Bắc và Đông Bắc Kỳ Sơn giáp huyện Ba Vì và huyện Thạch 

Thất  của thành phố Hà Nội. Phía Tây Bắc giáp các huyện của tỉnh Phú Thọ. Huyện Kỳ Sơn có địa 

hình đồi núi thấp, ít núi cao nhưng độ dốc lớn, từ 30 - 400, theo hướng thấp dần từ đông nam đến tây 

bắc, độ cao trung bình so với mực nước biển từ 200 – 300 m. Kỳ Sơn có khí hậu nhiệt đới gió mùa. 

Nhiệt độ trung bình năm khoảng 21,80C- 24,70C, nhiệt độ cao nhất là 400C, nhiệt độ thấp nhất là 200C, 

lượng mưa trung bình 1.800 - 2.200 mm. Kỳ Sơn có hai nhóm đất chính: đất đồi núi chiếm 78%, đất 

ruộng chiếm 22%. Đất qui hoạch cho Lâm nghiệp huyện Kỳ Sơn là 15.304,3 ha, trong đó đất có rừng 

là 10.974,4ha và đất trống là 4.329,9 ha (Bảng 4). 

Bảng 4: Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp huyện Kỳ Sơn 

 Rừng sản xuất Rừng phòng hộ Rừng đặc dụng 

Rừng tự nhiên (ha) 347,8 1.046,8 700,1 
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Rừng trồng (ha) 7.107,8 698,1 1.073,8 

Đất trống quy hoạch 

cho lâm nghiệp (ha) 

2.688,2 
  

 

3.3.2. Điều kiện kinh tế xã hội 

Kỳ Sơn là huyện nằm dọc quốc lộ 6, giáp với hai vùng động lực kinh tế là Lương Sơn và thành 

phố Hòa Bình. Dân số khoảng 34.681 người. Thành phần dân tộc chủ yếu là Mường, Dao, Thái, Kinh. 

Cơ cấu kinh tế là Nông lâm nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Trong đó nông - lâm nghiệp chiếm 

34,3%; công nghiệp-xây dựng chiếm 38,2%; thương mại - dịch vụ chiếm 27,5%. Sản xuất CN-TTCN 

phát triển mạnh với các nghề chủ yếu là sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông - lâm sản, cơ khí, 

chổi chít, mộc.  

3.4. Thành phố Hoà Bình 

Phía Đông giáp Kỳ Sơn, Kim Bôi; Tây giáp Đà Bắc; Nam giáp Cao Phong; Bắc giáp huyện 

Thanh Sơn, Phú Thọ. Dân số là 90.920 người, mật độ dân số khoảng 623,2 người/ Km2. Địa hình đồi 

núi chiếm 75% diện tích tự nhiên. TP Hòa Bình có 5 dân tộc Kinh, Mường, Dao, Thái, Tày. Thành phố 

có 15 đơn vị hành chính, bao gồm 8 phường là phường Phương Lâm, Đồng Tiến, Chăm Mát, Thái 

Bình, Tân Thịnh, Tân Hòa, Hữu Nghị, Thịnh Lang và 7 xã Dân Chủ, Sủ Ngòi, Thống Nhất, Yên 

Mông, Hòa Bình, Thái Thịnh, Trung Minh. Thành phố Hòa Bình có tổng diện tích đất tự nhiên 

14.443,66ha, trong đó, diện tích đất SXNN là 2.098,35ha; đất chuyên dùng 1.907,6ha; đất ở là 650,03 

ha. Diện tích đất lâm nghiệp là 8.325,33ha, trong đó đất rừng sản xuất chiếm 5.120,52ha, đất rừng 

phòng hộ chiếm 3.204,81ha (Bảng 2), tập trung chủ yếu ở các xã vùng ven trực thuộc thành phố như 

Yên Mông, Sủ Ngòi, Hòa Bình, Thống nhất và phường Thái Bình.  

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1. Nhóm trồng rừng, khai thác gỗ 

Tại khu vực nghiên cứu, rừng trồng chủ yếu là Keo tai tượng và Keo lá tràm được hộ gia đình 

tự bỏ vốn trồng, chu kỳ kinh doanh phổ biến là 7 năm. Một số ít hộ xung quanh Lâm trường có tham 

gia nhận khoán trồng rừng của Lâm trường. Số lượng cây phân tán không đáng kể, được trồng trong 

vườn nhà với các loài chủ yếu là Xoan ta, Mít. Nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn 50 hộ khai thác (Phụ 

lục 1). Kết quả nghiên cứu bao gồm các đặc điểm kinh tế, xã hội của nhóm hộ, hiểu biết về các qui 

định liên quan đến khai thác, vận chuyển gỗ, mức độ tuân thủ các qui định về gỗ hợp pháp, và các vấn 

đề liên quan đến tuân thủ LD. 

4.1.1. Đặc điểm kinh tế xã hội của nhóm hộ trồng rừng, khai thác gỗ 

Nhóm hộ trồng rừng và khai thác gỗ tham gia phỏng vấn 100% là nam giới. Phụ nữ thường từ 

chối trả lời với lí do họ không biết về hoạt động khai thác, vận chuyển gỗ vốn được thực hiện chủ yếu 

bởi nam giới trong gia đình. Trình độ học vấn của nhóm hộ phỏng vấn phổ biến là trung học cơ sở, 

chiếm 58% (Hình 2). Do trình độ học vấn của nhóm khai thác phổ biến là đã học hết trung học nên 

việc làm thủ tục xin cấp phép khai thác tương đối thuận lợi. Thành phần dân tộc chủ yếu là người dân 

tộc Mường và một số dân tộc khác như Dao (DTTS), người Kinh rất ít(Hình 3). Thành phần kinh tế 

của nhóm hộ khai thác chiếm 94% số hộ thuộc nhóm kinh tế khá trở lên, chỉ có 6% thuộc nhóm cận 

nghèo. 
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Hình 2: Trình độ học vấn  Hình 3: Thành phần dân tộc, giới tính 

Độ tuổi trung bình của nhóm hộ phổ biến từ 41 đến 55 tuổi (Hình 4). Số nhân khẩu trung bình 

là 5-6 người (Hình5). Đây là qui mô phổ biến của hộ gia đình nông thôn. 

  

Hình 4: Phân cấp tuổiHình 5: Số nhân khẩu trung bình 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, nguồn thu nhập chính của nhóm hộ trồng rừng, khai thác gỗ là từ 

trồng và quản lý rừng (98% số hộ), khai thác vận chuyển mua bán gỗ (94%), và các hoạt động sản xuất 

nông nghiệp khác như trồng trọt và chăn nuôi (84%) (Hình 6). Kết quả này cho thấy rằng hầu hết 

nhóm hộ này vẫn phải dựa vào thu nhập từ sản xuất nông nghiệp. Đồng thời cho thấy rằng thu nhập từ 

khai thác, vận chuyển mua bán gỗ là không liên tục, có tính thời vụ và không ổn định. Nguyên nhân có 

thể bao gồm nguồn cung nguyên liệu (rừng trồng) hạn chế và phụ thuộc vào chu kì kinh doanh rừng. 

Bên cạnh đó, số lượng hộ tham gia khai thác tại địa phương và nhóm hộ từ các địa bàn khác cũng tham 

gia tích cực vào việc mua bán và khai thác gỗ. 
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Hình 6: Nguồn thu nhập nhóm hộ 

Thu nhập trung bình của nhóm hộ trồng, khai thác gỗ là dưới 50 triệu đồng (54%), số hộ có thu 

nhập từ 50-100 triệu chiếm 30%, chỉ có 16% số hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm (Hình 7). Các 

hộ thu nhập trên 100 triệu/năm là các hộ tham gia khai thác thường xuyên, quanh năm. Các hộ thu 

nhập dưới 50 triệu là hộ khai thác gỗ rừng tự trồng, kết hợp mua thêm rừng và khai thác nhưng không 

thường xuyên. 

 

  

 

Hình 7: Thu nhập trung bình từ khai thác gỗ       Hình 8: Tỉ lệ thu nhập từ khai thác gỗ 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ lệ thu nhập từ gỗ của nhóm hộ trồng, khai thác gỗ chủ yếu là từ 

25-50% (52% số hộ). Số hộ có tỉ lệ thu nhập từ gỗ chiếm 50-75% tổng thu nhập của hộ là 28% (Hình 

8). Có thể thấy rằng, thu nhập từ các hoạt động liên quan đến gỗ đóng vai trò quan trọng đối với thu 

nhập của nhóm hộ gia đình này. 

4.1.2. Hiểu biết về pháp luật liên quan của nhóm hộ 

Nhìn chung, đa số các hộ biết về các qui định liên quan đến khai thác gỗ. Cụ thể, 94% số hộ cho biết 

khai thác gỗ cần có hồ sơ khai thác, 76% số hộ biết cần có quyền sử dụng đất (Hình 9). Tuy nhiên,số 

hộ biết về các qui định vận chuyển, mua bán gỗ chiếm tỉ lệ nhỏ. Cụ thể, 28% số hộ nói rằng việc vận 

chuyển mua bán gỗ cần có bảng kê lâm sản. Số hộ này là những hộ khai thác thường xuyên , khai thác 

là sinh kế quan trọng của hộ, có thu nhập từ gỗ chiếm trên 50% tổng thu nhập của hộ. 18% nói rằng 

cần có hóa đơn giá trị gia tăng (Hình 10). Thực tế này cho thấy, phần lớn các hộ mua gỗ từ cá nhân 
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hoặc hộ gia đình tại địa phương nên không liên quan đến hóa đơn. Ngoài ra,các hộ mua bán gỗ thường 

không quan tâm đến các giấy tờ của gỗ khai thác do tâm lý chủ quan và ngầm định hộ khai thác đã đáp 

ứng đủ các qui định của nhà nước. 

  

Hình 9: Tỉ lệ hộ biết qui định về khai thác          Hình 10: Tỉ lệ hộ biết qui định vận chuyển gỗ 

Liên quan đến vấn đề nâng cao năng lực,nhìn chung số hộ được tham gia tập huấn, hội thảo 

liên quan đến quản lý, khai thác và vận chuyển lâm sản là thấp, chỉ có khoảng 20% số hộ (10 hộ) tham 

gia trong 12 tháng qua (Hình 11). Nhìn chung các hộ tham gia tập huấn là những hộ khá tích cực trong 

việc chấp hành các qui định về khai thác, vận chuyển. Họ có trình độ và hiểu biết xã hội tốt hơn. Số hộ 

được tham gia các hội thảo về FLEGT/VPA là 2% (1 hộ). Đây là hộ được tham gia hội thảo truyền 

thông về FLEGT/VPA do SRD tổ chức tháng 6 năm 2015. Nguyên nhân chủ yếu là nhóm hộ ít có cơ 

hội để các hộ tham gia các hội thảo, tập huấn tại địa phương. Ngoài các hoạt động tuyên truyền về 

quản lý bảo vệ rừng của Kiểm lâm hàng năm thì có rất ít các hoạt động được tổ chức cho người dân. 

 

Hình 11: Tỉ lệ hộ tham gia tập huấn liên quan đến quản lý bảo vệ rừng 

Hiệu quả của các lớp tập huấn đạt được thấp và chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Cụ 

thể, 16% số hộ biết và áp dụng các qui định về trồng rừng, khai thác gỗ, qui định về vận chuyển mua 

bán gỗ. 8% số hộ biết và áp dụng các qui định về bảo vệ phát triển rừng (Hình 12). Đa số các hộ cho 

biết, nội dung tập huấn không áp dụng với họ. Kết quả này có thể phản ánh thực tế là nhiều hộ chưa 

quan tâm đến các qui định của nhà nước về quản lý bảo vệ, khai thác vận chuyển gỗ, đặc biệt là nhóm 

hộ nghèo có dân trí thấp.  
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Hình 12: Đánh giá hiệu quả các tập huấn 

4.1.3. Khả năng đáp ứng qui định pháp luật của nhóm hộ 

Kết quả khảo sát cho thấy,90% số hộ khai thác có rừng trồng và/hoặc cây phân tán. Như vậy 

đây là nhóm hộ trồng rừng, tự khai thác rừng của gia đình, có mua thêm rừng của các hộ khác để khai 

thác và bán. 74% số hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ diện tích rừng trồng, 26% hộ 

còn lại thì một phần có một phần chưa có (Hình 13). Số hộ có một phần diện tích có giấy chứng nhận 

một phần chưa nguyên nhân chủ yếu là do chia tách nhân khẩu và trong quá trình chờ cấp giấy, một số 

hộ nhận khoán rừng của Ủy ban nhân dân xã. Tuy nhiên, họ có đủ giấy tờ tương đương (hợp đồng 

nhận khoán) đủ điều kiện được làm thủ tục cấp phép khai thác nếu cần. Gỗ khai được được bán cho 

các cơ sở chế biến, sơ chế và gia công thành các sản phẩm tiêu dùng nội địa, một phần được xuất khẩu 

(Hình 14). Chính vì vậy, việc đáp ứng qui định tiêu chuẩn gỗ hợp pháp đối với các hộ là rất quan 

trọng. 

 

 

Hình 13: Tỉ lệ hộ có khai thác rừng và có giấy chứng nhận QSDĐ 
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Hình 14: Chuỗi cung gỗ tỉnh Hòa Bình 

Về mức độ đáp ứng các qui định về khai thác,hầu hết các hộ (98%) có giấy tờ quyền sử dụng 

đất, có hồ sơ khai thác như đơn đăng kí, bảng kê, bảng dự kiến sản phẩm (Hình 15). Như vậy có thể 

thấy rằng việc xin và cấp phép khai thác gỗ tương đối thuận lợi tại địa phương. 24% hộ khai thác nói 

có biên bản xác nhận dấu búa kiểm lâm đối với gỗ tự nhiên, gỗ quí hiếm theo qui định. Kết quả này 

phản ánh thực tế là hầu hết gỗ khai thác là từ rừng trồng (Keo), một số từ vườn nhà, cây phân tán trong 

vườn rừng. Hiện nay việc khai thác rừng tự nhiên rất hạn chế, việc cấp phép cũng rất chặt chẽ. 

 

Hình 15: Tỉ lệ hộ đáp ứng qui định về khai thác vận chuyển gỗ 

Nhìn chung, các hộ khai thác đồng thời vận chuyển gỗ đi bán cho các cơ sở, đầu mối thu mua 

đặt trước. Gỗ khi được vận chuyển, mua bán hầu hết có bảng kê lâm sản đã được lập trong quá trình 

làm thủ tục khai thác (Hình 16). Số hộ có hóa đơn giá trị gia tăng và biên bản xác nhận dấu búa kiểm 

lâm ít (24-28%) do gỗ mua từ hộ gia đình khai thác và gỗ rừng trồng của hộ tự bỏ vốn. Tuy nhiên, số 

hộ lưu giữ hồ sơ khai thác là rất thấp. Cụ thể, năm 2014 gần nhất cũng chỉ có 28% số hộ được phỏng 

vấn còn lưu giữ (Hình 17). Lý do chủ yếu là liên quan tới vấn đề nhận thức. Một số hộ nhận thức rằng 
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không cần lưu giữ những hồ sơ đó sau khi bán, một số hộ còn giữ hồ sơ vì một số họ làm nghề khai 

thác thường xuyên nên giữ hồ sơ cho các lần tiếp theo, nhóm hộ này chủ yếu là các hộ người Kinh có 

trình độ học vấn cao hơn, họ di cư từ xuôi lên và có mua bán gỗ với công ty. 

  

Hình 16: Tỉ lệ hộ đáp ứng hồ sơ qui định              Hình 17: Tỉ lệ hộ lưu giữ hồ sơ khai thác 

Trong quá trình khai thác, vận chuyển gỗ, nhìn chung rất ít hộ nộp thuế môn bài và thuế thu 

nhập. Nguyên nhân là do các hộ này có qui mô sản xuất nhỏ, làm theo thời vụ nên doanh thu thấp. Các 

hộ chủ yếu nộp các loại lệ phí như phí bến bãi, vận chuyển (Hình 18). Kết quả này cho thấy, một mặt 

qui mô sản xuất kinh doanh của các hộ còn nhỏ, đa phần các hộ chủ yếu khai thác theo mùa vụ, không 

liên tục, một mặt cho thấy việc tính thu nhập để trừ thuế cho các hộ này cũng còn hạn chế. Việc nộp 

các loại lệ phí khai thác vận chuyển cũng khác nhau giữa các địa phương. Một số địa phương có áp 

dụng thu phí và một số địa phương không thu phí. 

 

Hình 18. Tỉ lệ hộ nộp thuế theo qui định 

4.1.4. Phân tích vấn đề và nguyên nhân 

Từ kết quả phỏng vấn, nhóm nghiên cứu đã xác định được một số vấn đề của nhóm hộ trồng 

rừng, khai thác gỗ liên quan đến khả năng đáp ứng các qui định của nhà nước về trồng rừng, khai thác 

và vận chuyển gỗ. Các vấn đề gồm có thiếu giấy tờ, hồ sơ qui định về khai thác vận chuyển gỗ, chi phí 

về thời gian và kinh tế khi xin cấp phép khai thác, lưu thông hàng hóa. Sau khi phân tích vào thảo luận 

nhận thấy, vấn đề chính của nhóm hộ này là chưa đáp ứng đầy đủ các qui định về vận chuyển gỗ (Hình 

19). Mặc dù 100% hộ khai thác có đủ giấy tờ về quyền sử dụng đất và hồ sơ khai thác theo đúng qui 

định. Tuy nhiên, khi vận chuyển lại xuất hiện vấn đề vi phạm qui định về vận chuyển gỗ. Các vi phạm 

của hộ thường liên quan đến vận chuyển quá khổ quá tải, một số hộ chưa đáp ứng qui định về dấu búa 
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kiểm lâm theo qui định, một số không đáp ứng về qui định xác định khối lượng gỗ. Tuy nhiên, các vấn 

đề về dấu búa kiểm lâm, qui định tính khối lượng gỗ (theo m3 hay Ster) lại liên quan đến sự không 

nhất quán, mẫu thuẫn trong cách làm việc của kiểm lâm. Cụ thể là khi người dân xin cấp phép khai 

thác đã được kiểm lâm địa bàn chấp nhận nhưng khi vận chuyển dù có giấy tờ thì người dân vẫn bị các 

cơ quan như kiểm lâm, công an kiểm tra, làm khó dễ dẫn đến việc phải bỏ thêm chi phí, gây bức xúc 

cho các hộ vận chuyển. Các hộ thường đổ lỗi cho cơ quan chức năng gây khó dễ. 
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Hình 19: Cây vấn đề nhóm trồng rừng, khai thác gỗ 

4.2. Nhóm sơ chế, chế biến gỗ 

4.2.1. Thông tin cơ bản nhóm hộ 

Nhóm hộ chế biến gỗ tham gia phỏng vấn chủ yếu là nam giới (96%). Thành phần dân tộc chủ 

yếu là người Kinh (Hình 20). Có thể thấy sự khác biệt rõ ràng về thành phần dân tộc của 2 nhóm khai 

thác và chế biến. Trong khi nhóm trồng rừng, khai thác thì dân tộc Kinh chiếm rất nhỏ. Điều này có 

thể là vì người trồng rừng là người địa phương, người nông thôn tại Hòa Bình, họ chủ yếu là người 

Mường và một số dân tộc khác. Hộ chế biến thường là hộ di cư từ vùng khác, vùng đồng bằng đến, nơi 

có nghề làm đồ mộc, chế biến gỗ lâu đời hơn. Kinh tế của nhóm hộ chế biến cũng thuộc nhóm khá trở 

lên (98%), chỉ 2% là thuộc cận nghèo (Hình 21). Trình độ dân trí của nhóm chế biến cũng khá cao, 

40% tốt nghiệp trung học cơ sở, 60% tốt nghiệp trung học phổ  thông. Kết quả này phản ánh đúng hiện 

trạng trình độ dân trí của nhóm dân tộc Kinh nói chung. 
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Hình 20: Thành phần dân tộc, giới tính                   Hình 21: Phân loại kinh tế hộ 

Về độ tuổi nhóm hộ thì các hộ phỏng vấn chủ yếu trên 40 tuổi (Hình 22). Số nhân khẩu của hộ 

chủ yếu là 3-4 người (Hình 23). Kết quả này một phần cho thấy qui mô của các cơ sở chế biến là nhỏ 

vì hầu hết các hộ sử dụng lao động trong gia đình. Ngoài ra các hộ kinh doanh chế biến gỗ chủ yếu là 

các hộ trung niên. 

  

Hình 22: Độ tuổi hộ chế biến                                   Hình 23: Số khẩu trung bình 

Khảo sát cho thấy thu nhập chính của nhóm chế biến gỗ là từ các hoạt động chế biến gỗ (40 hộ, 

tương đương 80%)  và các nguồn khác như trồng trọt và chăn nuôi (60% số hộ). Việc chế biến, làm 

mộc thì do nam giới thực hiện cho nên hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn được duy trì và do phụ nữ 

đảm nhiệm chính. Gần 40% số hộ tham gia sơ chế gỗ, họ nhận gia công làm thuê cho các hộ chế biến 

khác. Nhóm hộ này cũng chủ yếu là mua gỗ đã khai thác từ nhóm hộ khai thác và rất ít tham gia khai 

thác, vận chuyển gỗ (Hình 24). 

 

 

Hình 24: Nguồn thu nhập của hộ chê biến 
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Kết quả nghiên cứu cho thấy, thu nhập trung bình năm của nhiều hộ từ nghề gỗ là khá lớn. Cụ 

thể, có 36% số hộ có thu nhập từ 50-100 triệu đồng, 26% số hộ có thu nhập từ 100-200 triệu 

đồng/năm, 16% số hộ có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm (Hình 25). Tuy nhiên, 22% số hộ có thu 

nhập nhỏ hơn 50 triệu/năm, chính xác thì nhóm này cho biết họ thu nhập khoảng 30-40 triệu năm. 

Thực tế này cho thấy, đây là những hộ làm đồ mộc gia đình qui mô nhỏ, thường chỉ có 1-2 lao động 

tham gia, chế biến theo nhu cầu của người dân địa phương với các sản phẩm thông thường như bàn 

ghế, giường, tủ, cửa. 

  

 

Hình 25: Thu nhập trung bình từ nghề gỗ               Hình 26: Tỉ lệ thu nhập từ nghề gỗ 

Đối với nhóm hộ chế biến gỗ thì nguồn thu nhập từ nghề gỗ là chính. Cụ thể, có 54% số hộ có 

thu nhập từ gỗ chiếm trên 75% tổng thu nhập của hộ gia đình, 26% số hộ có thu nhập từ nghề gỗ 

chiếm 50-75% tổng thu nhập (Hình 26). Thực tế này cho thấy rằng với nhóm hộ chế biến gỗ thì chế 

biến gỗ là một nghề ổn định, gắn bó với họ, được coi là nguồn thu nhập chính của hộ gia đình. Ngoài 

ra, kết quả cũng bước đầu cho thấy sự phát triển mạnh và tầm quan trọng của ngành chế biến gỗ tại 

tỉnh Hòa Bình ngày càng lớn đối với phát triển kinh tế hộ gia đình. Sự phát triển của ngành chế biến gỗ 

sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động trồng rừng sản xuất, mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và môi trường. 

4.2.2. Hiểu biết về pháp luật liên quan của nhóm hộ 

Hiểu biết của hộ gia đình về các qui định liên quan đến chế biến gỗ (giấy phép kinh doanh, 

nguồn gốc gỗ) và vận chuyển mua bán gỗ nhìn chung còn rất hạn chế. Hầu hết các hộ đều biết về các 

qui định nhưng họ biết không đầy đủ về yêu cầu, nội dung của qui định. Kết quả này có thể một phần 

do hạn chế về cơ hội được tập huấn, nâng cao năng lực hiểu biết về các qui định. Nhóm chế biến có 

trình độ học vấn khá cao nên họ đều có hiểu biết sơ bộ về các qui định. Kết quả khảo sát cho thấy, 

trong 12 tháng qua số hộ đã tham gia các khóa tập huấn, hội thảo về các vấn đề liên quan đến các qui 

định về khai thác, vận chuyển gỗ, bảo vệ phát triển rừng là rất ít. Cụ thể, hoạt động được các hộ tham 

gia nhiều nhất là học tập về qui định vận chuyển mua bán gỗ cũng chỉ có 14% (7 hộ). Các qui định về 

trồng, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy chữa cháy rừng cũng chỉ có 2-4% số hộ đã tham gia. Đặc 

biệt chưa có hộ nào được tham gia tập huấn, hội thảo về chủ đề thực thi lâm luật, quản trị rừng và 

thương mại lâm sản FLEGT/VPA (Hình 27). Kết quả này cho thấy rằng,bên cạnh việc người dân ít 

được tham gia các khóa tập huấn còn có sự không quan tâm của người dân đối với các qui định, hướng 

dẫn liên quan của nhà nước. Hầu hết hộ sản xuất nhỏ, thời vụ cho rằng họ sản xuất qui mô nhỏ nên 

không cần quan tâm. Trong thực tế, ngành kiểm lâm vẫn có các hoạt động tuyên truyền cho các đối 
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tượng chế biến gỗ. Tuy nhiên do kinh phí hạn chế cho nên việc tổ chức các khóa tập huấn, hội thảo 

cũng hạn chế. Phương pháp tổ chức cũng chưa thu hút được sự quan tâm, hưởng ứng tham gia của các 

hộ chế biến. Nhiều hộ bày tỏ không có nhu cầu tham gia dù có được hỗ trợ để tham gia. Họ thường là 

những những hộ người địa phương đã quen làm việc kiểu địa phương, qui mô nhỏ, có trình độ học vấn 

thấp hơn. Các cơ quan quản lý thường nể nang nhóm hộ này vì nghĩ họ sản xuất nhỏ, là người dân địa 

phương. 

 

Hình 27: Tỉ lệ hô tham gia các khóa tập huấn 

Tỉ lệ hộ biết và áp dụng các qui định cũng rất hạn chế, cao nhất là việc áp dụng các qui định 

vận chuyển mua bán gỗ chỉ đạt 14% (Hình 28). Nguyên nhân có thể liên quan đến cơ hội tập huấn hạn 

chế. Ngoài ra, các hộ cũng chưa thấy sự cần thiết của việc phải thực hiện các qui định. Nguyên nhân là 

vì nhận thức và thói quen làm việc tại địa phương. Các cơ quan quản lý chưa quyết liệt thực thi các qui 

định. Thực tế này liên quan đến vấn đề quản trị lâm nghiệp tại địa phương. Cụ thể, nếu việc thực thi 

các qui định của cơ quan quản lý chưa hiệu quả thì việc đáp ứng các qui định của người dân cũng sẽ 

hạn chế. Như vậy vấn đề chính bao gồm nhận thức hạn chế của người dân và việc thực thi chưa 

nghiêm túc của cơ quan quản lý.  

 

Hình 28: Đánh giá hiệu quả tập huấn 
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Về nguồn gốc gỗ chế biến, kết quả khảo sát cho thấy rằng gần 70% số hộ sử dụng gỗ rừng 

trồng, cây phân tán. Gần 80% trữ lượng gỗ sử dụng chế biến là gỗ rừng trồng. Gỗ từ cây phân tán và 

mua bên ngoài (nhập) rất ít (Hình 29). Kết quả này cho thấy rừng trồng cung cấp nguyên liệu chính 

cho công nghiệp chế biến gỗ tại Hòa Bình. Do đó việc đáp ứng tiêu chuẩn gỗ hợp pháp của hộ trồng 

rừng, khai thác gỗ là rất quan trọng. 

 

Hình 29: Nguồn gốc gỗ chế biến và trữ lượng 

4.2.3. Khả năng đáp ứng qui định pháp luật của nhóm hộ 

Gỗ sau khi khai thác được sơ chế và chế biến phục vụ cho tiêu dùng nội địa và xuất khẩu (Hình 

30). Do đó việc tuân thủ các qui định về gỗ hợp pháp là rất cần thiết trong tương lai. 
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Hình 30. Sơ đồ chuỗi cung gỗ nhóm chế biến 

Nhìn chung các hộ chế biến chưa đáp ứng đầy đủ các qui định của nhà nước đối với cơ sở chế 

biến gỗ (theo NĐ.35 về phòng chống cháy nổ, Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp). Cụ thể, có 20% số 

hộ chưa có giấy phép kinh doanh theo qui định. Việc thiếu giấy phép kinh doanh được các hộ giải 

thích là do họ có qui mô nhỏ, làm theo mùa vụ và đặt hàng, không liên tục nên muốn giảm chi phí 

đăng kí kinh doanh. Chỉ có 34% số hộ đáp ứng được các qui định về phòng cháy chữa cháy và các qui 

định về an toàn lao động. 38% số hộ có/giữ sổ theo dõi xuất nhập lâm sản (Hình 31). Một số hộ sản 

xuất nhỏ nói rằng nếu họ phải đáp ứng đủ các qui định như yêu cầu thì họ phải mở rộng qui mô sản 
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xuất mới có lãi vì chi phí sẽ tăng lên. Tuy nhiên không phải tất cả  các hộ có khả năng và mong muốn 

mở rộng sản xuất. 

Các hộ đáp ứng tốt các tốt các qui định là các hộ có trình độ học vấn cao hơn (tốt nghiệp trung 

học phổ thông), có thu nhập cao, họ thường sản xuất qui mô lớn hơn. Liên quan đến hồ sơ nguồn gốc 

gỗ đưa vào chế biến, tỉ lệ hộ đáp ứng cao nhất là bảng kê lâm sản (66%), 40% hộ có hóa đơn giá trị gia 

tăng, 10% số hộ có biên bản đóng dấu búa của kiểm lâm (Hình 32). Như vậy có thể thấy rằng, phần 

lớn gỗ đưa vào chế biến là gỗ rừng trồng, được mua từ hộ gia đình nên không có hóa đơn, không cần 

có dấu búa. Tuy nhiên, việc chỉ có 58% số hộ chế biến có bảng kê lâm sản được họ giải thích là họ 

mua gỗ được khai thác hợp pháp được kiểm lâm xác nhận nên không cần nữa. Đây là vấn đề nhận thức 

của hộ gia đình cũng như việc lỏng lẻo trong thực thi qui định về quản lý lâm sản. 

  

Hình 31: Tỉ lệ hộ kinh doanh có giấy tờ pháp lý     Hình 32: Tỉ lệ hộ đáp ứng hồ sơ gỗ 

Số hộ có vận chuyển mua bán gỗ của nhóm này khá ít, khoảng 28% (Hình 33). Kết quả này cho 

thấy rằng họ thường mua gỗ tại địa phương là chủ yếu. Trong quá trình vận chuyển, mua bán gỗ thì tỉ 

lệ hộ chế biến có đủ giấy tờ, hồ sơ theo qui định cũng rất hạn chế. Cụ thể, chỉ có 24% số hộ có bảng kê 

lâm sản, 76% số hộ không có bảng kê (Hình 34). Lí do được giải thích là họ mua gỗ từ người khai thác 

đã có đủ giấy tờ, nguồn gốc rõ ràng nên không cần có bảng kê và kiểm lâm địa bàn đã biết rõ việc này. 

Hộ chấp hành tốt là những hộ có thu nhập cao, dân trí cao và sản xuất qui mô lớn, họ là hộ người Kinh. 

14% số hộ có hóa đơn khi mua gỗ từ các tổ chức, 80% số hộ không có hóa đơn. Như vậy,80% số hộ sử 

dụng gỗ không yêu cầu hóa đơn vì họ mua gỗ từ hộ gia đình tại địa phương (không áp dụng). Chỉ 8% 

số hộ có giấy tờ xác nhận đóng dấu búa kiểm lâm. Đây là những hộ sử dụng gỗ quí hiếm để làm đồ 

mộc truyền thống như bàn ghế gia đình. Gỗ chủ yếu được mua từ các công ty ở các tỉnh khác. 90% số 

hộ không cần có giấy tờ dấu búa kiểm lâm (không áp dụng) vì họ sử dụng gỗ rừng trồng, gỗ vườn nhà 

không thuộc nhóm quí hiếm. 
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Hình 33: Tỉ lệ hộ có mua bán, vận chuyển gỗ       Hình 34: Hộ có hồ sơ theo qui định 

Tương tự như nhóm khai thác, tỉ lệ lưu giữ hồ sơ mua bán gỗ của nhóm hộ chế biến gỗ cũng rất 

thấp. Cụ thể, năm gần nhất 2014 cũng chỉ có 28% (14 hộ) lưu giữ hồ sơ, năm 2013 tỉ lệ này chỉ còn 

22% (Hình 35). Nguyên nhân được họ giải thích là họ thường mua, chế biến số lượng ít, mua về chế 

biến xong là bỏ hồ sơ. Một số hộ thì cho rằng việc họ mua gỗ từ các hộ khai thác trong xã đã có nguồn 

gốc rõ ràng nên kiểm lâm không kiểm tra nữa. Do vậy việc lưu giữ là không cần thiết nữa. Môt số ít hộ 

lưu giữ hồ sơ là hộ sản xuất qui mô lớn, sản xuất đồ có giá trị cao, có thu nhập cao, là hộ người Kinh là 

chủ yếu. Như vậy có thể thấy rằng nếu cơ quan chức năng không giám sát thì người dân sẽ ngầm định 

việc lưu giữ hồ sơ là không cần thiết. Số hộ lưu giữ thường là những hộ người Kinh, họ chế biến qui 

mô lớn hơn, có sử dụng gỗ quí hiếm mua từ công ty bên ngoài, gỗ mua về thường chưa chế biến hết 

ngay nên họ thường cẩn thận lưu giữ. 

 

 

Hình 35: Hiện trạng lưu giữ hồ sơ, ghi chép xuất nhập lâm sản 

4.2.4. Phân tích vấn đề và nguyên nhân 

Trong quá trình khảo sát nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra một số vấn đề liên quan đến đáp ứng 

các qui định về chế biến gỗ. Trong đó, vấn đề nổi cộm nhất là việc nhiều cơ sở chế biến chưa đáp ứng 

đủ các qui định của Nhà nước đối với các cơ sở chế biến theo NĐ35 về phòng chống cháy nổ, Luật 

Lao động, Luật Doanh nghiệp (Hình 36). 
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Hình 36: Cây vấn đề nhóm chế biến gỗ tỉnh Hòa Bình 

Nguyên nhân của các vấn đề này được xác định chủ yếu do vấn đề thực thi pháp luật  của các 

cơ quan chức năng còn hạn chế. Tâm lý nể nang trong công việc còn nặng nề làm cho người dân 

không thực sự quan tâm đến vấn đề thực hiện đúng qui định. Đây thực sự là vấn đề quản trị trong 

ngành lâm nghiệp. Việc thực thi pháp luật chưa nghiêm đã dẫn đến việc lỏng lẻo trong việc chấp hành 

của người dân. Người dân chưa tuân thủ các qui định thường chỉ bị nhắc nhở. Hiện nay vấn đề giấy 

phép kinh doanh là đang được cơ quan quản lý quan tâm nhất. Tuy nhiên như phân tích ở trên, vẫn còn 

nhiều hộ chưa có giấy phép nhưng cũng chỉ thường xuyên bị nhắc nhở, chưa xử phạt. Bên cạnh đó thì 

nhận thức hạn chế làm cho nhiều hộ không quan tâm, chú ý đến việc chấp hành qui định của Nhà 

nước. Do vậy trong tương lai thì việc tăng cường thực thi pháp luật đi cùng với nâng cao nhận thức 

cho người dân là rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT với EU. 

5. Kết luận và kiến nghị 

5.1. Kết luận 

Nhìn chung gỗ khai thác và chế biến tại Hòa Bình chủ yếu là gỗ rừng trồng. Rừng trồng về cơ 

bản có đầy đủ giấy tờ theo qui định như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hầu hết các hộ khai thác 

gỗ đều làm thủ tục xin cấp phép khai thác. Tuy nhiên, việc tuân thủ các qui định của nhà nước liên 

quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán và chế biến nói chung còn rất hạn chế. Trong đó vấn đề 

chính là việc chưa đáp ứng được các qui định về vận chuyển gỗ như thiếu hồ sơ, giấy tờ theo qui định. 

Đây là vấn đề rất đáng quan tâm, cần được cải thiện trong tương lai. Nguyên nhân chính của việc chưa 

đáp ứng là do việc thực thi lâm luật và quản trị rừng tại địa phương chưa tốt. Nhà nước đã có khá đầy 

đủ qui định liên quan đến khai thác, vận chuyển, mua bán và kinh doanh, chế biến gỗ. Tuy nhiên, mức 

độ nhận thức và áp dụng các qui định còn rất hạn chế. Tâm lý nể nang, né tránh đang là một vấn đề 

trong quản lý, có thể dẫn đến nhiều vấn đề khác như bất tuân thủ, thờ ơ của người dân ảnh hưởng đến 

việc thực hiện các qui định về tiêu chuẩn gỗ hợp pháp. 



22 - Mạng lưới các tổ chức Phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VNGO-FLEGT) 

 
 

 
 

Đối với nhóm hộ chế biến gỗ thì nhìn chung qui mô sản xuất khá nhỏ. Về cơ bản, gỗ mua chế 

biến là gỗ có nguồn gốc mặc dù một số hộ không lưu giữ hồ sơ do thói quen và nhận thức. Gỗ chủ yếu 

được thu mua tại địa phương, từ rừng trồng, cây phân tán vườn nhà được kiểm lâm địa bàn xác nhận. 

Tuy nhiên, việc đáp ứng các qui định của Nhà nước về vệ sinh môi trường, cháy nổ, an toàn lao động, 

đăng kí kinh doanh rất hạn chế. Nhiều hộ, chủ yếu là qui mô nhỏ và hoạt động không liên tục, chưa có 

giấy phép kinh doanh. Do vậy, với các nhóm hộ này thì họ chưa quan tâm đến các vấn đề như an toàn 

lao động, cháy nổ. Các hộ có giấy phép kinh doanh, được các cơ quan chức kiểm tra định kỳ, tuy nhiên 

thực tế thì cũng chưa đáp ứng đầy đủ các qui định của Nhà nước đối với các cơ sở chế biến gỗ. 

Nguyên nhân chính vẫn là việc thực thi pháp luật tại địa phương còn hạn chế. Tập quán, thói quen làm 

ăn qui mô nhỏ, manh mún từ lâu của người dân chưa có nhiều thay đổi. Bên cạnh đó, nhận thức pháp 

luật của người dân cũng còn hạn chế ảnh hưởng đến việc chấp hành các qui định.  

5.2. Kiến nghị 

Trong tương lai, khi Việt Nam ký kết và thực thi hiệp định VPA thì cần có những thay đổi, cải 

thiện trong thực thi lâm luật và quản trị rừng để tăng cường khả năng đáp ứng tiêu chuẩn gỗ hợp pháp, 

góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu gỗ và giá trị gia tăng của ngành lâm nghiệp. Với mong muốn góp 

phần thúc đẩy quá trình thực thi lâm luật và quản trị rừng tại Việt Nam, trong phạm vi nghiên cứu thực 

tế tại tỉnh Hòa Bình, chúng tôi có một số kiến nghị cụ thể như sau:  

 Đối với Tổng cục Lâm nghiệp: 

Vai trò định hướng, hỗ trợ người dân trong chuỗi cung ứng gỗ (từ trồng, khai thác, chế biến) của 

Tổng cục Lâm nghiệp cần được đẩy mạnh hơn nữa. Các số liệu thu thập được từ nghiên cứu của chúng 

tôi cho thấy, những yếu tố như quy mô nhỏ lẻ, thu nhập không đảm bảo trên cả hai nhóm đối tượng 

nghiên cứu đang là rào cản lớn cho các hộ gia đình có thể đáp ứng các yêu cầu của FLEGT. Các hộ 

dân và cán bộ của những cơ quan chủ quản (như chi cục lâm nghiệp, chi cục thuế, cơ quan phòng cháy 

chữa cháy, vệ sinh môi trường...) chưa nhìn thấy lợi ích và những ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi về 

kinh tế cũng như những ảnh hưởng lâu dài của việc không tuân thủ quy định FLGET. Do vậy, vai trò 

của Tổng cục Lâm nghiệp là vô cùng quan trọng trong việc xây dựng những giải pháp tổng thể về quy 

hoạch nguồn nguyên liệu, định hướng trồng rừng gắn với nhu cầu thị trường; định hướng nghề, phổ 

biến các cơ hội phát triển kinh doanh, các chính sách hỗ trợ vốn phù hợp.... Khi người dân có thể đảm 

bảo kinh tế gia đình từ nghề gỗ, khả năng họ chủ động tìm hiểu, tuân thủvà đáp ứng các quy định pháp 

luật về FLEGT cũng được tăng cao.  

Cần xây dựng một chiến lược truyền thông về FLEGT. Quá trình triển khai các chiến dịch truyền 

thông về FLEGT cần được thực hiện đồng bộ giữa các ngành dọc, các cơ quan liên ngành, từ cấp trung 

ương đến địa phương. Thực tế cho thấy, không chỉ nhóm các hộ dân đang gặp hạn chế trong nhận thức 

về FLEGT mà cả nhóm các cán bộ thuộc cơ quan thực thi lâm luật tại địa phương cũng chưa có nhận 

thức đầy đủ về tầm quan trọng và ảnh hưởng của FLEGT đến đời sống của các hộ dân tham gia trong 

chuỗi cung ứng gỗ tại địa phương. Do vậy, việc truyền thông về FLEGT cần được thực hiện trong các 

cơ quan thực thi lâm luật và trong cộng đồng dân cư.  Đặc biệt, nên khuyến khích tăng cường sự tham 

gia của các tổ chức xã hội, các tổ chức đoàn thể ở tất cả các cấp vào tiến trình truyền thông về FLEGT 

để đảm bảo tính hiệu quả và khả năng huy động hỗ trợ từ các nguồn lực khác nhau trong xã hội.  

Cần chú trọng hơn nữa cho các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về thực thi lâm luật đối 

các đơn vị kiểm lâm địa phương. Thiếu ngân sách, nhân lực trong thực hiện truyền thông lâm luật đang 

là hai thách thức lớn cho các đơn vị kiểm lâm địa phương.  
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Chú ý đến yếu tố giới trong xây dựng các chính sách hỗ trợ phát triển ngành lâm nghiệp. Tăng 

cường các sáng kiến hỗ trợ phụ nữ tham gia vào chuỗi cung ứng gỗ là một trong những hoạt động hữu 

ích, góp phần hỗ trợ các nhóm hộ tận dụng nguồn nhân lực, nâng cao vị thế của chị em phụ nữ trong 

việc tạo các giá trị kinh tế của gia đình.  

 Đối với chi cục lâm nghiệp, chi cục kiểm lâm, hạt kiểm lâm: 

Tăng cường các hoạt động giám sát việc thực thi các chính sách tại các địa phương và có các hoạt 

động hỗ trợ thực thi các chính sách. Hoạt động giám sát thực thi chính sách cũng cần huy động sự 

tham gia của cộng đồng, các tổ chức xã hội...đảm bảo tính hiệu quả, nghiêm minh, tránh trường hợp 

“vừa đánh trống vừa thổi kèn”. 

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân thực thi các quy định liên quan và cập nhật các quy 

định mới. Chú ý tăng sự tham gia của các nữ chủ hộ trong các lần tham gia tập huấn, hoặc hướng dẫn 

trực tiếp về thực hiện các quy định lâm luật trong khai thác, vận chuyển, chế biến gỗ.  

 Đối với chính quyền địa phương: 

Phối hợp với hạt kiểm lâm, kiểm lâm viên địa bàn hướng dẫn người dân trong thực thi các quy 

định liên quan tới khai thác, vận chuyển và chế biến gỗ. 

Quá trình thực thi lâm luật không thể thực hiện tốt nếu thiếu sự tham gia của các cơ quan liên 

ngành (cơ quan thuế, sở kế hoạch đầu tư, các tổ chức chính trị xã hội...). Do vậy, chính quyền địa 

phương cần hỗ trợ, chỉ đạo các cơ quan liên ngành trong việc hỗ trợ Chi cục kiểm lâm triển khai các 

hoạt động thực thi lâm luật trên địa bàn.  

 Đối với người dân: 

Cần khơi dậy tính tự lực, tự cường, tinh thần ham học hỏi, hiểu biết về các chính sách pháp luật 

liên quan đến công việc và đời sống kinh tế xã hội. Thường xuyên cập nhật các thông tin về các quy 

định đáp ứng gỗ hợp pháp, tuân thủ các quy định khai thác, vận chuyển gỗ của nhà nước. 

Việc tuyên truyền cũng như hỗ trợ cụ thể để tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong các hoạt 

động khai thác kinh tế từ nghề gỗ cũng cần được chú trọng đẩy mạnh. Trên thực tế, chị em phụ nữ 

hoàn toàn có khả năng tham gia vào các hoạt động quản lý kinh tế, quy trình tuân thủ các yêu cầu về 

vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy...Tuy nhiên, để làm được điều này, họ cũng cần được hỗ trợ 

tập huấn các kỹ năng cần thiết.  
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Phụ lục 

Phụ lục 1: Danh sách nhóm hộ trồng rừng, khai thác gỗ tại Hòa Bình 

STT Họ tên Địa chỉ Số điện thoại 

1 Bàn Sinh Đông Toàn Sơn – Đà Bắc 0971.038.571 
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2 Đặng Văn Tư Toàn Sơn – Đà Bắc 01683.554.241 

3 Đặng văn Lâm Toàn Sơn – Đà Bắc 01686.798.146 

4 Triệu Văn Hiền Toàn Sơn – Đà Bắc 01686.535.907 

5 Triệu Văn Thắng Toàn Sơn – Đà Bắc 01648.970.238 

6 Đặng văn Nam Toàn Sơn – Đà Bắc 01632.706.766 

7 Bàn Văn Huy Toàn Sơn – Đà Bắc 01683.889.171 

8 Phạm Thừa Đạt Toàn Sơn – Đà Bắc 01659.622.242 

9 Bàn Văn Tiến Toàn Sơn – Đà Bắc 01664.813.277 

10 Triệu Văn Xuân Toàn Sơn – Đà Bắc 0949.177.954 

11 Đoàn Văn Hai Toàn Sơn – Đà Bắc 01298.799.937 

12 Lý Văn Thi Xã Tu Lý – Đà Bắc 0972.206.717 

13 Đinh Văn Quyền Xã Tu Lý – Đà Bắc 01644.271.124 

14 Phạm Văn Mai Xã Tu Lý – Đà Bắc 0985.134.712 

15 Lò Văn Tượng Xã Tu Lý – Đà Bắc 0916.172.160 

16 Xa Văn Uyên Xã Tu Lý – Đà Bắc 01642.498.817 

17 Lý Văn Cường Xã Tu Lý – Đà Bắc 01664.999.516 

18 Bàn Văn Xuân Xã Tu Lý – Đà Bắc 0975.982.316 

19 Bàn Văn Đức Xã Tu Lý – Đà Bắc 0978.435.282 

20 Ngô Văn Cừ Xã Tu Lý – Đà Bắc 0978.191.126 

21 Lý Văn Minh Xã Tu Lý – Đà Bắc 01668.091.670 

22 Khuất Tiến Đông Toàn Sơn – Đà Bắc 0973.641.735 

23 Nguyễn Văn Mừng Dân Hòa – Kỳ Sơn 01694,780.193 

24 Nguyễn Xuân Lưu Dân Hòa – Kỳ Sơn 01653.631.443 

25 Nguyễn Văn Hư Dân Hòa – Kỳ Sơn 01669.661.268 

26 Nguyễn Văn Vinh Dân Hòa – Kỳ Sơn 01678.226.535 

27 Nguyễn Văn Hiên Dân Hòa – Kỳ Sơn 0987.969.801 

28 Đinh Văn Minh Phúc Tiến – Kỳ Sơn 01695.888.900 

29 Đinh Công Phượng Phúc Tiến – Kỳ Sơn 0987.225.809 

30 Nguyễn Duy Bộ Phúc Tiến – Kỳ Sơn 0985.817.796 
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31 Đặng Văn Hợi Toàn Sơn – Đà Bắc 0989.757.621 

32 Quản Đình Mong  Toàn Sơn – Đà Bắc 0985.234.776 

33 Đặng Văn Lâm Toàn Sơn – Đà Bắc 01686.798.146 

34 Lý Văn Thành Toàn Sơn – Đà Bắc 0914.112.421 

35 Nguyễn Văn Sức Toàn Sơn – Đà Bắc 01678.110.012 

36 Đinh văn Hiệp Tu Lý – Đà Bắc 0977.112.081 

37 Triệu Phúc Lân Tu Lý – Đà Bắc 01678.141.132 

38 Đinh Văn Lạnh Tu Lý – Đà Bắc 0978.126.290 

39 Bàn Văn Tấn Toàn Sơn – Đà Bắc 0978.411.009 

40 Bàn Sinh Tư Toàn Sơn – Đà Bắc 01668.108.194 

41 Dương Chí Thông Toàn Sơn – Đà Bắc 0987.116.041 

42 Lý Văn Lâm Tu Lý – Đà Bắc 01669.114.127 

43 Bàn Văn Hậu Tu Lý – Đà Bắc 01668.197.017 

44 Bàn Văn Quý Tu Lý – Đà Bắc 0915.113.082 

45 Bàn Văn Thương Tu Lý – Đà Bắc 01669.113.280 

46 Xa Văn Triệu Tu Lý – Đà Bắc 0989.151.623 

47 Bàn Văn Tuấn Toàn Sơn – Đà Bắc 0989.111.809 

48 Dương Chí Phương Toàn Sơn – Đà Bắc 0949.177.954 

49 Bàn Văn Tiến Toàn Sơn – Đà Bắc 01664.813.277 

50 Bùi Đình Văn Toàn Sơn – Đà Bắc 01668.191.097 

 

Phụ lục 2: Danh sách nhóm hộ chế biến gỗ tại Hòa Bình 

STT Họ tên Địa chỉ Số điện thoại 

1 Đinh Văn Minh Phúc Tiến – Kỳ Sơn 01695.888.900 

2 Đinh Công Phượng Phúc Tiến – kỳ Sơn 0987.225.809 

3 Nguyễn Văn Mừng Dân Hòa – Kỳ SƠn 01694.780.193 

4 Nguyễn Xuân Lưu Dân Hòa – Kỳ Sơn 01653.631.443 

5 Nguyễn Văn Thư Dân Hòa – Kỳ Sơn 01669.661.268 

6 Nguyễn Duy Bộ Dân Hòa – Kỳ Sơn 0985.817.796 

7 Nguyễn Văn Hiên Dân Hòa – Kỳ Sơn 0978.969.801 
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8 Nguyễn Văn Vinh Dân Hòa – Kỳ Sơn 01678.226.535 

9 Đinh Văn Thảo Dân Hạ - Kỳ Sơn 0967.409.624 

10 Nguyễn Văn Dậu Dân Hạ - Kỳ Sơn 01668.878.538 

11 Nguyễn Thành CÔng Dân Hạ - Kỳ Sơn 01692.588.788 

12 Nguyễn Văn Linh Dân Hạ - Kỳ Sơn 0975.981.841 

13 Nguyễn Ngọc Nam Dân Hạ - Kỳ Sơn 0976.929.571 

14 Cao Đình Thọ Mông Hóa – Kỳ Sơn 0969.345.036 

15 Nguyễn Văn Hoàng Mông Hóa – Kỳ Sơn 01668.949.271 

16 Nguyễn Văn Dục Mông Hóa – Kỳ Sơn 0915.030.096 

17 Nguyễn Văn Quỳnh Mông Hóa – Kỳ Sơn 0975.805.616 

18 Đinh văn Thức Mông Hóa – Kỳ Sơn 0968.190.274 

19 Nguyễn Quốc Thú Mông Hóa – Kỳ Sơn 0945.966.519 

20 Nguyễn Xuân Phong Mông Hóa – Kỳ Sơn 0989.968.796 

21 Đỗ Văn Hiện Sủ Ngòi – TP Hòa Bình 0943.326.238 

22 Bùi Mạnh Tường Sủ Ngòi – TP Hòa Bình 01666.115.754 

23 Nguyễn Văn Tiến Phương Lâm – TP Hòa BÌnh 0912.128.305 

24 Trần Văn Công Đồng Tiến – TP Hòa Bình 0914.570.012 

25 Lê Văn Tịnh Sủ Ngòi – TP Hòa BÌnh 0974.901.292 

26 Phạm Bá Thắng Đồng Tiến – TP Hòa Bình 0914.330.350 

27 Đặng Đình Hải Đồng Tiến – TP Hòa Bình 0915.091.920 

28 Trần Đình Canh Tân Thịnh- TP Hòa BÌnh 01687.421.458 

29 Bùi Thị Vân Dân Hạ - Kỳ Sơn 01662.159.226 

30 Nguyễn Quý Dự Dân Hạ - Kỳ Sơn 0986.769.084 

31 Phạm Văn Luyến Dân Hạ - Kỳ Sơn 0989.438.486 

32 Nguyễn Thanh Huyền Mông Hóa – Kỳ Sơn 0983.052.146 

33 Lê Quang Đạo Mông Hóa – Kỳ Sơn 0972.262.118 

34 Nguyễn Văn Dục Mông Hóa – Kỳ Sơn 0912.030.096 

35 Nguyễn Doãn Thành Tân Thịnh – TP Hòa Bình 0912.656.046 

36 Đỗ Như Tâm Chăm Mát – TP Hòa Bình 0947.262.312 

37 Đỗ Đình Khoa Chăm Mát – TP Hòa Bình 0985.818.575 

38 Mai Minh Tuấn Chăm Mát – TP Hòa Bình 01696.039.443 

39 Quách Văn Nhất Chăm Mát – TP Hòa Bình 0972.243.728 

40 Trần Hữu Tuynh Chăm Mát – TP Hòa Bình 01693.122.935 

41 Nguyễn Quốc Đại Chăm Mát – TP Hòa Bình 0916.121.016 

42 Vũ Mạnh Thu Chăm Mát – TP Hòa Bình 01666.602.682 

43 Vũ Đình Tòng Chăm Mát – TP Hòa Bình 0984.679.062 

44 Nguyễn Quang Tiến Chăm Mát – TP Hòa Bình 0919.126.072 
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45 Nguyễn Đăng Dũng Sủ Ngòi – TP Hòa Bình 0914.638.512 

46 Đào Ngọc Hòa Phương Lâm – TP Hòa Bình 0904.506.799 

47 Phạm trung Đông Phương Lâm – TP Hòa Bình 01687.717.408 

48 Trịnh Văn Miến Đồng Tiến – TP Hòa Bình 0989.162.559 

49 Nguyễn Xuân Đương Hữu Nghị - TP Hòa Bình 0986.779.522 

50 Đỗ Văn Hùng Hữu Nghị - TP Hòa Bình 01674.704.478 

 

 


