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1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

1.1. Bối cảnh 

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. Một 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 cả thị trường gỗ nội địa. Điều này sẽ có tác động đến toàn bộ các đối tượng 

trong khai thác, sản xuất, chế biến và kinh doanh sản phẩm gỗ trong đó có hộ gia đình đang tham gia các 

công đoạn này. Gỗ được hộ gia đình khai thác, vận chuyển, chế biến và kinh doanh chỉ được coi là hợp 

pháp khi thoả mãn các yêu cầu về tính hợp pháp của gỗ được quy định trong Định nghĩa gỗ hợp pháp 

trong khuôn khổ của VPA/FLEGT.  

Những nghiên cứu gần đây (VNGO-FLEGT, 2013) chỉ ra rằng nhóm hộ trồng và khai thác rừng và nhóm 

hộ sơ chế, chế biến gỗ là đối tượng dễ bị tổn thương quan trọng trong tiến trình VPA FLEGT. Các nhóm 

hộ này, theo các nghiên cứu đã được thực hiện, vẫn còn tồn tại một khoảng cách tương đối lớn giữa điều 

kiện hiện tại của hộ và các quy định đặt ra của dự thảo LD và TLAS.  

Trong bối cảnh đó chúng tôi tổ chức thực hiện nghiên cứu nhằm tìm hiểu về điều kiện hiện tại và đánh giá 

khả năng tuân thủ của hộ đối với một số quy định hiện hành về gỗ hợp pháp nhằm làm cơ sở tham chiếu 

(baseline) để theo dõi, giám sát các biến chuyển theo thời gian của hộ, khi VPA được thực thi ởViệtNam. 

Các thông tin thu thập được cũng giúp chỉ ra các khó khăn, hạn chếcủa các nhóm hộ này, xác định những 

nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng thiếu tuân thủ, khó khăn của các hộ gia đình trong việc thực hiện 

các quy định, từ đó có thể giúp các nhà hoạch định chính sách xây dựng các chính sách phù hợp cũng như 

có giải pháp hỗ trợ nhóm dễ bị tổn thương, đáp ứng được các yêu cầu trong tiến trình thực thi 

VPA.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 

1.2.1. Mục tiêu chung 

Nghiên cứu hiện trạng khả năng đáp ứng tiêu chuẩn gỗ hợp pháp (LD) của các nhóm hộ trồng rừng và 

khai thác, hộ chế biến gỗ làng nghề tại tỉnh Nghệ An 

1.2.2. Mục tiêu cụ thể 

Nghiên cứu khả năng tuân thủ các quy định của pháp luật của các hộ chế biến về phòng cháy chữa cháy, 

an toàn lao động, vệ sinh môi trường, lập và lưu giữ hồ sơ về gỗ hợp pháp.  

Nghiên cứu khả năng tuân thủ các quy định của pháp luật của các hộ trồng – khai thác – vận chuyển lâm 

sản 

Đưa ra các đánh giá, nhận định và dự đoán về khả năng đáp ứng LD của các nhóm người dân trong tiến 

trình VPA – FLEGT  

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu là 100 hộ dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong đó có 50 hộ trồng rừng và khai thác 

gỗ, 50 hộ chế biến gỗ tại huyện Quỳ Hợp và thị xã Thái Hòa tỉnh Nghệ An. 

Tại thị xã Thái Hòa, đoàn nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn 50 hộ chế biến tại hai làng nghề Quang 

Phong – phường Quang Phong và làng nghề Tân – Quyết – Thắng – phường Hòa Hiếu. 

Tại huyện Quỳ Hợp, đoàn nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn 50 hộ khai thác tại 3 xã Châu Lý, Châu 

Thái, Yên Hợp và Thị Trấn Quỳ Hợp. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Để tập trung vào nghiên cứu thông tin của các hộ, nhóm hộ mục tiêu nhóm nghiên cứu đã sử dụng lại các 

thông tin thứ cấp thu thập được từ quá trình tiền trạm cho báo cáo này. 

Nhóm đã tiến hành phỏng vấn 100 hộ dân bằng bảng hỏi bán cấu trúc. Các thông tin định tính được phân 

loại theo nhóm và tiến hành phân tích theo từng chủ đề nghiên cứu, các thông tin định lượng được nhập 
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bằng phần mềm EXCEL và phân tích bằng phần mềm SPSS để đưa ra các bảng, biểu để tiến hành phân 

tích. 

3. TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC NGHIÊN CỨU 

3.1. Tỉnh Nghệ An 

Nghệ An là tỉnh thuộc Bắc Trung bộ Việt Nam, tỉnh có diện tích tự nhiên 1.168.820,7 ha trong đó có 

899.905,08 ha đất có rừng bao gồm 739.181,25 ha rừng tự nhiên và 160.723,83 ha rừng trồng,278.486,41 

ha chưa có rừng, độ che phủ rừng đạt 54,3 % (Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 14/7/2014 của UBND 

tỉnh Nghệ An phê duyệt hiện trạng rừng có đến 31/12/20013). Nghệ An là một trong những tỉnh có diện 

tích rừng lớn nhất trong nước. Tỉnh Nghệ An có 21 đơn vị cấp huyện bao gồm 17 huyện, 3 thị xã và 

Thành Phố Vinh. Dân số tỉnh Nghệ An có khoảng 3 triệu người thuộc 7 dân tộc chủ yếu: Kinh, Thái, Thổ, 

Mông, Khơ Mú, Ơ Đu, Đan Lai. 

Bảng 1: Tổng hợp diện tích đất lâm nghiệp tỉnh Nghệ An phân theo 3 loại rừng: 

Đơn vị tính: ha 

TT Loại rừng Số liệu theo Nghị quyết 70/CP Số liệu theo QĐ 48/2014 

1 Rừng phòng hộ 392.024,0 365.414,24 

2 Rừng đặc dụng 172.500,0 172.361,71 

3 Rừng sản xuất 581.841,0 622.466,49 

Tổng cộng 1.146.365,0 1.160.242,43 

 

Tình hình giao đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An tính đến 30/9/2014 đã cấp 801.196,99 ha đạt 

69,1% diện tích đất lâm nghiệp toàn tỉnh, chưa cấp 359.405,44 ha chiếm 30,9% tổng diện tích đất lâm 

nghiệp toàn tỉnh. Trong đó thị xã Thái Hòa đã cấp 2.760,45 ha, chưa cấp 739,65ha; Quỳ Hợp đã cấp 

43.198,92 ha, chưa cấp 20.744,08 ha (Nguồn: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, 

2015) 

3.2. Thị xã Thái Hòa 

 

Bản đồ 1: Bản đồ hành chính thị xã Thái Hòa 

 

 

Tổng diện tích đất tự nhiên là 13.518,8ha chiếm 0,82% diện tích tự nhiên tỉnh Nghệ An; trong đó diện tích 

đất nông nghiệp 10.152,62ha, trong đó diện tích đất Lâm nghiệp 4.073,9ha chiếm 30,14% tổng diện tích 

tự nhiên. Diện tích rừng có đến thời điểm hiện nay hơn 3.500,1ha trong đó rừng phòng hộ là 770,5ha, rừng 

sản xuất là 2.729,6ha và không có rừng đặc dụng. Tổng trữ lượng gỗ khoảng 100.000m3 (chưa tính nứa, 

mét, tre. . . ) 

Bảng 2: Diện tích đất rừng giao cho chủ thể quản lý trên địa bàn thị xã Thái Hòa 

TT Chủ quản lý Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

1 E206 QK4 0,00 0,00 49,10 
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2 Hộ gia đình 0,00 0,00 2.351,30 

3 Kho K812 0,00 0,00 246,60 

4 Kho K866 0,00 43,16 53,60 

5 Nông trường Đông Hiếu 0,00 0,00 16,60 

6 UBND phường 0,00 727,34 12,40 

Tổng cộng  770,50 2.729,60 

Đơn vị tính: ha           (Nguồn: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, 2015) 

Thị xã Thái Hòa là trung tâm kinh tế của vùng tây bắc tỉnh Nghệ An, được tách khỏi huyện Nghĩa Đàn và 

thành lập Thị xã từ năm 2010. Trong khối phát triển sinh kế chung nhóm Nông – Lâm – Ngư nghiệp: 

17,3%. Tuy là trung tâm kinh tế thương mại nhưng tỷ lệ hộ nghèo vẫn ở mức cao 9,01%. Tốc độ tăng dân 

số tự nhiên ổn định qua các năm 0,57% 

Trước đây Thái Hòa là trung tâm chế biến gỗ của công ty Lâm nghiệp Sông Hiếu thuộc Bộ Lâm Nghiệp. 

Khi chuyển sang cơ chế thị trường việc giảm và đi đến chấm dứt khai thác gỗ rừng tự nhiên thì lực lượng 

công nhân trở thành nhân tố hình thành nên 2 làng nghề chế biến gỗ tại phường Quang Phong và phường 

Hòa Hiếu của thị xã Thái Hòa. 

Vùng khảo sát có hệ thống giao thông đường bộ khá phát triển. Quốc lộ 48 đi qua Thị xã Thái Hòa và 

huyện Quỳ Hợp, kết nối với đường Hồ Chí Minh, đường quốc lộ 1A, có sông Hiếu chảy qua địa bàn Thị 

xã Thái Hòa và huyện Quỳ Hợp. Các sản phẩm lâm nghiệp như gỗ Keo vận chuyển về các nhà máy chế 

biến gỗ MDF Khu Công nghiệp Nam Cấm, các nhà máy dăm Thanh Hóa, Hoàng Mai, Cửa Lò rất thuận 

lợi.  

Đặc biệt tại huyện Nghĩa Đàn có nhà máy chế biến gỗ MDF, ván ghép thanh của công ty cổ phần lâm 

nghiệp tháng năm thuộc tập đoàn TH với công nghệ chế biến hiện đại, công suất giai đoạn 1 là 200.000m3 

sản phẩm/năm đã đi vào hoạt động chính thức trong quý 3/2015 . Đây là nhân tố thuận lợi cho việc phát 

triển sinh kế của các hộ gia đình trồng rừng, khai thác vận chuyển lâm sản trong vùng.  

Các hộ sơ chế, chế biến gỗ tại Thị xã Thái Hòa thường chế biến lâm sản, sản xuất đồ mộc ngay tại gia 

đình, thiếu quỹ đất để mở rộng làng nghề gây nên ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư của làng nghề 

(tiếng ồn, độc hại, mùi khói khi sơn PU). 

Tính đến 30/6/2008 thị xã Thái Hoà có 67.427 người; mật độ phân bố trung bình xấp xỉ 500 người/km2. 

Số người dân tộc thiểu số 5. 751 người gồm: Thanh, Thái, Thổ chiếm tỷ lệ 8,5% so với tổng dân số. Số 

người trong độ tuổi lao động có khả năng lao động là 30.750 người; tỷ lệ lao động được đào tạo nghề (bao 

gồm cả ngắn hạn và dài hạn) chiếm 50% so với tổng lao động; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp chiếm 35% 

so với tổng lao động.  

3.3.  Huyện Quỳ Hợp 

 

 

Bản đồ 2: Bản đồ hành chính huyện Quỳ Hợp 

Tổng diện tích tự nhiên Huyện Quỳ Hợp là 94.220,55 ha. Trong đó gần 4 nghìn ha núi đá và sông 

suối, còn lại trên 90.000 ha thuộc 2 nhóm chính là đất địa thành và đất thủy thành. Nhìn chung đất đai Quỳ 

Hợp đa dạng, độ phì Cao, tầng dày khá (>170cm) thích hợp với nhiều loại cây lâu năm có giá trị kinh tế 

cao so với nhiều huyện miền núi khác.   
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  Theo số liệu thống kê đất đai năm 2014 thì tổng diện tích đất lâm nghiệp của huyện Quỳ Hợp là 

63.943,00 ha, chiếm 67,8% tổng diện tích tự nhiên, trong đó đất rừng sản xuất 50.782,2ha, đất rừng phòng 

hộ 11.361,6ha và rừng đặc dụng 1.851,2ha. Trong những năm gần đây, việc trồng rừng đã trở thành phong 

trào, bà con nhân dân đã biết ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong việc trồng, bảo vệ và chăm sóc rừng, nên 

diện tích rừng trồng phát triển tốt. Tỷ lệ che phủ rừng 50,6%. 

Bảng 3: Diện tích đất rừng giao cho chủ thể quản lý trên địa bàn huyện Quỳ Hợp 

TT Chủ quản lý Rừng đặc dụng Rừng phòng hộ Rừng sản xuất 

1 BQLRPH Quỳ Hơp 0,00 6.173,70 258,60 

2 Hộ gia đình 0,00 8,00 28.899,29 

3 KBTTN Pù Huống 1.851,20 0,00 0,00 

4 LT Đồng Hợp 0,00 0,00 3.506,36 

5 LT Quỳ Hợp 0,00 1.818,20 4.545,70 

6 UBND xã 0,00 196,50 11.056,55 

Tổng cộng 1.851,21 11.306,60 50.785,20 

Đơn vị tính: ha (Nguồn: Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, 2015) 

Cơ cấu kinh tế chính của huyện Quỳ Hợp bao gồm 3 lĩnh vực chính: Nông lâm, ngư nghiệp: 

27,35%; Công nghiệp, xây dựng: 40,54%; Dịch vụ: 32,11%. Tổng giá trị sản xuất theo tỷ giá cố định 

2010: 5.230.149 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch, tăng 10,85% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó nông 

lâm nghiệp là 1.123.132 triệu đồng, đạt 114% so với kế hoạch, tăng 3,11% so với cùng kỳ. Thu nhập bình 

quân: 22,5 triệu đồng/người/năm.  

Tình hình quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Quỳ Hợp năm 2014 cho thấy chính quyền địa phương 

đã chỉ đạo các ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ để tạo ra sức mạnh tổng hợp và toàn diện trong công 

tác quản lý bảo vệ rừng tại gốc, chủ động thực hiện nhiều đợt tuần tra rừng, kịp thời phát hiện và phối hợp 

xử lý những vụ vi phạm lâm luật, do đó trên địa bàn toàn huyện không để xảy ra điểm nóng nổi cộm kéo 

dài về phá rừng, khai thác rừng trái phép. Một số điểm xảy ra chặt phá rừng, khai thác rừng nhỏ lẻ như ở 

Nam Sơn, Bắc Sơn, Châu Thái, Châu Cường, Châu Thành; xưởng chế biến ở xã Tam Hợp, thị trấn ..., 

UBND huyện đã chỉ đạo đoàn liên ngành tiến hành kiểm tra và xử lý dứt điểm 

Đến nay, toàn huyện có 46 hồ, đập lớn nhỏ với tổng diện tích mặt nước có khoảng 200 ha, đáp ứng tưới 

tiêu cho 2.239,15 ha lúa nước (2 vụ). Sau năm 2015, khi Hồ chứa nước Bản Mồng được đưa vào sử dụng, 

dự kiến, sẽ cấp nước tưới cho 18.871 ha đất sản xuất, chủ yếu là ở Quỳ Hợp. Khi đã chủ động được nguồn 

nước tưới, Quỳ Hợp sẽ có sự thay đổi cơ bản cơ cấu các loại cây trồng, một số diện tích cây màu sẽ 

chuyển sang thâm canh lúa nước.  

Quỳ Hợp có nhiều tài nguyên, khoáng sản quý hiếm như: Thiếc, Đá hoa cương (đá trắng); đá quý thiên 

nhiên: Đá Rubi, Safia, Spaner…. nước khoáng thiên nhiên, đá vôi và đất sét… 

Nằm ở phía Tây Bắc tỉnh Nghệ An, Quỳ Hợp là huyện có 3 tộc người chính Thái, Thổ, Kinh mỗi dân tộc 

một phong tục tập quán khác nhau.Dân số trung bình của huyện Quỳ Hợp là 120.374 người với mức giảm 

tỷ lệ sinh 0,5%/năm, tỷ lệ hộ nghèo là 19%. Dân số tại huyện Quỳ Hợp khoảng 50% là đồng bào DTTS, 

50% là đồng bào dân tộc kinh đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau thường ở xen cư nên khá năng động 

trong tiếp cận thị trường, phát triển kinh tế hàng hóa trong sản xuất nông lâm nghiệp, từ đó lan tỏa nhanh 

cho đồng bào DTTS. 

4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. Nhóm trồng rừng, khai thác gỗ 

Khu vực nghiên cứu người dân chủ yếu là trồng rừng Keo Tai Tượng và Keo Lai thành các rừng chủ yếu, 

các cây phân tán được các hộ trồng chủ yếu là cây Lát Hoa, cây Xoan Ta (Sầu đông…). Đối với các loài 

Keo chu kỳ -khai thác chủ yếu là 3-4 năm, một số hộ và Lâm trường khai thác với chu kỳ 7-8  năm. Đối 

với cây gỗ phân tán chu kỳ khai thác thường dài hơn và không đồng đều giữa các hộ. Kết quả nghiên cứu 

bao gồm các đặc điểm kinh tế xã hộ của các nhóm hộ trồng rừng, khai thác, vận chuyển gỗ, khả năng đáp 

ứng qui định của LD, nguyên nhân và giải pháp cho các vấn đề liên quan. 



 

 
 

9 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) 

 

Sơ đồ 1: Sơ đồ cung ứng gỗ tại huyện Quỳ Hợp 

 

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

Theo mục tiêu nghiên cứu, nhóm tập trung vào đối tượng là các hộ có khai thác, vận chuyển và mua bán 

hơn là các vấn đề liên quan đến trồng rừng. Trồng, khai thác rừng và vân chuyển là những công việc mang 

tính chất đặc thù, vì vậy cần lực lượng lao động là những người có sức khỏe tốt.. Điều đó giải thích tại sao 

nhóm hộ trồng rừng và khai thác gỗ được phỏng vấn chủ yếu là nam giới (chiếm 94%).  

 

 

Hình 1: Dân tộc – giới tính của nhóm hộ trồng rừng khai thác gỗ  

 

 

Hình 2: Độ tuổi nhóm hộ trồng- khai thác rừng 

Không có sự khác biệt đáng chú ý về thành phần dân tộc tham gia vào việc mua bán vận chuyển lâm sản. 

Tỷ lệ phân bố thành phần dân tộc Kinh 50% và dân tộc Thiểu số 50 % là tương đương nhau do đó sự tham 

gia của dân tộc Kinh 62% và 38% dân tộc thiểu số trong khảo sát ngẫu nhiên với dung lượng mẫu nhỏ là 

một sự khác biệt không lớn. Số nhân khẩu trung bình là 4 -5 người/hộ đây là qui mô phổ biến của các hộ 

gia đình nông thôn (hình 3) 
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Hỉnh 3: Số nhân khẩu của nhóm hộ trồng rừng khai thác gỗ 

Có hơn 90% số lao động có độ tuổi dưới 50. Trong đó chủ yếu phân bố trong khoảng 31 – 50 tuổi chiếm 

72%, nhóm hộ trẻ tuổi (<30 tuổi) chiếm 20% trong tổng số hộ tham gia mua bán, khai thác và vận chuyển. 

Kết quả này cho thấy rằng nghề trồng rừng, mua bán và vận chuyển chỉ mới phát triển một cách mạnh mẽ 

trong thời gian gần đây. 

 

Hình 4: Trình độ học vấn của nhóm hộ trồng rừng khai thác gỗ 

Trình độ học vấn phổ biến của nhóm là trung học và trên trung học chiếm 52% (hình 4), trong tổng số 50 

hộ khảo sát chỉ có duy nhất một hộ không biết chữ.  

 

Hình 5: Nguồn thu nhập của nhóm hộ trồng rừng khai thác gỗ 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các hoạt động khai thác và vận chuyển là một trong các nguồn thu nhập 

chính của nhóm hộ trồng rừng và khai thác chiếm 98%, điều này cho thấy nhóm nghiên cứu đã chọn đúng 

đối tượng nghiên cứu. Ngoài các hoạt động khai thác và vận chuyển các hoạt động Trồng rừng và quản lý 

rừng (88%) và sản xuất nông nghiệp, thủ công nghiệp, chăn nuôi (68%) cũng góp phần quan trọng trong 

tổng thu nhập của hộ (hình 5). Kết quả nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt lớn giữa các mức thu 

nhập (hình 6) nhóm hộ có thu nhập dưới 50 triệu chiếm 28%, từ 50 – 100 triệu chiếm 26%, từ 100 – 200 

triệu chiếm 22% và trên 200 triệu chiếm 24%. Tuy không có sự khác biệt lớn về mức thu nhập nhưng lại 

có sự khác biệt rõ ràng về tỷ lệ đóng góp trong tổng thu nhập của hộ khi có đến 48% số hộ cho rằng thu 

nhập từ các hoạt động khai thác, mua bán và vận chuyển chiếm từ 25 – 50% tổng thu nhập của hộ. Số hộ 

có thu nhập từ 50 -75% và trên 75% lần lượt là 20% và 22% (hình 7). Điều đó cho thấy có 42% số hộ xem 

đây là nguồn sinh kế chính của họ, ngược lại 58% số hộ vẫn dựa vào các nguồn thu nhập khác.  
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Hình 6: Thu nhập trung bình hộ của nhóm hộ trồng rừng khai thác gỗ 

 

 

Hình 7: Thu nhập từ gỗ của nhóm hộ trồng rừng khai thác gỗ 

Theo kết quả nghiên cứu cho thấy không có sự khác biệt lớn giữa các nhóm dân tộc tham gia vào hoạt 

động trồng, khai thác mua bán và vận chuyển gỗ nhưng có sự khác biệt lớn về giới tính. Nhóm hộ trẻ tuổi 

và có trình độ học vấn trung học phổ thông trở lên chiếm ưu thế. Việc trồng, khai thác, mua bán và vận 

chuyển gỗ rừng trồng đóng vai trò quan trọng trong tổng thu nhập của nhóm hộ nhưng họ không hoàn toàn 

phụ thuộc vào loại hình sinh kế này.  

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

Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hiểu biết về các qui định liên quan của nhà nước về khai thác và vận 

chuyển gỗ rừng trồng là rất ít. Chỉ 12% số hộ cho biết khai thác gỗ cần có giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, 10 % cần hồ sơ khai thác, 4% cho rằng việc vận chuyển và mua bán cần có hóa đơn giá trị gia tăng, 

6% cho rằng cần có bảng kê lâm sản. Lý giải cho điều này nhóm nghiên cứu đã đi sâu hơn vào tìm hiểu 

thêm các qui định của pháp luật. Việc người dân ít hiểu biết về các qui định về khai thác, vận chuyển mua 

bán gỗ rừng trồng là hoàn toàn hợp lý bởi vì luật Quản lý bảo vệ rừng và các văn bản dưới luật không quy 

định về việc áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với gỗ rừng trồng có tên không trùng với tên 

của gỗ rừng tự nhiên trong khi phần lớn nhóm hộ nghiên cứu chỉ khai thác Keo thuần loài. Bên cạnh đó 

các văn bản chỉ quy định một số điều liên quan đến việc kiểm soát gỗ rừng phân tán có tên trùng với gỗ 

rừng tự nhiên và gỗ rừng tự nhiên (thông tư 42/2012/TT-BNNPTNT). Hiện nay việc áp dụng đóng cửa 

rừng tự nhiên trên cả nước do đó chỉ có nhóm hộ khai thác cây phân tán mới cần thiết hiểu biết rõ các thủ 

tục về khai thác và vận chuyển. 

 

Hình 8: Hiểu biết về luật pháp liên quan của nhóm hộ trồng, khai thác gỗ 

Liên quan đến việc phổ biến các quy định của pháp luật về trồng rừng, khai thác – vận chuyển, nâng cao 

nhận thức của người dân về các chương trình phát triển ngành lâm nghiệp của chính phủ như VPA – 
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FLEGT, quy hoạch rừng trồng, quản lý bảo vệ rừng…các nhóm hộ cho biết họ rất ít khi được tham gia 

trao đổi. Cụ thể chỉ có 4% số hộ được tập huấn về trồng rừng và khai thác gỗ, 4% được tham gia các cuộc 

họp có liên quan đến vận chuyển mua bán gỗ và 6% được phổ biến các quy định về quản lý bảo vệ rừng. 

Bên cạnh đó người dân cũng cho biết việc phổ biến quy định hoặc tổ chức các buổi tập huấn chỉ diễn ra 1 

lần/năm, mỗi đợt tổ chức 1 buổi do đó việc hiểu và tuân thủ các quy định là rất khó thực hiện.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc hiểu biết các quy đinh của pháp luật về trồng, khai thác, mua bán và vận 

chuyển gỗ rừng trồng, phân tán là rất thấp và cần có sự hỗ trợ nhiều hơn nữa từ phía chính quyền các cấp 

và các bên liên quan. 

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

Theo kết quả nghiên cứu 90% các hộ khảo sát có trồng cây phân tán, trong đó có 80% đã được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất. Các loài cây gỗ phân tán được các hộ trồng chủ yếu là Lát Hoa, Xoan đào 

(sầu đông, xoan đâu…), Mít…với số lượng dao động trong khoảng từ 2 - 200 cây (hình 9). Số hộ chưa có 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phần lớn là các hộ mới tách hộ đang trong quá trình chờ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, một số hộ nằm trong khu vực đang quy hoạch cấp giấy chứng nhận sử 

dụng đất. Từ kết quả trên cho thấy người dân có khả năng lớn trong việc đáp ứng giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất. 

 

Hình 9: Tỷ lệ hộ trông rừng và cây phân tán có giấy chứng nhận QSDĐ 

Nhìn chung việc đáp ứng hồ sơ khai thác rừng trồng và cây phân tán ở địa bàn nghiên cứu là rất thấp. Có 

80% số hộ đáp ứng được các quy định về quyền sử dụng rừng. Khi khai thác rừng trồng chỉ có 4% số hộ 

được phỏng vấn đáp ứng các quy định về bản đăng ký khai thác, dự kiến lâm sản, bảng kê lâm sản. Các hộ 

trồng, khai thác và vận chuyển chưa đáp ứng bên bản đóng búa Kiểm Lâm và quyết định phê duyệt ĐTM.  

 

Hình 10: Đáp  ứng hồ sơ khai thác rừng trồng và cây phân tán 

Theo mẫu nghiên cứu có 100% số hộ được phỏng vấn có khai thác, vận chuyển và mua bán gỗ. Đa số khai 

thác cây Keo đi bán cho các nhà máy hoặc các xưởng xẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, một số bán ra các nhà 

máy tại tỉnh Thanh Hóa. Do cây Keo là loại gỗ không cần đáp ứng bảng kê lâm sản cũng như biên bản 

đóng búa Kiểm lâm do đó tỷ lệ thực hiện các thủ tục này rất thấp, thậm chí không có các thủ tục này. Theo 

kết quả nghiên cứu không có hộ nào lấy hóa đơn VAT khi mua – bán gỗ với các tổ chức, công ty gỗ dăm 

giấy bởi vì đối với các hộ dân khai thác – mua bán và vận chuyển thì loại giấy tờ này không có giá trị 
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(hình 10). Một số hộ có khai thác vận chuyển cây gỗ phân tán do đó cần làm các thủ tục liên quan đến vận 

chuyển như bảng kê lâm sản nhưng việc mua bán nhỏ lẻ và ít diễn ra 4.1% (hình 11). 

 

Hình 11: Tỷ lệ hộ có mua bán, vận chuyển gỗ đáp ứng hồ sơ theo quy định 

Nhìn chung tỷ lệ các hộ trồng rừng, khai thác, mua bán và vận chuyển gỗ không lưu giữ các hồ sơ liên 

quan là rất cao. Cụ thể năm 2013 chỉ có 8%, năm 2014 có 14% lý do người dân lý giải việc không lưu giữ 

hồ sơ là vì các thủ tục mua bán sau khi thanh toán xong thì không để dùng làm gì khác. Một số hộ có lưu 

giữ phần lớn là vì vô tình cất lại trong tủ chứ không có mục đích sử dụng làm gì khác (hình 12). 

 

Hình 12: Tỷ lệ hộ có giữ hồ sơ khai thác 

Trong quá trình khai thác, vận chuyển gỗ rất ít hộ nộp thuế môn bài và thuế thu nhập với tỷ lệ lần lượt là 

12% và 4%. Các hộ chủ yếu nộp các loại lệ phí khác như thuế tháng, vận chuyển, thuế đường bộ 42% 

(Hình 13). Kết quả này cho thấy việc kinh doanh của các hộ chỉ mới dừng lại ở quy mô nhỏ, mua bán nhỏ 

lẻ theo tính chất thu gom nguyên liệu cho các nhà máy. Mặt khác việc thu mua của các hộ này không diễn 

ra thường xuyên nên các cơ quan nhà nước rất khó quản lý, đánh thuế do đó trong các xã nghiên cứu có 

một số xã áp dụng mức thu 100.000 đồng/chuyến như Châu Lý, Châu Thái, xã Yên Hợp không áp dụng 

loại phí này. 

 

Hình 13: Tỷ lệ hộ có mua bán vận chuyển gỗ có nộp thuế 

Nhìn chung các hộ trồng, mua bán, khai thác và vận chuyển gỗ trên địa bàn nghiên cứu có tỷ lệ tuân thủ 

hồ sơ thủ tục rất thấp. Phần lớn là do việc khai thác, mua bán vận chuyển các loại lâm sản nằm trong danh 
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mục các loài lâm sản được khai thác và vận chuyển tự do hoặc một số loài cây gỗ phân tán có tên không 

trùng với các loài gỗ trong rừng tự nhiên nên không bị kiểm soát chặt chẽ về việc khai thác, vận chuyển. 

Do đó các hộ không lập và lưu giữ các loại giấy tờ liên quan đến kiểm soát nguồn cung gỗ.  

4.1.4. Phân tích vấn đề và nguyên nhân 

Qua thảo luận nhóm nghiên cứu nhận thấy vấn đề của các hộ khai thác, mua bán và vận chuyển gỗ chưa 

đáp ứng các yêu cầu về hồ sơ nguồn gốc gỗ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do người khai thác gỗ 

chưa được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn hoặc phổ biến các quy định liên quan đến hồ sơ khai thác gỗ. 

Bên cạnh đó người dân không biết sử dụng internet cũng như các kênh thông tin cập nhật khác một cách 

hiệu quả. Việc phổ biến các quy định về khai thác và vận chuyển gỗ chủ yếu được thực hiện qua đường 

truyền miệng thiếu chính xác. Các hộ mua, bán và vận chuyển nhỏ lẻ gây khó khăn cho việc kiểm tra kiểm 

soát của các cơ quan chức năng nên một số địa phương đã buông lỏng quản lý các đối tượng này dẫn đến 

người dân chủ quan và thiếu tuân thủ các quy định. Bên cạnh đó việc khai thác rừng trồng không cần hồ 

sơ khai thác gỗ diễn ra trên khắp các địa phương nên việc kiểm tra kiểm soát khai thác các loài cây phân 

tán nằm trong danh lục phải kiểm soát gặp rất nhiều khó khăn và mất thời gian. Mặt khác chỉ có 80% số 

hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng nên việc cung cấp đủ giấy tờ để hoàn thành 

hồ sơ là không đầy đủ (Hình 14). 

 

Hình 14: Cây vấn đề của nhóm hộ trồng rừng, mua bán và khai thác gỗ 

4.2.Nhóm sơ chế, chế biến gỗ 

 

Sơ đồ 2: Sơ đồ hành trình cung ứng gỗ đến xưởng sản xuất tại Thái Hòa 

Nguồn cung gỗ đầu vào hiện tại chủ yếu là các thương lái hoặc các hộ gia đình làm nghề tự thu gom 

các loại gỗ Keo từ rừng trồng, gỗ trồng phân tán trong vườn gồm Lát, Xoan và Mít được trồng phân tán 

trong vườn nhà trong địa bàn thị xã và các huyện lân cận như: Quỳ Hợp, Quỳ Châu và Quế Phong.  

Sau khi thu mua gỗ được vận chuyển về xưởng chế biến dưới 02 hình thức: (1) Các chủ thu mua thuê 

xe vận chuyển từ các nơi khai thác về thị xã Thái Hòa và bán cho các hộ chế biến; (2) Các hộ chế biến tự 

thu gom và thuê xe chở về xưởng, hoặc thuê xe chở từ các chủ gỗ.  

Gỗ sau khi về xưởng được ghi vào phiếu nhập kho và chọn lọc để chế biến ra các sản phẩm phù hợp 

với kích thước và chủng loại, hạn chế tối đa các phế phẩm. Các sản phẩm gỗ được chế biến và tiêu thụ với 
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hai hình thức: (1) Các hộ chế biến theo đơn đặt hàng của khách hàng (chủ yếu là cá nhân) về một số sản 

phẩm nhất định. Sau khi sản phẩm được hoàn thành thì bàn giao cho khách hàng và thu tiền về. Các khách 

hàng này chủ yếu là người dân trên địa bàn thị xã và các huyện lân cận. (2) Một số hộ chế biến có điều 

kiện kinh tế hơn thì sản xuất các sản phẩm đa dạng về chủng loại, mẫu mã, loại gỗ …Sau khi các sản 

phẩm được hoàn thành thì tập kết tại điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm. Các hộ chế biến này 

cũng sản xuất theo đơn đặt hàng nhưng khách hàng thường đặt với số lượng lớn hơn. Sản phẩm của các hộ 

chế biến này được tiêu thụ trên địa bàn rộng khắp cả nước.  

4.2.1. Đặc điểm kinh tế xã hội nhóm sơ chế, chế biến gỗ 

Nhóm hộ tham gia phỏng vấn chủ yếu là nam giới 79.2% thành phần dân tộc 100% là người Kinh (Hình 

15). Có thể thấy sự khác biệt về thành phần dân tộc giữa nhóm khai thác và nhóm chế biến. Nhóm khai 

thác tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm gần 50% nhưng không có hộ nào làm chế biến lâm sản. Kinh tế các 

hộ chế biến thuộc loại khá trở lên (97.9%) chỉ có 1 hộ thuộc diện cận nghèo (2.1%).  

 

Hình 15: Dân tộc – giới tính của nhóm hộ sơ chế, chế biến gỗ 

 

Hình 16: Xếp loại kinh tế hộ của nhóm hộ sơ chế, chế biến gỗ 

Hiện tại, các hộ gia đình trong nhóm sơ chế/chế biến gỗ hiện gặp nhiều khó khăn về mặt thị trường, quy 

mô sản xuất của địa phương ngày càng thu hẹp. Tại phường Quang Phong từ khi thành lập phương có 186 

hộ gia đình tham gia làm nghề nhưng đến thời điểm năm 2014 chỉ còn 67 hộ làm nghề với 143 lao động 

(trong đó có 10 hộ gia đình sản xuất mộc mỹ nghệ chất lượng cao), lao động có tay nghề cao chiếm 

khoảng 10%. Hiện nay HTX mộc dân dụng đã giải thể từ năm 2007 do các xã viên không còn tham gia. 

Tháng 12 năm 2014 các hộ gia đình đã liên kết để thành lập HTX thương mại dịch vụ làng nghề Quang 

Phong với 13 hộ gia đình tham gia (UBND phường Quang Phong, 2014).  

Tại phường Hòa Hiếu làng nghề mộc Tân – Quyết – Thắng được thành lập từ năm 2003 với 150 hộ dân 

tham gia tại 3 khối Tân Thắng, Quyết Thắng, Tân Liên đến năm 2014 chỉ còn 43 hộ làm nghề với 150 lao 

động tham gia, lao động có tay nghề chiếm khoảng 5%, tuy nhiên các lao động này chủ yếu được thuê từ 

một số tỉnh Miền Bắc như: Hưng Yên, Hà Nam, Bắc Ninh… còn lại các lao động địa phương tay nghề 

thấp kinh nghiệm truyền thống (UBND phường Hòa Hiếu, 2014). 

Các hộ chế biến tại thị xã Thái Hòa trước đây là nhóm công nhân của công ty Lâm nghiệp Sông Hiếu. Sau 

khi công ty giải, nhóm này đã tách ra thành các hộ làm thủ công mộc mỹ nghệ, sau đó thành lập làng 

nghề. Lực lượng lao động có độ tuổi từ trên 50 tuổi chiếm 25%. Số lao động trẻ tại các làng nghề than gia 

vào việc sản xuất gỗ mỹ nghệ cũng chiếm phần lớn trong tổng số các hộ được khảo sát (45.8%) (Hình 17). 
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Hình 17: Nhóm tuổi các hộ sơ chế, chế biến 

 

 

Hình 18: Số nhân khẩu của nhóm hộ sơ chế, chế biến gỗ 

Số nhân khẩu của các hộ chế biến chủ yếu là 4 – 5 người (Hình 18). Điều đó lý giải cho số người trẻ tuổi 

tham gia sản xuất thủ công mỹ nghệ chiếm đa số ở trên địa bàn (Hình 17).  

Khác với nhóm hộ trồng, khai thác và vận chuyển nhóm hộ chế biến có sinh kế tập trung và phụ thuộc vào 

sản xuất của họ (91.7%) ngoài ra một số hộ cũng tham gia khai thác vận chuyển, mua bán gỗ (10.4%), sơ 

chế gỗ (10.4%) phục vụ cho sản xuất của hộ gia đình đồng thời bán cho các hộ khác trong thôn. Nhóm hộ 

này chủ yếu là mua gỗ từ các chủ khai thác khác, rất ít tham gia khai thác và vận chuyển. Thu nhập từ các 

nguồn khác như Lương, nông nghiệp, chăn nuôi, buôn bán chỉ chiếm 14.6% (Hình 19). 

Với đặc thù của nhóm hộ này là sản xuất chế biến theo quy mô hộ gia đình nên đa số lao động trong gia 

đình là phục vụ cho hoạt động chế biến gỗ. Do đó, nguồn thu nhập chính của nhóm hộ này chủ yếu từ hoạt 

động chế biến gỗ là một điều dễ hiểu. 

 

Hình 19: Sinh kế của của nhóm hộ sơ chế, chế biến gỗ 
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Hình 20: Trình độ học vấn của nhóm hộ sơ chế, chế biến gỗ 

Thông qua kết quả khảo sát cho thấy trình độ học vấn của nhóm chế biến gỗ khá cao. Có 50% số người 

được khảo sát có trình độ trung học và trên trung học, 45.8% có trình độ tiểu học trở lên. Chỉ có 2 người 

không biết chữ chiếm 4.2% (Hình 20). 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng thu nhập trung bình năm của các hộ chế biến gỗ là trung bình khá. Cụ 

thể có 32% số hộ có thu nhập từ 50 – 100 triệu đồng/năm, 21% số hộ có thu nhập từ 100 – 200 triệu 

đồng/năm, 28% số hộ có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Chỉ có 19 % số hộ có mức thu nhập <50 triệu 

đồng/năm. Thực tế cho thấy việc sản xuất mộc thủ công mỹ nghệ theo hướng hàng hòa đang được người 

dân sản xuất theo quy mô nhỏ lẻ trung bình mỗi hộ có từ 2 – 5 lao động. Nhóm hộ có thu nhập trên 200 

triệu đồng/năm thường là các hộ buôn bán hoặc có đầu tư công nghệ sản xuất hiện đại, thuê thợ từ khu vực 

miền bắc về chế biến và gia công (Hình 21). Các sản phẩm được các hộ chế biến ra thường là đồ gia dụng 

bao gồm: giường, tủ, bàn ghế… 

 

Hình 21: Thu nhập trung bình năm từ gỗ của nhóm hộ sơ chế, chế biến gỗ 

 

Hình 22: Tỷ lệ thu nhập từ gỗ của nhóm hộ sơ chế, chế biến gỗ 

Đối với nhóm hộ chế biến thu nhập chính là từ gỗ. Cụ thể có 79.2% số hộ có thu nhập từ gỗ chiếm trên 

75% tổng thu nhập của hộ gia đình (Hình 22). Thực tế cho thấy việc thu nhập chiếm phần lớn nhưng một 
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có quy mô sản xuất lớn hơn và từ bên ngoài. Bên cạnh đó sự khan hiếm nguồn gỗ cũng làm cho một số hộ 

có quy mô sản xuất nhỏ lẻ hoặc sản xuất độc một mặt hàng sẽ khó tồn tại được. Theo kết quả nghiên cứu 

các hộ có thu nhập từ gỗ chiếm từ 0 – 50% thường là các hộ gia công cho các hộ có cơ sở sản xuất lớn. 
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Việc không xuất hiện nhóm hộ có thu nhập chiếm từ 50- 75% trong tổng thu nhập cho thấy sự phân hóa 

mạnh mẽ giữa các nhóm có quy mô sản xuất lớn và quy mô sản xuất nhỏ. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy thị trường chính của các hộ tham gia sản xuất mộc thủ công mỹ nghệ 

tại thị xã Thái Hòa – Nghệ An 100% là trong nước. Trong đó sản phẩm chủ yếu được bán tại các siêu thị 

đồ gỗ nội thất trong tỉnh, một vài tỉnh lân cận như Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Quảng Bình. Các cơ sở nhỏ lẻ 

thường đóng các vật dụng phục vụ nhu cầu tại chỗ của người dân địa phương. Việc tiêu thụ sản phẩm là 

vấn đề lớn nhất của các hộ chế biến bởi do nhiều nguyên nhân như: Sự canh tranh mạnh của các sản phẩm 

gỗ từ miền Bắc, thiếu hụt nguồn cung gỗ, giá cả sản phẩm cao, mẫu mã chậm thay đổi so với thị trường … 

Nghiên cứu chỉ ra rằng sinh kế của nhóm hộ sơ chế, chế biến gỗ có sự phân hóa rất lớn và phụ thộc phần 

lớn vào việc sản xuất và gia công đồ gỗ. Thu nhập của các hộ có quy mô sản xuất kinh doanh lớn khá ổn 

định, các hộ quy mô nhỏ kém ổn định và có thể phải chuyển đổi sang loại hình kinh tế khác. Nguồn cung 

gỗ cho các hộ chủ yếu là rừng trồng và cây phân tán, sản phẩm được bán hầu hết nội tỉnh một số được bán 

sang các tỉnh lân cận.  

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

Hiểu biết của nhóm hộ này về các vấn đề liên quan đến trồng khai thác gỗ, mua bán vận chuyển gỗ và các 

quy định liên quan khác nhìn chung còn rất hạn chế. Kết quả khảo sát 12 tháng qua cho thấy người dân rất 

ít được tập huấn hoặc phổ biến nâng cao năng lực hiểu biết về các quy định. Hoạt động mà người dân 

được tham gia nhiều nhất là các quy định về vận chuyển và mua bán gỗ 6.2%. Các quy định khác như 

phòng cháy chữa cháy cũng rất hạn chế 2.1%. Đặc biệt chưa có hộ nào được phổ biến các quy định về 

quản lý bảo vệ rừng, hiệp định đối tác tự nguyên FLEGT điều này có thể được lý giải như thị xã Thái Hòa 

có diện tích rừng rất nhỏ, bên cạnh đó các hộ trong làng nghề chế biến không trồng rừng. Mặt khác người 

dân cho rằng hộ sản xuất ở quy mô nhỏ nên không cần quan tâm đến (Hình 23). Theo ý kiến cho của 

người dân việc phổ biến các quy định này hàng năm vẫn được các cán bộ kiểm lâm lồng ghép phổ biến 

trong các cuộc họp thôn, xóm.  

Tuy không được tập huấn kỹ nhưng các hộ sản xuất chế biến gỗ rất có ý thức tìm hiểu và tổ chức phòng 

cháy chữa cháy (100%), việc hiểu rõ và áp dụng các quy định về vận chuyển và mua bán gỗ 66.7%. Tỷ lệ 

người dân không hiểu rõ các quy định về vận chuyển và mua bán gỗ chiếm 33.3%. Việc hiểu rõ và áp 

dụng các quy định về mua bán, vận chuyển lâm sản khá dễ dàng vì nguồn gốc gỗ của người dân đa số là từ 

rừng trồng và cây phân tán không chịu sự quản lý chặt chẽ của luật quản lý bảo vệ rừng (Hình 24). 

 

Hình 23: Tham gia tập huấn của nhóm hộ sơ chế, chế biến gỗ 
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Hình 24: Hiệu quả tập huấn đối với nhóm hộ sơ chế, chế biến gỗ 

Qua kết quả khảo sát cho thấy nhóm hộ tham gia sơ chế, chế biến gỗ không được phổ biến các quy định 

của pháp luật một cách bài bản, họ cũng không quan tâm đến các vấn đề liên quan đến quản lý bảo vệ 

rừng, hiệp định đối tác tự nguyện FLEGT nhưng lại thực hiện tốt các quy định về phòng cháy chữa cháy 

và mua bán vận chuyển lâm sản.  

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

Nhìn chung các hộ chưa tuân thủ các giấy tờ pháp lý, nội quy phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động. Cụ 

thể, chỉ có 54.2% trong tổng số hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh, các quy định khác các hộ chỉ chấp 

hành dưới 10% (Hình 25). Điều đó cho thấy chính quyền chưa quan tâm đến việc quản lý cũng như hỗ trợ 

cho các hộ sản xuất chế biến gỗ. Việc thiếu giấy phép kinh doanh được các hộ sản xuất kinh doanh lý giải 

là do hộ chỉ sản xuất ở quy mô nhỏ, theo mùa vụ, đặt hàng không 

 

Hình 25: Tuân thủ giấy tờ pháp lý đối với cơ sở kinh doanh 

liên tục nên không cần đăng ký kinh doanh. Mặt khác hộ chỉ cần nộp thuế đầy đủ cho cơ quan thuế địa 

phương. Giải thích về việc tuân thủ các quy định về phòng cháy chữa cháy các hộ dân cho biết tự bản thân 

các hộ rất lo lắng cho tài sản của mình do đó việc phòng cháy được áp dụng một cách nghiêm ngặt nhưng 

không có giấy chứng nhận của các cơ quan chuyên trách. Về việc đảm bảo an toàn lao động các hộ sử 

dụng lao động không mua bảo hiểm lao động hay áp dụng các biện pháp bảo hộ khác cũng bởi lý do hộ 

sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ không đủ tiền đầu tư đảm bảo an toàn lao động.  

Gỗ đưa vào chế biến chỉ một số rất nhỏ có hồ sơ nguồn gốc gỗ hợp pháp. Cụ thể, 14.6% có hóa đơn VAT 

và biên bản đóng búa Kiểm lâm. Theo người dân sở dĩ có các loại giấy tờ này là vì hộ mua gỗ từ công ty 

gỗ ở huyện Quỳnh Lưu nên có hóa đơn và biên bản đóng búa để vận chuyển về nơi sản xuất. Liên quan 

đến bảng kê lâm sản có 29.2% nguồn gốc gỗ có bảng kê, ngoài số lượng gỗ mua từ các công ty buôn bán 

gỗ thì hộ còn mua gỗ cây phân tán từ các hộ dân, một số loài cần phải có bảng kê, biên bản xác nhận của 

kiểm lâm địa bàn trước khi vận chuyển (Hình 26). 
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Hình 26: Hồ sơ nguồn gốc gỗ đưa vào chế biến của nhóm hộ sơ chế, chế biến gỗ 

Nhìn chung các hộ sơ chế, chế biến gỗ trên địa bàn nghiên cứu chấp hành khá tốt các quy định về thuế. Cụ 

thể, 75% số hộ có nộp thuế môn bài, 16.7% có nộp thuế thu nhập, 29.2% số hộ nộp các loại thuế, phí khác 

như thuế hàng tháng, phí vận chuyển (hình 27). 

 

Hình 27: Tỷ lệ hộ chế biến gỗ có nộp thuế 

Tương tự như nhóm trồng rừng, mua bán, khai thác và vận chuyển nhóm sơ chế, chế biến cũng có tỷ lệ 

lưu giữ hồ sơ rất thấp, chỉ 16.7 % số hộ có lưu trữ hồ sơ vận chuyển năm 2013 và 2014. Có 11.6% số hộ 

có ghi chép sổ sách, các hộ ghi chép sổ sách không phải là để lưu trữ hồ sơ mà ghi chép danh sách khách 

hàng mua, bán để thuận tiện cho việc kinh doanh.Nguyên nhân dẫn đến việc người dân ít lưu trữ hồ sơ là 

do khi mua gỗ về chế biến xong là hộ bỏ luôn hồ sơ, mặt khác một số hộ mua gỗ Keo để chế biến thì 

không có bất kỳ loại giấy tờ gì. Một số hộ lưu giữ hồ sơ vì gỗ để trong kho chưa kịp đưa ra chế biến nên 

hộ phải lưu trữ hồ sơ nguồn gốc gỗ (hình 28).  

 

Hình 28: Tỷ lệ có lưu giữ hồ sơ khai thác của nhóm hộ sơ chế, chế biến gỗ 

Khác với việc lưu giữ hồ sơ khai thác thì việc lưu giữ hồ sơ về vận chuyển mua bán tỷ lệ lưu giữ hồ sơ về 

vận chuyển mua bán gỗ chiếm tỉ lệ thấp hơn hồ sơ khai thác. Cụ thể, có 29.2% hộ có lưu trữ hồ sơ mua 
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bán gỗ, 8.5% có bảng kê lâm sản và chỉ 2.1% có hóa đơn giá trị gia tăng (hình 29). Nguyên nhân do lượng 

gỗ thu mua trên địa bàn không có hồ sơ mua bán vận chuyển mặt khác loại gỗ này được các hộ đưa vào 

chế biến trước và bỏ luôn hồ sơ vận chuyển.  

 

Hình 29: Tỷ lệ hồ sơ theo quy định của pháp luật về vận chuyển mua bán gỗ 

Kết quả nghiên cứu cho thấy khả năng đáp ứng các quy định của pháp luật là không lớn vì phụ thuộc vào 

hồ sơ khai thác gỗ, hồ sơ vận chuyển do bên phía người bán gỗ cung cấp. Đối với việc tuân thủ các quy 

định về cơ sở sản xuất kinh doanh thì khả năng đáp ứng cũng không lớn do các hộ sản xuất kinh doanh 

nhỏ lẻ, phân tán do đó việc đầu tư vào các hệ thống xử lý môi trường, an toàn lao động, phòng cháy chữa 

cháy là rất lớn vượt quá khả năng chi trả của các hộ sản xuất kinh doanh. 

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 khả năng đáp ứng 

các quy định của pháp luật về chế biến gỗ. Trong đó vấn đề nổi cộm nhất là việc đáp ứng các quy định về 

chế biến gỗ về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, lưu trữ hồ sơ mua bán, khai thác và vận chuyển. 

Việc thiếu tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến nhiều vấn đề.  

Không bị kiểm soát chặt chẽ từ phía chính quyền địa phương là nguyên nhân chính dẫn tới việc các hộ dân 

không chấp hành các thủ tục giấy tờ như giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, lưu trữ hồ sơ nguồn gốc 

gỗ.  

Bên cạnh đó thiếu tiền đầu tư các trang thiết bị xử lý môi trường cũng là nguyên nhân dẫn đến việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về môi trường. Nguyên nhân dẫn tới việc thiếu tiền đầu tư là vì các hộ 

sản xuất nhỏ lẻ, sản phẩm sản xuất ra bán chậm hoặc bán với giá rất thấp nên các hộ không có đủ tiền đầu 

tư vào các hạng mục phụ trợ cũng như chế độ bảo hiểm, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Đó cũng 

là nguyên nhân dẫn tới việc người dân nắm được các quy định nhưng không thể chấp hành. (Hình 30) 

 

Hình 30: Cây vấn đề nhóm sơ chế, chế biến gỗ 
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5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 5.1. Kết luận 

5.1.1. Nhóm hộ trồng, mua bán, khai thác và vận chuyển gỗ 

Nhìn chung nhóm hộ trồng rừng, mua bán, khai thác và vận chuyển gỗ có sinh kế hộ đa dạng nguồn thu 

nhưng phụ thuộc nhiều vào khai thác và vận chuyển – mua bán gỗ. Các hộ có thu nhập từ trung bình trở 

lên chiếm 80%. Trình độ học vấn phố biến từ trung học phổ thông trở lên chiếm 52%.  Hầu hết các hộ 

nghiên cứu đều thu hoạch rừng có chu kỳ ngắn bán cho các nhà máy chế biến dăm gỗ trong nước, một số 

khai thác rừng chu kỳ dài cung cấp gỗ cho các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ trên địa bàn. Đa số các hộ được 

phỏng vấn nắm rất ít thông tin về các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác và vận chuyển gỗ 

(<12%). Bên cạnh đó việc không quan tâm đến các quy định về trồng rừng, mua bán, khai thác và vận 

chuyển cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự kém hiểu biết về các quy định. Nhóm hộ đáp 

ứng được 80% thủ tục về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khả năng đáp ứng các quy định khác về 

khai thác và vận chuyển gỗ là rất thấp từ 4 – 14% tổng số hộ nghiên cứu do rất ít hộ được tham gia phổ 

biến các quy định của pháp luật. Nhóm hộ hoàn toàn không có thông tin về biên bản xác nhận đóng búa 

Kiểm Lâm và quyết định phê duyệt ĐTM. Do đó tỷ lệ hộ có mua bán, vận chuyển gỗ đáp ứng được hồ sơ 

theo quy định chỉ chiếm khoảng 4.1%. Tuy nhiên trong số này các hộ hầu như không lưu giữ hồ sơ về 

mua bán và vận chuyển gỗ. Việc tuân thủ các loại khoản thuế ở mức rất thấp (12%) nhưng đáp ứng các 

loại phí khác ở mức 42%. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ khá rõ các nhóm hộ có khả năng tuân thủ thấp là nhóm đồng bào 

dân tộc thiểu số (chủ yếu là nhóm Nam giới), có mức thu nhập và kinh tế hộ thấp và trình độ học vấn chưa 

cao. Điều này thể hiện sự cần thiết phải có các hoạt động hỗ trợ riêng đối với nhóm người này trong hoạt 

động trồng, khai thác và vận chuyển lâm sản.  

5.1.2. Nhóm hộ sơ chế, chế biến gỗ 

Theo kết quả nghiên cứu sinh kế của nhóm hộ sơ chế, chế biến gỗ khá ổn định. Có hơn 97% số hộ có thu 

nhập thuộc loại khá trở lên, nguồn thu nhập chính từ chế biến gỗ chiếm 79.2%. Sự phân hóa về thu nhập 

trong nhóm hộ chế biến biểu thị cho sự phân hóa về quy mô sản xuất, các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ 

có mức thu nhập rất thấp chủ yếu dưới 100 triệu đồng/năm chiếm 51%. Trình độ học vấn của nhóm hộ từ 

trung học trở lên chiếm 50% tổng số hộ nghiên cứu. Nhóm hộ có hiểu biết về pháp luật liên quan thấp, ít 

được tham gia các khóa tập huấn có liên quan (6.2%), chưa được tiếp cận đối với các quy định về quản lý 

bảo vệ rừng, hiệp định đối tác tự nguyện FLEGT. Trong số các hộ được tập huấn, khả năng tiếp thu và áp 

dụng các quy định chiếm tỷ lệ cao 66.7%. Nhóm hộ đáp ứng được 54.2% giấy phép đăng ký kinh doanh, 

từ 4.2 – 10.9% các quy định liên quan khác. Trong hai nhóm hộ nghiên cứu, nhóm hộ sơ chế, chế biến có 

tỷ lệ nộp các loại thuế, phí khá cao 75% thuế môn bài, 16.7% thuế thu nhập, 29.2% các loại phí khác. Việc 

lưu giữ hồ sơ nguồn gốc gỗ dừng lại ở mức rất thấp khoảng 16.7% hồ sơ khai thác, 29.2% về mua bán và 

vận chuyển gỗ. Nguyên nhân là do các hộ chưa có hiểu biết, chưa có sự quản lý chặt chẽ về nguồn gốc gỗ 

của các cơ quan chức năng. 

Đây là nhóm có sinh kế khá ổn định, toàn bộ là nhóm người Kinh (không có người dân tộc tham gia vào 

hoạt động chế biến gỗ), hiện trạng kinh tế hộ ở mức trung bình khá và không gặp quá nhiều khó khăn 

trong hoạt động sinh kế hàng ngày. Các nhóm hộ không tuân thủ phân bố đều ở nhóm có thu nhập thấp và 

cao, không phân biệt tuổi tác, giới tính và hiện trạng kinh tế hộ. Nguyên nhân chủ yếu của hoạt động 

không tuân thủ ở đây là do thiếu sự kiểm tra, giám sát và thực thi pháp luật với các yêu cầu đối với nhóm 

hộ này.  

5.2.  Kiến nghị 

Trong tương lai, khi Việt Nam ký kết hiệp định VPA – FLEGT với liên minh Châu Âu thay đổi các cơ chế 

chính sách liên quan đến quản lý trồng rừng, khai thác, vận chuyển và chế biến sẽ có tác động không nhỏ 

tới các bộ phận người dân có sinh kế phụ thộc vào gỗ tại địa bàn nghiên cứu. Do đó để giảm các tác động 

tiềm tàng do Hiệp định đối tác tự nguyện (FLEGT) lên các đối tượng này cần có những giải pháp cụ thể 

nhằm nâng cao năng lực nhận thức, khả năng tuân thủ các quy định của pháp luật cho các nhóm đối tượng. 

Cụ thể là: 

Với nhóm hộ trồng, khai thác và vận chuyển gỗ: 

- Làm việc với chính quyền địa phương và các bên liên quan nhằm hoàn thiện việc cấp sổ đỏ cho các hộ 

gia đình, giải quyết các tồn tại trong quá trình thực hiện giao/khoán rừng cho người dân địa phương.  

- Hỗ trợ về kinh phí cho các hộ gia đình trong quá trình sản xuất để có thể kéo dài thời gian trồng rừng tạo 

sản phẩm gỗ thương phẩm thay vì tập trung vào sản xuất gỗ ván dăm. 
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- Nâng cao và kiểm soát nguồn gốc cây giống đảm bảo chất lượng bằng việc cấp phép cho các cơ sở sản 

xuất giống đủ năng lực, hạn chế và giảm thiểu nguồn giống trôi nổi không đảm bảo chất lượng trên thị 

trường. 

- Tập huấn kỹ thuật liên quan đến sản xuất rừng gỗ lớn (trồng, chăm sóc, tỉa thưa, khai thác, vận chuyển) 

đảm bảo sản phẩm đạt yêu cầu của LD.\ 

- Tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức cho người dân địa phương về các yêu cầu, thủ tục về nguồn 

gốc gỗ như: đơn xin phép khai thác, bảng kê lâm sản, biên bản đóng búa của kiểm lâm, quy trình quản lý 

giám sát của các cơ quan quản lý lâm nghiệp. 

- Nâng cao năng lực và yêu cầu đối với lực lượng kiểm lâm và kiểm lâm địa bàn để có thể thực hiện, triển 

khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, hỗ trợ cho người dân địa phương. 

- Phối kết hợp giữa cơ quan quản lý lâm nghiệp, chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát và 

hỗ trợ người dân địa phương một cách thuận tiện trong việc làm các thủ tục trong trồng rừng, khai thác và 

vận chuyển.  

Đối với nhóm hộ chế biến: 

- Tập huấn nâng cao tay nghề, mẫu mã sản phẩm để có thể cạnh tranh với sản phẩm và mở rộng thị trường 

tiêu thụ sản phẩm. 

- Tập huấn nâng cao năng lực và nhận thức cho các cơ sở chế biến về các yêu cầu, thủ tục về lưu giữ hồ 

sơ, giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp, bảng kê lâm sản nhập và xuất, hoá đơn chứng từ liên 

quan, quy trình quản lý giám sát của các cơ quan quản lý lâm nghiệp và các bên liên quan khác trong hoạt 

động sản xuất, chế biến gỗ. . 

- Xây dựng quy định và triển khai việc thực hiện quy định trong việc đăng ký kinh doanh. 

- Hướng dẫn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trong việc xây dựng các nội quy và biện pháp đảm bảo 

an toàn lao động, thực hiện và đảm bảo các quy định phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn cho hoạt 

động sản xuất và người lao động. 

- Xây dựng các quy định cụ thể về đảm bảo quyền lợi cho người lao động như: hợp đồng lao động, bảo 

hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi của người lao động. 

- Phân công và giao nhiệm vụ kiểm tra giám sát thực hiện các quy định 

Như vậy, về cơ bản kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm thắt chặt các biện pháp kiểm soát nguồn cung gỗ 

nhằm hướng các nhóm đối tượng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về môi trường, an toàn lao 

động, phòng chống cháy nổ và các quy định về hồ sơ nguồn gốc gỗ. 
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