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Thưa Quý độc giả!

trong vòng 10 năm qua, giá trị kim ngạch xuất khẩu gỗ 
và lâm sản đã có những bước phát triển đáng ghi nhận, tăng 
hơn 2,7 lần, từ 2,3 tỉ USD năm 2007 lên hơn 8 tỉ USD vào năm 
2017, đưa ngành chế biến gỗ và lâm sản trở thành ngành 
hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp quan trọng đối với phát 
triển kinh tế - xã hội của Việt nam. 

trong 7 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu sản phẩm đồ gỗ 
và lâm sản đạt kim ngạch 5,3 tỉ USD, tăng 13,6% so với cùng 
kỳ năm 2017. Với kết quả xuất khẩu lâm sản của 7 tháng qua, 
hy vọng ngành công nghiệp chế biến lâm sản tiếp tục duy 
trì được sự tăng trưởng xuất khẩu trong 5 tháng cuối năm 
để đạt được 9 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu lâm sản trong cả 
năm 2018. 

trong 10 năm qua, những khó khăn về nguồn nguyên liệu 
đã dần được tháo gỡ, đáp ứng cơ bản cho nhu cầu chế biến 
gỗ phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Đã hình 
thành một số mô hình liên kết, hợp tác giữa doanh nghiệp chế 
biến và người trồng rừng nguyên liệu đạt hiệu quả kinh tế cao, 
gắn với bảo vệ môi trường. 

nhưng cũng vẫn còn những thách thức cần được giải 
quyết triệt để, như chi phí sản xuất, kinh doanh vẫn còn rất 
cao, đã làm giảm tính cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Đa 
số các doanh nghiệp trong nước chưa hình thành được hệ 
thống phân phối hàng hóa, hay tiếp cận được các thị trường 
mới. ngành công nghiệp phụ trợ vẫn phải nhập khẩu làm 
tăng giá thành sản xuất và giảm giá trị gia tăng của sản phẩm.

nguồn nhân công lao động dồi dào nhưng chủ yếu là lao 
động phổ thông, năng suất lao động thấp; hiện đang thiếu 
hụt nguồn lao động có tay nghề cao cho nhu cầu sản xuất. 
thương mại toàn cầu năm 2018 được dự báo sẽ tiếp tục khởi 
sắc, nhưng vẫn tiềm ẩn những biến động khó lường khi quan 
hệ ngoại giao, quan hệ kinh tế giữa các nền kinh tế lớn đang 
trở nên căng thẳng trong thời gian gần đây. 

chưa có chính sách tổng thể, đồng bộ để tạo sức bật cho 
toàn ngành, do đó ngành chế biến, xuất khẩu gỗ vẫn mang 
tính tự phát. Sự liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp trong 
ngành chưa cao, tạo áp lực cạnh tranh trong nội bộ và làm suy 
yếu khả năng cạnh tranh của toàn ngành.

tất cả những khó khăn này hi vọng sẽ được giải quyết sau 
hội nghị của thủ tướng nguyễn Xuân Phúc với ngành gỗ Việt 
nam vào đầu tháng 8,  và giúp cho ngành cất cánh thật sự 
từ năm 2018.

 Ban Biên tập Tạp chí Gỗ Việt

Thư toà soạn
Letter of Editors

Dear readers,

For the last 10 years, the exports value of wood and forest 
products has grown remarkably, up 2.7 times from US$2.3 
billion in 2007 to over US$8 billion in 2017, which make the 
woodworking and forest product industry become a key export 
one, significantly contribute to the socio-economic development 
of Vietnam.

In the first seven months of 2018, the export of furniture and 
forestry products reached US$5.3 billion, an increase of 13.6% 
over the same period in 2017. With the result of exporting forest 
products in the last 7 months, it is expected that the processing 
industry of forest products continues to maintain the export 
growth in the last five months of the year to achieve US$9 billion 
in the export turnover of forest products throughout 2018.

For the past 10 years, the difficulties in material resources 
have been gradually eliminated, have basically met the demand 
of wood processing for domestic consumption and export. 
Some linking and cooperative models between the processing 
enterprises and material forest growers have been established 
with high economic efficiency and environmental protection.

However, there are still challenges which need to be resolved 
thoroughly, for example the costs of production and business are 
still very high, which has reduced the competitiveness of export 
goods. the majority of domestic firms have not established the 
system for distributing goods or accessing new markets yet. the 
supporting industries still have to import, which make increase 
the production cost and reduce the added value of the products.

the labor force is plentiful, but they are mainly common 
labor with low labor productivity; there is currently a shortage of 
skilled labor for production. the global trade in 2018 is expected 
to continue to flourish, but there are unpredictable changes 
when diplomatic and economic relations among the major 
economies have been becoming tense recently.

It has not had any overall and synchronous policy in order to 
create the impetus for the whole industry, so the woodworking 
and export industry is still spontaneous. the linkage and 
cooperation among enterprises in the industry are not high, 
which create internal competitive pressure and weaken the 
competitiveness of the whole industry.

All these difficulties are expected to be resolved after Prime 
Minister nguyen Xuan Phuc’s meeting with Vietnam’s timber 
industry in early August and help the industry take off since 
2018.
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CHALLENGES
But at the same time, 

Long Viet faces numerous 
challenges, rising labour costs 
and a shortage of material 
chief among them.

“I have made a resolution to 
reduce the usage of solid wood 
from the forest for panels,” Mr 
Viet elaborated. “And the cost 
of labour has been going up 
around 20 per cent a year.”

However, as costs keep 
on rising and technology 
continues to advance, Mr Viet 
is looking to introduce modern 
equipment and automatic 
machinery in order to reduce 
the cost of production and 
while also bringing up the 
quality of his products. “To 

address the cost of labour, 
the company is looking to 
improve the management, 
increase productivity and the 
quality of the product while 
also decreasing material 
consumption, cost of the 
product, as well as the cost of 
labour,” Mr Viet continued.

“I am looking at investing 
in modern equipment as well 
as automatic machinery to cut 
the cost of production, and 
we have set aside more than 
US$1 million a year to invest 
in machinery and equipment, 
and I will attend BIFA in order 
to look for the best machinery 
I need for production,” Mr 
Viet said. “And I believe that 
this show will get bigger and 
better.”

BEHIND THE SCENES
Long Viet makes the components other businesses need, with many 

buying the necessary parts in order to manufacture and install their own 
products.

“Long Viet provides Veneer, MDF, Particle Board, Melamine, and 
laminates on top of boards and components,” Mr Viet explained. “And 
many companies in Vietnam make their furniture with components from 
Long Viet, and after that, those finished products are exported to many 
countries in the world, such as the United States, Europe, and Japan.”

Long Viet imports acacia and other species of wood both domestically 
and internationally, counting America, Europe and New Zealand among 
the countries in which he brings in logs to produce veneer.

EXPANSION

Specialising in components 
for furniture, Long Viet 
sits calmly in the shadows, 
though it is a distinct 
powerhouse in its own 
right.

Mr BUI NHU VIET,
General Director of Long Viet

With a focus on 
veneer,melamine, 
M D F s , 
particleboards and 
components, Long 

Viet has chosen to specialise in the basic 
materials of the furniture industry. And 
though they do not export their products 
to other countries, according to Mr 
Bui Nhu Viet, General Director of Long 
Viet, many other furniture companies 
in Vietnam make their furniture with 
components from the company.

One of the challenges Long Viet faces is the rising cost of labour Mr Viet plans to keep the growth of Long Viet up by investing in machinery,  
land and factories

As Vietnam’s wood industry continues growing at a rapid pace despite 
the challenges, buoyed by change spurred on by new tax policies in 
China that has translated into a transition of orders Mr Viet’s conviction 
to expand comes at no better time.

“Nowadays, it is in fact, better for industry in Vietnam. From 2017 to 
the present day, orders from customers have increased by 25 per cent, 
and so have the speed of orders,” he stated. “I do have plans to expand 
the factory as the one in Binh Duong is at full capacity and demand is still 
growing for basic materials, but the market is also very competitive, so we 
have to improve and maintain the quality of the products as well.”

So much, in fact, that the current production lines in Long Viet are at 
full capacity and the company is looking to open a second factory.

“There are also plans to open a second factory as this one is full, and 
scale production,” said Mr Viet. “With the trend of increasing and speedier 
orders that are coming in, especially in the furniture industry, BIFA 
Association has plans with the support of the Binh Duong government 
to build an industry park, and Long Viet is planning to invest in a new 
factory in the park.”

THE FUTURE
Even as Vietnam continues to 

evolve, slowly forming supply chains 
in industry and allow companies to 
specialise – such as Long Viet in panel 
boards and components – businesses 
are looking to the future.

“We will continue to advance while 
following our motto, ‘Onward and 
improving, day by day,’” Mr Viet stated.

 “We will improve the quality of the 
products, production line, train the 
workers, everything. I will continue to 
invest in automation, machinery and 

technology, and I hope that in the 
coming five years, Long Viet will be up 
to three times bigger than it is now.”

And Mr Viet has a huge opportunity 
to expand now that orders are steadily 
moving to Vietnam.

“I will keep the growth up,” Mr 
Viet continued. “By investing in land, 
factories, and machinery. I’ll prepare 
the management staff for the growth, 
send them for training in how to 
manage production and how to keep 
it sustainable.”

And BIFA plays a substantial part 

in Binh Duong and Long Viet’s future 
growth, bringing the machinery 
to the province rather than having 
representatives of the numerous 
factories travel to far off places in 
order to find suitable machinery, 
especially as an estimated 50 per cent 
of furniture turnover is found in Binh 
Duong alone. “It is certainly closer 
than Germany, and I can save on the 
travelling cost,” Mr Viet enthused. “It 
is comfortably close, and definitely 
affordable for me and many other 
departments in my company to go 
down and have a look as well.” 

lOng VIet:     Quiet but powerful
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Doanh nghiệp Gỗ Việt cam kết sử dụng gỗ hợp pháp 
Vietnam wood industry commits to using legal timber

VẤn ĐỀ HÔM nAY
cURRent ISSUeS

Thủ Tướng nguyễn xuân phúc:   
phải xây dựng được thương hiệu 
sản phẩm gỗ Việt nam

Để đạt được 
các mục tiêu 
đề ra, thì 
việc quan 
trọng là phải 

xây dựng được thương hiệu sản 
phẩm gỗ Việt Nam và thương 
hiệu doanh nghiệp gỗ Việt Nam. 
Đó là chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
tại hội nghị “Định hướng, giải 
pháp phát triển nhanh, bền vững 
ngành công nghiệp chế biến gỗ 
và lâm sản xuất khẩu” diễn ra tại 
thành phố Hồ Chí Minh. 

Cùng dự hội nghị có Phó Thủ 
tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo 
một số bộ, ngành, các vị khách 
quốc tế và hơn 300 doanh nghiệp 
đại diện cho 4.500 doanh nghiệp 
chế biến gỗ và lâm sản cả nước.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh 
vai trò quan trọng của ngành gỗ 
Việt Nam và cho biết Chính phủ 
đã rất kiên quyết chỉ đạo trồng 
rừng. Vì thế diện tích che phủ 
rừng tăng lên và năm nay ước 
khoảng 42%, cao hơn mức bình 
quân 29% của thế giới. Điều này 
mang lại lợi ích cho ngành chế 
biến gỗ cũng như góp phần thực 
hiện chủ trương đóng cửa 11 triệu 
ha rừng tự nhiên mà Thủ tướng 
đã chỉ đạo. 

Tuy vậy, Thủ tướng cũng nêu 
một số hạn chế về việc đảm bảo 
nguyên liệu gỗ hợp pháp; tỉ lệ gỗ 
khai thác rừng trồng để sản xuất 
sản phẩm thô, đặc biệt là dăm gỗ, 
còn cao. Sự liên kết giữa người 
trồng rừng và doanh nghiệp chế 
biến chưa hiệu quả, liên kết chuỗi 
còn hạn chế. Công nghệ trồng 

rừng, chế biến gỗ còn hạn chế nên 
năng suất thấp và giá trị gia tăng 
của sản phẩm chưa cao.

Từ những thành quả và vấn đề 
đặt ra đối với ngành chế biến gỗ 
và lâm sản, Thủ tướng nêu quan 
điểm và mục tiêu phát triển thời 
gian tới là phát triển bền vững, 
hiệu quả, hiện đại, hội nhập sâu 
rộng vào thị trường quốc tế, khu 
vực. Đó là quan điểm sử dụng 
nguyên liệu hợp pháp, ứng dụng 
công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, 
đào tạo nguồn nhân lực tốt; phát 
triển hệ thống công nghiệp hỗ 
trợ, dịch vụ logistic tốt hơn nữa 
trong thời gian tới. 

Theo Thủ tướng, để đạt được 
các mục tiêu đề ra, thì việc quan 
trọng là phải xây dựng được 
thương hiệu sản phẩm gỗ Việt 
Nam và doanh nghiệp ngành gỗ 

Việt Nam. Người đứng đầu Chính 
phủ trăn trở, nhiều sản phẩm chúng 
ta sản xuất được, bảo đảm chất lượng 
nhưng vẫn phải nhập khẩu do không 
có thương hiệu để cạnh tranh ở ngay 
thị trường trong nước.

Thủ tướng nhấn mạnh thông điệp 
là kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu 
vào, hạn chế và tiến tới không sử dụng 
gỗ rừng tự nhiên nhập khẩu. Cùng với 
đó là đảm bảo thị trường tiêu thụ lâu 
dài, bền vững của ngành gỗ Việt Nam, 
không chỉ 5-7 năm tới, mà 50 năm 
sau của điều kiện tự nhiên Việt Nam. 
Cũng như cần làm tốt công tác thị 

trường trong và ngoài nước, nghiên 
cứu sự phát triển của ngành bất động 
sản toàn cầu và hiệp định thương mại 
tự do, như hiệp định với liên minh 
châu Âu, hiệp định CPTPP, Hiệp định 
đối tác tự nguyện và thực thi pháp luật 
lâm nghiệp, quản trị rừng và thương 
mại với EU, rất nhiều hiệp định Việt 
Nam tham gia. Đây là một cơ hội tốt 
để ngành gỗ Việt Nam thâm nhập tốt 
hơn về quy mô, về hiệu quả để phát 
triển. “Người ta nói công nghiệp hóa 
đi liền với đô thị hóa, đô thị hóa bên 
trong nội thất không thể dùng bê tông 
mà phải dùng gỗ. Vậy thì thiết kế phù 

hợp, mẫu mã phù hợp, chất lượng tốt, 
đó là thị trường toàn cầu” – Thủ tướng 
nhắn nhủ.

Ghi nhận các ý kiến của doanh 
nghiệp tại hội nghị, Thủ tướng cho 
biết, sẽ tiếp tục xây dựng thể chế, 
chính sách pháp luật, tạo điều kiện 
thuận lợi cho ngành gỗ phát triển 
nhanh, bền vững. Thủ tướng hoan 
nghênh Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn đã dự thảo một Chỉ thị của 
Thủ tướng để sau hội nghị này sẽ ban 
hành, tạo điều kiện cho ngành gỗ Việt 
Nam có điều kiện phát triển bền vững 
hơn. 

GV
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there is no brand to compete in the 
domestic market.

The PM emphasized that the 
message was to control the input 
materials, limit and soon to 
not use imported natural forest 
timber. Together with that, we will 
ensure the long-term, sustainable 
consumption of Vietnamese wood, 
not only after 5-7 years, but also 
50 years under Vietnam’s natural 
conditions. Moreover it is necessary 
to do well in the domestic and 
foreign markets, research the 
development of the global real 

estate industry and free trade 
agreements, such as the European 
Union, the CPTPP, voluntary and 
forest law enforcement, forest 
governance and trade with the EU, 
many Vietnamese agreements. This 
is a good opportunity for Vietnam’s 
timber industry to penetrate better 
in terms of scale and efficiency. “It 
is said industrialization associated 
with urbanization, urbanization 
of the interior can not be using 
concrete but wood. Then suitable 
design, good design, good quality, 
that is the global market “- Prime 

Minister reminded.

Recognizing the opinions of 
enterprises at the conference, the 
Prime Minister said, will continue 
to build institutions, policies 
and laws, creating favorable 
conditions for the wood industry 
to develop quickly and sustainably. 
The Prime Minister praised the 
Ministry of Agriculture and 
Rural Development for drafting 
a directive of the Prime Minister 
so that after this conference, the 
timber sector would be able to 
develop more sustainably. 

GV

To achieve 
the goals, it 
is important 
to build a 
V i e t n a m e s e 

wood product brand and a 
Vietnamese woodworking 
business. This is the direction of the 
Prime Minister Nguyen Xuan Phuc 
at the conference “Orientation, 
solutions for sustainable and rapid 
development of wood processing 
and export forest products” took 
place in Ho Chi Minh City.

There were Deputy Prime 
Minister Trinh Dinh Dung, 
leaders of a number of ministries, 
international guests and more 
than 300 enterprises representing 
4,500 wood and forest product 
processing enterprises nationwide 
attending the meeting.

Prime Minister Nguyen Xuan 
Phuc emphasized the important 
role of the wood industry in 

Vietnam and said that the 
government had been very hard 
in directing the plantation. As a 
result, forest cover increased by 
42% this year, higher than the 
world average of 29%. This would 
benefit the wood processing 
industry as well as contributing 
to the policy of closing 11 million 
hectares of natural forests that the 
Prime Minister has directed.

However, the Prime Minister 
also mentioned some restrictions 
on ensuring legal timber materials; 
The rate of timber harvested for 
plantation of forest products for 
production of raw materials, 
especially wood chips, is still 
high. The link between planters 
and processing enterprises is not 
effective, chain linkage is limited. 
The technology of reforestation, 
wood processing is still limited, 
so the low productivity and added 
value of products is not high.

From the achievements and 
problems of wood processing 
and forest products industry, 
the Prime Minister mentioned 
the viewpoints and objectives 
of development in the coming 
time is sustainable, effective and 
modern development, integrating 
deeply into the international 
and regional market. This is the 
viewpoint of using legal materials, 
applying advanced technology 
and techniques, training human 
resources well, development of 
supporting industry system and 
better logistic services in the 
future.

According to the Prime 
Minister, it is important to build a 
Vietnamese wood products brand 
and a Vietnamese woodworking 
business. The head of government 
is concerned, many products we 
produce with quality assurance 
but still have to import because 

PRIME MINISTER:  
MUST BUILD A BRAND NAME OF 
VIETNAMESE WOOD PRODUCTS

VẤn ĐỀ HÔM nAY
cURRent ISSUeS
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THủ TướNG đặT MụC TIêU CHO NGàNH Gỗ:    

Đạt giá trị xuất khẩu 
20 tỉ USD năm 2025

sử dụng tiềm năng này ở mức độ nào, 
và cần làm gì để phát huy tiềm năng 
của đất nước.

Theo Thủ tướng, ngành lâm nghiệp 
đóng góp gần 16% vào GDP thì xuất 
khẩu gỗ và các sản phẩm chế biến từ 
gỗ chiếm đến 21% tổng giá trị xuất 
khẩu của ngành nông nghiệp, đạt gần 
8 tỉ USD trong năm qua. Sản phẩm gỗ 
của Việt Nam đã có mặt trên 120 quốc 
gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch đạt 
trên 8 tỉ USD năm 2017 và 6 tháng đầu 
năm nay đã đạt 5,3 tỉ USD. Tốc độ tăng 
trưởng bình quân ngành 13%/năm 
trong giai đoạn 2010- 2017.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng lưu ý 
ngành gỗ còn hạn chế là nguồn nguyên 
liệu phát triển chưa bền vững, chất 
lượng gỗ rừng trồng còn thấp. Việc hợp 

tác và liên kết giữa các doanh nghiệp 
sản xuất, chế biến với người trồng rừng 
còn yếu. Sản phẩm gỗ Việt Nam cũng 
chưa tạo dựng được thương hiệu...

Một vấn đề gây khó cho doanh 
nghiệp là yêu cầu bảo vệ môi trường 
ngày càng cao, nhiều nước ban hành 
các quy định về truy xuất nguồn gốc gỗ 
đảm bảo 100% hợp pháp, gỗ có chứng 
chỉ quản lý rừng bền vững… Đây là 
những thách thức mà ngành đang phải 
đối mặt.

“Chúng ta còn trăn trở khi nhiều 
mặt hàng hoàn toàn có thể sản xuất 
được, bảo đảm chất lượng mà vẫn 
phải nhập khẩu, do không có thương 
hiệu để cạnh tranh, ngay ở thị trường 
trong nước” Thủ tướng bày tỏ. Nhấn 
mạnh bất cập về thực thi pháp luật 

về lâm sản, Thủ tướng tái khẳng định 
chủ trương kiên quyết đóng cửa rừng 
tự nhiên, không phá rừng làm cây 
công nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ gợi ý 
một số giải pháp cho ngành. Đó là các 
bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp 
phải tập trung triển khai hiệu quả Luật 
Lâm nghiệp năm 2017, trong đó có 
điểm mới quan trọng là coi lâm nghiệp 
là ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù, liên 
kết theo chuỗi giá trị sản phẩm từ 
quản lý, bảo vệ, phát triển đến sử dụng 
rừng, chế biến và thương mại lâm sản, 
khuyến khích đầu tư vào trồng rừng 
nguyên liệu, đổi mới khoa học công 
nghệ trong trồng rừng, chế biến gỗ và 
lâm sản xuất khẩu... 

VẤn ĐỀ HÔM nAY
cURRent ISSUeS

Chúng ta thấy được 
Lâm nghiệp Việt 
Nam đóng góp gần 
16% vào GDP, tốc 
độc tăng trưởng 

ngành 3%, xuất khẩu gỗ và sản phẩm 
gỗ chiếm tới gần 8 tỉ USD năm 2017, 
tương ứng với 21% tổng giá trị xuất 
khẩu của toàn ngành lâm nghiệp và 
tiêu thụ nội địa  trên 1,5 tỉ USD. Mức 
độ tăng trưởng bình quân của ngành 
gỗ qua 18 năm qua là 15%, cao hơn 
5 lần so với tăng trưởng ngành nông 
nghiệp, cao hơn gấp đôi tăng trưởng 
GDP các năm qua.

Đó là một trong số rất nhiều những 
đánh giá của Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc tại hội nghị “Định hướng, giải 
pháp phát triển nhanh, bền vững 

ngành công nghiệp chế biến gỗ và 
lâm sản xuất khẩu”, và ông cũng nhận 
định, dư địa phát triển của ngành gỗ 
còn rất lớn, nên đặt ra mục tiêu xuất 
khẩu cao hơn kế hoạch mà ngành gỗ 
đưa ra trong hội nghị này. 

Theo tính toán, kim ngạch xuất 
khẩu năm 2019 ước đạt 10-11 tỉ USD, 
năm 2020 đạt 12-13 tỉ USD và năm 
2025 đạt 15 tỉ USD, nhưng Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đánh giá con số 
này vào năm 2025 có thể sẽ đạt 18-
20 tỉ USD. Như vậy, đó có thể coi là 
mục tiêu mà người đứng đầu chính 
phủ đặt ra cho ngành gỗ trong những 
năm tới. 

Thủ tướng bày tỏ kỳ vọng đến 
năm 2025, chế biến gỗ sẽ trở thành 
ngành hàng xuất khẩu chủ lực. Việt 

Nam chuyển mình từ một quốc gia 
phải nhập khẩu gần 70% nguyên liệu 
thành trung tâm sản xuất đồ gỗ chất 
lượng, xây dựng được thương hiệu 
uy tín hàng đầu thế giới. “Những 
con số này không phải viển vông. Tôi 
đã nghe ý kiến của các doanh nhân, 
các hiệp hội, các địa phương, đều 
có nguyện vọng phát triển này”, Thủ 
tướng nhấn mạnh, vì hiện nay gỗ và 
sản phẩm gỗ đã trở thành ngành hàng 
có kim ngạch xuất khẩu lớn thứ 6 
của Việt Nam, chiếm 6% thị phần thế 
giới, đứng đầu trong khối ASEAN, 
thứ 2 châu Á và thứ 5 trên thế giới.

Nhấn mạnh đất nước ta “tam 
sơn tứ hải nhất phân điền” (đồi núi 
chiếm ¾ diện tích), Thủ tướng cho 
rằng cần  đánh giá xem việc ứng xử, 

CẩM Lê

Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại Hội nghị
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six months of this year. The average 
growth rate of the industry is 13% per 
year in the period 2010 - 2017.

However, the Prime Minister 
also noted that the wood industry 
is limited by the unsustainable 
development of material resources, 
the quality of planted wood is still 
low. The cooperation and linkages 
between manufacturing and processing 
enterprises and forest growers are still 
weak. Vietnamese wood products have 
not created the brand yet etc.

A problem that makes it difficult for 
businesses is the increasing demand 
for environmental protection, many 

countries issue the regulations on 
traceability of 100% legal timber and 
the certificated timber of sustainable 
forest management etc, which are the 
facing challenges for the industry.

"We still have concerns when many 
products can be produced, their quality 
is assured but we still have to import, 
because there is no brand to compete, 
even in the domestic market," the Prime 
Minister expressed. Emphasizing on the 
inadequacy of forest law enforcement, 
the Prime Minister reaffirmed the 
resolute policy of closing natural 
forests, without destroying forests for 
industrial crops.

He suggested some solutions for 
the industry. Those are the ministries, 
industries, localities and enterprises 
focusing on effective implementation 
of the Forestry Law 2017, its new 
important point is to consider the 
forestry as a specific economic and 
technical industry, the linkage in 
value chain from management, 
protection, development to using the 
forests, processing and trading forest 
products, encouraging the investment 
in planting forests for raw materials, 
renewal of science and technology in 
forest plantation, wood processing and 
export forest products.  We can 

know that 
Vietnam's 
f o r e s t r y 
i n d u s t r y 

contributed nearly 16% to the GDP, 
the growth is 3% in the industry, 
and the export of timber and wood 
products accounted for nearly 
US$8 billion in 2017, equivalent 
to 21% of total export value in the 
whole forestry sector and domestic 
consumption is over US$1.5 billion. 
The average growth rate of the timber 
industry is 15% over the past 18 years, 
five times higher than the agricultural 
sector, two times more than the GDP 
growth over the past years.

This is one of the many assessments 
from Prime Minister Nguyen Xuan 
Phuc at the conference named 
"Orientation and solutions for fast 
and sustainable development in the 
woodworking and exporting forestry 
products", and he also said that the 
potential for developing the wood 

industry was still very high, so the 
export target should be higher than 
the offered plan in this conference.

According to calculations, the 
export turnover in 2019 is estimated 
at US$10-11 billion, US$12-13 billion 
in 2020 and US$15 billion in 2025, 
but Prime Minister Nguyen Xuan 
Phuc is expected to reach US$18-20 
billion by 2025. Thus, it can be seen as 
the head of Government aims at the 
wood industry in the coming years.

The Prime Minister expressed 
his expectation till 2025, the 
woodworking would become a 
key export sector. Vietnam has 
transferred from an import country 
nearly 70% of raw materials to a 
center of manufacturing the quality 
wood furniture, building the top 
prestigious brand in the world. The 
Prime Minister emphasized "These 
numbers are not unrealistic. I have 
heard the opinions of entrepreneurs, 
associations and localities, all of them 

have aspirations for this development" 
as the current timber and wood 
products have become the sixth large 
export goods in Vietnam, accounted 
for 6% of the world market share, 
ranks the first in ASEAN, the second 
in Asia and the fifth in the world. 

The Prime Minister emphasized 
our country "the most abundant 
natural resources" (hills occupy ¾ 
area), the Prime Minister said that it 
is necessary to evaluate how to behave 
and use this potential, and what to do 
to boost the potential of the country.

According to the Prime Minister, 
the forestry sector contributes nearly 
16% to GDP. The export of timber 
and wood products has accounted for 
21% of total agricultural export value, 
has reached nearly US$8 billion 
for the past year. Vietnam's wood 
products are available in more than 
120 countries and territories, their 
turnover achieved over US$8 billion 
in 2017 and US$5.3 billion in the first 

Prime miNiSTer AimS AT wood iNduSTry: 
To AchieVe The exPorT VAlue of 
uS$20 billioN by 2025

VẤn ĐỀ HÔM nAY
cURRent ISSUeS
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trên 70%. Đây chính là cơ sở để hình 
thành bản sắc riêng, niềm tự hào quốc 
gia: Việt Nam là trung tâm sản xuất đồ 
gỗ hợp pháp, chất lượng và bền vững 
của thế giới. Nhờ vậy, chúng ta có một 
chuỗi sản xuất hoàn hảo và khép kín, 
sử dụng hơn 420.000 lao động thường 
xuyên tại các nhà máy với năng suất 
bình quân khoảng 23.000 USD/người/
năm và cộng thêm hơn 1,2 triệu lao 
động có liên quan, tạo ra nhiều giá trị 
cho xã hội.

Nhờ tổng hòa tất cả những lợi thế 
trên, trong 15 năm qua, chỉ số phát 
triển ngành rất tốt. Dù ở thời kỳ kinh 
tế toàn cầu có khó khăn thì chế biến gỗ 
vẫn duy trì mức phát triển bình quân 
12,5%/năm. 

Ngành gỗ Việt Nam cũng chỉ mới sử 
dụng khoảng 30-40% nội lực, còn rất 
nhiều nguồn lực chưa được khai thác 

như hiệu quả đầu tư công nghệ, nâng 
tầm quản trị, đầu tư thiết kế, phân phối 
thương mại, xây dựng thương hiệu, 
v.v… tất cả những gì chưa làm đều có 
thể là cơ hội cho doanh nghiệp khi phát 
triển. Sẽ không quá lời khi nói rằng, 
với tất cả những lợi thế và tiềm năng 
vốn có, ngành gỗ, nội thất Việt Nam là 
ngành có thiên thời, địa lợi, nhân hòa 
trong giai đoạn này; bởi ngành gỗ thuộc 
nhóm khó quản lý, đòi hỏi trình độ tay 
nghề khéo léo, nhanh nhạy, có nhiều 
yếu tố kỹ thuật rất phù hợp với người 
công nhân và nông dân Việt Nam. Rất 
hiếm quốc gia phát triển được nghề gỗ 
và cũng vì vậy mà chúng ta có ít đối thủ 
cạnh tranh.

Đồng tình với nhận định này, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng 
cho rằng, việc xây dựng thương hiệu 
doanh nghiệp và thương hiệu gỗ quốc 

gia, thương hiệu sản phẩm gỗ còn yếu, 
chưa có nhiều thương hiệu gỗ, lâm 
sản Việt Nam có khả năng cạnh tranh 
trên thị trường khu vực và thế giới, 
việc xuất khẩu thông qua đối tác nước 
ngoài do vậy hiệu quả và giá trị mang 
lại thấp, chúng ta có nhiều mặt hàng 
chúng ta có thể sản xuất được, với chất 
lượng cao, nhưng phải nhập khẩu do 
chưa có thương hiệu có  thể cạnh tranh 
được ngay ở thị trường trong nước. 

Theo Thủ tướng, chính phủ và các 
cơ quan ban ngành sẽ khuyến khích, 
giúp các doanh nghiệp gỗ xây dựng 
thương hiệu theo các chương trình 
của Bộ Công Thương trong thời gian 
tới. Từng thương hiệu của từng doanh 
nghiệp sẽ là điểm sáng để tập hợp, vẽ 
nên bức tranh cho cả ngành chế biến 
gỗ Việt Nam. 

NAM ANH

Ngành gỗ là 
ngành công 
nghiệp bền 
vững theo thời 
gian, là ngành 

có giá trị gia tăng cao nếu khai thác 
đủ chiều sâu. Xây dựng thương hiệu 
quốc gia cho ngành gỗ là bước đầu 
tư chiến lược để có những bước tiến 
dài hơi hơn trong tương lai.

Bởi vì thương hiệu quốc gia là 
chất xúc tác tốt nhất cho việc xúc tiến 
thương mại của rất nhiều ngành nghề 
liên quan. Xây dựng thương hiệu quốc 
gia thành công đồng nghĩa với việc sử 
dụng tốt nhất nội lực cốt lõi của cộng 
đồng giúp thị trường phát triển bền 
vững. Đồng thời, giúp doanh nghiệp 
có điều kiện phát triển tầm nhìn, định 
hướng, tăng nguồn khách hàng tự tìm 
đến, dễ tiếp cận thị trường quốc tế và 
tối ưu hóa lợi nhuận. 

Trong lĩnh vực đồ gỗ, ít ai biết 
nội thất trang bị cho phòng First 
Class của hãng hàng không hạng 

sang thế giới Emirates được làm 
bởi Việt Nam. Đến Park Hyatt st 
Kitts and Nevis, khách sạn 5 sao bậc 
nhất thuộc vùng biển Caribbean, với 
những tiện nghi tuyệt hảo, không 
đâu sánh bằng. Cả công trình này 
đã thực hiện hoàn toàn với 70 công 
nhân Việt Nam được đưa sang đây, 
đạt doanh thu hơn 16 triệu USD, 
tương đương doanh số một năm sản 
xuất đồ gỗ xuất khẩu của một doanh 
nghiệp có 700 người. 

Đó là một trong những dẫn chứng 
mà ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ 
tịch Hiệp hội gỗ và mỹ nghệ thành 
phố Hồ Chí Minh (HAWA) đã nêu 
ra trong hội nghị “Định hướng, giải 
pháp phát triển nhanh, bền vững 
ngành công nghiệp chế biến gỗ và 
lâm sản xuất khẩu” vào đầu tháng 8. 

Theo ông, nội lực của doanh 
nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đã và 
đang được cải thiện rất lớn trong 
thời gian vừa qua. Ngành gỗ đang có 
sự thay đổi tư duy quản lý sản xuất 

lớn theo mô hình chuyên nghiệp dây 
chuyền, doanh nghiệp đầu tư công 
nghệ khá nhanh theo hướng nâng 
cao năng suất giảm bớt thâm dụng 
lao động.

Lợi thế khác là Việt Nam đang 
sở hữu cơ cấu dân số trẻ, nguồn lực 
trong độ tuổi lao động lên đến 55 
triệu người, điều mà nhiều quốc gia 
khác đang mơ ước. Quan trọng hơn 
cả là sự khéo léo vốn có của nguồn 
nhân lực, bẩm sinh đã rất phù hợp 
với những yêu cầu sản xuất của 
ngành chế biến gỗ và thủ công mỹ 
nghệ. Người Việt có năng khiếu làm 
trong ngành này, muốn thăng tiến và 
có động lực vươn lên. Chỉ cần doanh 
nghiệp làm cho họ thấy rằng ngành 
này có cơ hội, những người trẻ ấy sẵn 
sàng dấn thân và gắn bó với nghề.

Thứ ba, ngành gỗ may mắn có 
được nguồn nguyên liệu hợp pháp 
từ rừng trồng để sản xuất đồ nội thất 
xuất khẩu. Lợi thế này giúp doanh 
nghiệp liên tục xuất siêu ở mức cao 

Xây dựng thương hiệu ngành gỗ:   

Giá trị cốt lõi của 
ngành gỗ
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VẤn ĐỀ HÔM nAY
cURRent ISSUeS

from plantation forests to produce 
furniture for export. This advantage 
continuously helps enterprises trade 
surplus at a high level of over 70%. 
This is the basis for build up its own 
individual identity, the national pride: 
Vietnam is the center of manufacturing 
legal, quality and sustainable furniture 
of the world. Thanks to that, we have a 
complete and closed production chain, 
employing over 420,000 permanent 
workers at factories with an average 
productivity of US$23,000 per labor 
per year and plus more than 1.2 million 
related workers, creating more value for 
society.

Thanks to all these above advantages, 
the sector development index has been 
very good for the past 15 years. In spite 
of the global economic downturn, 
wood processing still maintains an 
average growth of 12.5% per year.

Vietnam’s wood industry has 
only used about 30-40% of internal 
resources, many resources have not 
been exploited such as technological 
investment efficiency, improving 
management, investing design, trading 
distribution, building up brand name 
etc, all things have not been done can 
be opportunities for businesses to 
develop. It will be no exaggeration to 
say that, all the advantages and inherent 
potential, the wood industry and 
Vietnamese furniture has appropriate 
opportunities, an advantaged location, 
and good relations in this period, The 
wood industry is difficult to manage, 
requires prompt skills, many technical 
factors are suitable for Vietnamese 
workers and farmers. There are very few 
countries to develop the woodworking 
and so we have less competitors.

To agree with this assessment, Prime 
Minister Nguyen Xuan Phuc also said 

that building up the brand name of 
corporate, national timber and wood 
products are still weak, it has not had 
many brands of Vietnamese timber 
and forest products which are able to 
compete on the regional and world 
markets, exporting through foreign 
partners so that the efficiency and value 
are low, we have many items which can 
manufacture with high quality, but they 
must be imported because no brand 
can compete in the domestic market.

According to the Prime Minister, the 
Government and other authorities will 
encourage and help timber businesses 
build their brand name under the 
programs of the Ministry of Industry 
and Trade in the coming time. Each 
brand of each enterprise will be the 
bright spot to gather, painting the whole 
woodworking industry of Vietnam.  Timber industry is a 

sustainable industry 
over time, is the one 
with high added 
value if exploited 

enough depth. Building up a national 
brand name for the wood industry is 
a strategic investment to make a long-
term progress in the future.

Because the national brand is the 
best way for the trade promotion of 
many related professions. Building 
up a successfully national brand 
means the best use of the core 
internal resources of the community 
in order to help the market develop 
sustainably. At the same time, it 
helps businesses develop visions, 
orientations, increase the source of 
self-seeking customers, be easy access 
to international markets and optimize 
profits.

In the field of furniture, there are 
a few people who know the interior 
furnishings for First Class room of the 

Emirates internationally luxurious 
airline made by Vietnam. At Park 
Hyatt St. Kitts and Nevis, the 5-star 
hotel in the Caribbean, with excellent 
facilities which can’t be compared 
by anywhere. The entire work was 
completed by 70 Vietnamese workers, 
earned more than US$16 million, 
equivalent to one year revenue of 
manufacturing export wood furniture 
of a business including 700 labors.

That is one of the evidence that 
Mr Nguyen Quoc Khanh, President 
of Handicraft and Wood Industry 
Association of HCMC (HAWA) has 
raised in the conference “Orientation, 
solutions for rapid development and 
sustainability of the woodworking 
industry and export forest products 
“in early August.

According to Mr Khanh, the 
internal resources of Vietnamese 
woodworking enterprises has been 
greatly improved for recent time. 
Wood industry has been changing 

the management thinking of large 
production following the model 
of professional chain, enterprises 
are investing technology fast in the 
direction of increasing productivity 
and reducing labor-intensive.

Another advantage is that Vietnam 
possesses a young population 
structure, with a labor force of 55 
million, which many other countries 
desire. Most important thing is 
the inherent ingenuity of human 
resources, it is very well suitable to 
the manufacturing requirements 
of woodworking and handicrafts. 
Vietnamese people have the aptitude 
for this field, would like to get 
promotions and have motivation, 
enterprises only need to make 
them feel that this industry has the 
opportunity, these young people are 
willing to engage and work with the 
profession.

Thirdly, the timber industry is lucky 
to get the legal material resources 

NAM ANH

To build up The brand name  
for The wood indusTry: The core 
value of The wood indusTry
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Việt Nam đạt gầN 5 tỉ 
USD kim Ngạch xUất 
khẩU gỗ troNg  
7 tháNg

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã công 
bố doanh thu xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước 
tính đạt 4,8 tỉ USD trong 7 tháng đầu năm nay, 

tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương 
mại  (Vinanet), các doanh nghiệp FDI đạt hơn 1,78 tỉ 
USD doanh thu xuất khẩu từ gỗ và sản phẩm gỗ trong 6 
tháng đầu năm, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái và 
tương đương 43,2% tổng doanh thu xuất khẩu gỗ và sản 
phẩm gỗ.

Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc (RoK) là 
những nước nhập khẩu gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 
nửa đầu năm nay, chiếm 78,5% tổng giá trị xuất khẩu gỗ 
và sản phẩm gỗ.

Trong 6 tháng, Việt Nam kiếm được 1,6 tỉ USD từ xuất 
khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Mỹ, tăng 12,48% hàng năm, 
chiếm 41% tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Trung Quốc đứng thứ hai với doanh thu xuất khẩu 
555,6 triệu USD, chiếm 13,4% tổng kim ngạch xuất khẩu 
của Việt Nam, tăng nhẹ 0,02% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, các thị trường chứng kiến sự gia tăng 
mạnh về giá trị xuất khẩu bao gồm Malaysia (cao hơn 
2,1 lần), Pháp (tăng 24,8%), Mỹ (tăng 12,5%) và Australia 
(tăng 14,8%). 

Tuy nhiên, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Hong 
Kong (Trung Quốc) và Áo giảm mạnh trong nửa đầu 
năm 2018, giảm lần lượt 44,68% và 35,56%. 

Vinanet dự báo xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt 
Nam sẽ tăng 13% -15% trong nửa cuối năm 2018 do thị 
trường bất động sản được cải thiện và nhu cầu sửa chữa 
và thay thế đồ nội thất trong những tháng còn lại của 
năm.  

VietNam poStS Nearly 
US$5 billioN worth 
of wooD exportS iN 
SeVeN moNthS

The export revenue of wood and wooden 
products was estimated at US$4.8 billion in the 
first seven months of this year, an increase of 

11.6% compared to the same period in 2017, the Ministry 
of Agriculture and Rural Development has announced.

According to the Vietnam Industry and Trade 
Information Centre (Vinanet), FDI firms reported over 
US$1.78 billion worth of export revenue from wood and 
wooden products in the first six months of this year, up 
4.8% over the same period last year and equivalent to 
43.2% of the total export revenue of wood and wooden 
products.

The US, China, Japan and the Republic of Korea (RoK) 
were the largest wood importers of Vietnam in the first 
half of this year, accounting for 78.5% of the total export 
value of wood and wooden products.

During the six-month period, Vietnam earned US$1.6 
billion from the exports of wood and wooden products 
to the US, an annual increase of 12.48%, which also 
occupied 41% of the total export revenue of wood and 
wooden products.

China came in second with export revenues of 
US$555.6 million, accounting for 13.4% of Vietnam’s 
total export revenue, a slight rise of 0.02% over the same 
period last year.

Meanwhile, the markets that witnessed sharp increases 
in the export value included Malaysia (2.1 times higher), 
RoK (up 52.8%), France (up 24.8%), the US (up 12.5%), 
and Australia (up 14.8%).

However, the exports of wood and wooden products 
to Hong Kong (China) and Austria fell sharply in the first 
half of 2018, down 44.68% and 35.56% respectively.

Vinanet forecast that Vietnam’s exports of wood and 
wooden products will increase by 13%-15% in the second 
half of 2018 due to an improved real estate market and 
increasing demand for the repair and replacement of 
furniture in the remaining months of the year. 

Các nhà sản xuất gỗ cứng 
tiếp tục nhìn thấy sự 
tăng trưởng diễn ra tích 

cực trong năm 2018, nhưng họ 
cũng phải hi vọng rằng, giá bán của 
cả sản phẩm gỗ xẻ và gỗ cứng cũng 
phải tăng trưởng trong năm nay. 

“Giá gỗ theo giá trị của các loài 
chính của đều cho thấy có nhu cầu 
tiêu thụ lớn và có sự tăng trưởng 
đều đặn từ năm 2017, và chắc chắn 
sẽ diễn ra trong năm nay”, đó là 
đánh giá từ công ty Forecon Inc, 
một trong những công ty tư vấn lâm 
nghiệp chuyên nghiệp được thành 
lập lâu đời nhất hoạt động trong các 

khu vực gỗ cứng của miền Đông 
Hoa Kỳ. 

Forecon nhận thấy thị trường 
đang có nhu cầu cao đối với gỗ tần 
bì, một loại gỗ cứng khác đang tăng 
giá là gỗ anh đào, khi các thị trường 
nhập khẩu lớn của gỗ cứng Hoa Kỳ 
là Trung Quốc hay Việt Nam, và 
một số nước châu Á khác đều đang 
quan tâm đặc biệt đến các loại gỗ 
này. 

Hiện nhu cầu về gỗ phong cứng 
vẫn đang tiếp tục tăng mạnh, đặc 
biệt là gỗ xẻ tươi (không sấy khô), 
và các báo cáo cho rằng nhu cầu 
tăng mạnh cụ thể là các nhà sản 

xuất tủ. Đây là một trường hợp 
khác về nhu cầu nhập khẩu mạnh 
mẽ từ các nước châu Á, khiến cho 
giá gỗ nguyên liệu phong cứng tăng 
trưởng liên tục. Cây phong mềm 
không có nhu cầu nhiều như cây 
phong cứng, và giá thực sự đã giảm 
một chút trong nửa đầu năm nay.

Một trong những loài ổn định và 
tăng mạnh nhất vẫn tiếp tục là sồi 
đỏ, đã thiết lập mức xuất khẩu kỷ 
lục về khối lượng và doanh số trong 
năm qua. Forecon dự đoán giá gỗ 
sồi sẽ giữ được sự tăng trưởng ổn 
định ở mức cao, và đặc biệt cao 
trong những tháng Hè. 

Giá Gỗ cứnG có xu hướnG tănG cao hơn
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ấN độ: lễ hội VaN mahotSaV

Người đứng đầu bang Uttar Pradesh, Yogi 
Adityanath, chính thức tổ chức lễ hội Van 
Mahotsav vào ngày 1 tháng 7 và hoan nghênh 

những nỗ lực của cư dân bang Uttar Pradesh trong những 
sáng kiến trồng cây trong lễ hội.

Van Mahotsav là một lễ hội trồng cây được tổ chức hàng 
năm ở Ấn Độ. ‘Van’ có nghĩa là ‘rừng’ và ‘mahotsav’ có 
nghĩa là ‘lễ hội’. Phong trào trồng cây này bắt đầu vào năm 
1950. Đó là một lễ hội mang tầm cỡ quốc gia và hàng năm 
hàng triệu cây non được trồng trên khắp Ấn Độ trong tuần 
lễ Van Mahotsav.

Ông Adityanath khai mạc lễ hội Van Mahotsav bằng 
cách trồng một cây non tại Barabanki. Trong một buổi lễ 
tại lễ hội, ông có nói rằng bảo vệ môi trường luôn là ưu tiên 
của chính quyền và kêu gọi mọi người tham gia vào việc 
bảo vệ môi trường, vì Uttar Pradesh có độ che phủ rừng 
thấp chỉ 9%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn 
quốc là 33%.

Từ Bộ Lâm nghiệp, học sinh và sinh viên đại học đến 
các quan chức từ các cơ quan chính phủ khác cũng được 
yêu cầu tham gia vào việc trồng cây. 

perU:  đối thoại Về qUảN lý rừNg

Các quan chức của Bộ Môi trường, Sở Lâm 
nghiệp và Động vật hoang dã, Cơ quan Giám 
sát Tài nguyên Rừng và Động vật hoang dã 

và Tổng cục Lâm nghiệp và Động vật hoang dã của vùng 
Ucayali của Peruy đã đến thăm Đức trong một cuộc đối 
thoại với các chuyên gia về thương mại lâm nghiệp và bộ 
phận lâm nghiệp công và tư nhân.  

Mục đích của chuyến thăm là trải nghiệm các hệ thống 
quản trị và quản lý rừng ở Đức để lấy ý tưởng sáng tạo 
có thể áp dụng được ở Peru. Phái đoàn Peru đã có cơ hội 
trao đổi ý kiến với các quan chức từ các tổ chức khác nhau 

của bang Bavaria, như Bộ Thực phẩm và Nông nghiệp 
Liên bang và Công ty Lâm nghiệp Quốc gia (Bayerische 
Staatsforsten). 

Các cuộc thảo luận tập trung vào các vấn đề như quản 
trị công và quản trị rừng, quản lý và tổ chức quản lý rừng 
bền vững, xây dựng năng lực và đào tạo, tham gia cộng 
đồng và các kênh giao tiếp giữa chính phủ liên bang và 
chính quyền tiểu bang.  

Cơ quan phát triển GIZ đã sắp xếp chuyến thăm này 
thông qua chương trình ProAmbiente II phối hợp với 
Hiệp hội Lâm nghiệp Đức. 

16 - 19/11/2018
NHÀ THI ĐẤU PHÚ THỌ
Số 1, Lữ Gia, P.15, Quận 11, TP.HCM

HỘI MỸ NGHỆ VÀ CHẾ BIẾN GỖ TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ CÔNG MỸ NGHỆ GỖ LIÊN MINH 

TÀI TRỢ KIM CƯƠNG TÀI TRỢ VÀNG TÀI TRỢ VÀNG TÀI TRỢ VÀNG

Email: info@hawacorp.com.vn
Điện thoại: 028.3526.4714/15/16
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trUNg qUốc: Việt Nam là NgUồN cUNg cấp gỗ  
hàNg đầU

Nhập khẩu gỗ của Trung Quốc trong năm 2017 
lên đến 11,45 triệu mét khối trị giá 190 USD, 
giảm 2% về khối lượng và 0,3% về giá trị.

Việt Nam là nhà cung cấp gỗ xẻ chính cho Trung Quốc 
trong năm 2017, chiếm 41% tổng lượng nhập khẩu gỗ. 
Nhập khẩu từ Việt Nam đạt 4,7 triệu tấn trong năm 2017, 
tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Nhà cung cấp gỗ xẻ đứng thứ hai là Australia với 3,85 
triệu tấn, chiếm 34% tổng lượng gỗ cả nước. Tuy nhiên, 
nhập khẩu gỗ từ Australia trong năm 2017 giảm 4% so với 
cùng kỳ năm trước. Giá trung bình đối với gỗ dăm nhập 
khẩu từ Việt Nam giảm 2% nhưng từ Australia tăng 2% 
trong năm 2017, đó là lý do chính Trung Quốc tăng nhập 
khẩu từ Việt Nam. 

mỹ: áp thUế gỗ Nhiệt đới Và các SảN phẩm Nội thất 
từ trUNg qUốc 

Nhiều Nhiều sản phẩm gỗ và đồ nội thất từ 
Trung Quốc nằm trong danh sách mới nhất 
của chính quyền Tổng thống Donald Trump 

có thể bị áp mức thuế mới là 10%. Toàn bộ danh sách trị 
giá 200 tỉ USD nhập khẩu từ Trung Quốc. Các đề xuất 
đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc vẫn đang chờ ý 
kiến công chúng và một buổi lắng nghe ý kiến công khai 
dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 8.

Vào đầu tháng 7, chính phủ Hoa Kỳ áp đặt mức thuế 
25% đối với hàng hóa Trung Quốc, bao gồm máy móc chế 
biến gỗ. Các sản phẩm gỗ và đồ nội thất bằng gỗ không 
bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các mức thuế đó, nhưng danh 

sách thuế mới nhất được đề xuất bao gồm một loạt các 
sản phẩm gỗ.

Gỗ xẻ và gỗ dán nhiệt đới, sàn gỗ cứng nhiệt đới và 
khuôn, ván ép nhiệt đới, tấm gỗ composite, các sản phẩm 
tre khác nhau, ghế gỗ, đồ nội thất bằng gỗ và các bộ phận 
liên quan cũng nằm trong danh sách này.

Theo Mạng lưới chế biến gỗ thì trong các tin tức mới 
nhất, cổ phiếu của các nhà bán lẻ đồ nội thất gia đình Mỹ 
giao dịch công khai ngay lập tức giảm mạnh. Hai nhóm 
bán lẻ, Liên đoàn bán lẻ quốc gia và Hiệp hội các nhà 
lãnh đạo ngành bán lẻ, chỉ trích các mức thuế mới nhất 
được đề xuất đối với các sản phẩm Trung Quốc. 
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PHOng cácH
StYle

Quán cà phê Espriss: 
Cảm hứng hiện đại  
        kết hợp truyền thống

Quán cà phê Espriss với diện tích 28m2 
nằm trên đường Nejatollahi ở trung 
tâm thủ đô Tehran (Iran), với ý tưởng 
chính là lấy cảm hứng từ bối cảnh đô 
thị để biến các yếu tố truyền thống 

thành không gian nội thất có kiến trúc hiện đại.
Trong thiết kế sơ đồ không gian, ý tưởng được dựa 

trên một khối hình học tích hợp liên tục từ bên ngoài 
vào bên trong.

Tòa nhà bên cạnh của tổ chức thủ công mỹ nghệ Iran 
với mặt tiền bằng gạch, là nguồn cảm hứng để dùng 
cùng một loại vật liệu cho quán cà phê. Liên quan đến 
quy mô nhỏ của dự án, một viên gạch có kích thước 
5x10x20 được cắt thành tám miếng nhỏ 5x5x5 cm mà 
một bên của những viên gạch được tráng men bằng 
màu xanh ngọc lam. Gạch đất nung rất sạch khi chúng 
được phủ lớp kháng khuẩn.

Nhìn lướt qua tòa nhà hiện tại thì điểm khởi đầu để 
thiết kế sơ đồ không gian nhằm giải quyết vấn đề của 
cấu trúc hiện tại chính là chiều cao trần hai mét ở tầng 
trệt và chiều cao thấp hơn trên tầng lửng 

Đầu tiên, một nửa tầng lửng bị phá hủy và biến 
thành một tầng nhỏ hơn để tạo ra trần cao cho  tầng 
trệt, tiếp đó nhà bếp với khu vực phục vụ được đặt trên 
tầng lửng kết nối với các tầng khác bằng cầu thang bộ 
và thang máy nhỏ.

Gỗ VIệT

Bước tiếp theo là cung cấp một hệ thống thông 
gió cho nhà bếp trong sơ đồ không gian. Mục đích 
là để giấu hệ thống thông gió bên trong và liên kết 
nó với nhà bếp, do đó sơ đồ 3D trải dài từ bên ngoài 
đến bên trong và tạo kết nối giữa nhà bếp, không 
gian bên trong và không gian bên ngoài.

Sơ đồ 3D đã tạo ra một cấu trúc tích hợp cho tất 
cả các tính năng cần thiết để giải quyết các vấn đề 
của cấu trúc hiện tại, đồng thời giới thiệu hình thái 
học của gạch khi tất cả các viên gạch được định vị 
dựa trên sơ đồ 3D.

Một trong những vấn đề chính của thiết kế là 
tạo ra một biến thể trực quan trong một không gian 
nhỏ. Với ý tưởng này thì cách nhìn của khách là 
rất quan trọng vì họ có thể nhận thức khác nhau 
về thành phần của màu sắc trên các viên gạch liên 
quan đến vị trí của chúng. Mặt kính màu xanh ngọc 
bích của những viên gạch đang quay mặt về phía 
nam với hình khối đá nguyên khối được mô hình 
hóa bằng sơ đồ 3D bắt đầu từ vỉa hè của người đi bộ 
và kéo dài vào bên trong quán cà phê.

Lấy cảm hứng từ kiến trúc truyền thống của Iran, 
ánh sáng được hình thành từ những chiếc đèn phát 
ra từ khoảng trống giữa các khớp của những viên 
gạch. Các vật liệu khác được sử dụng cho không 
gian nội thất là gỗ tối màu bao gồm sàn nhà, đồ nội 
thất và tường phía sau được liên kết với nhà bếp.  
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sơn gỗ EOS còn có chức năng chống 
tia cực tím UV, đem đến các giải pháp 
công nghệ để tăng chất lượng, tuổi thọ 
và tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên cho các 
sản phẩm gỗ. 

Ngoài những ứng dụng cho công 
nghiệp chế biến gỗ, dòng sản phẩm 
của RIO rất đa dạng, với các sản phẩm 
sơn phủ gốc nước như sơn kim loại 
RIO GIFGOT được ứng dụng trong 

sản xuất công nghiệp, và công nghiệp 
đóng tàu để bảo vệ thép kết cấu và các 
phụ kiện lắp ráp; sơn chống nóng RIO 
POLA, sơn xây dựng RIO IRIS có thể 
dùng với mục đích trang trí, bảo vệ 
cho các công trình như nhà ở, trường 
học, bệnh viện, trang trại, đường ống, 
sơn phủ sàn, mái nhà kho, xưởng sản 
xuất, bãi đậu xe… Sơn RIO hoàn toàn 
đáp ứng nhu cầu mỹ quan ngày càng 

gia tăng và cao cấp như khách sạn, nhà 
hát, du thuyền… khi ứng dụng được 
trên nhiều  loại vật liệu như tường, 
ngói, gạch, kính, cho gỗ, sắt thép. 

Sơn phủ RIO: đột phá công nghệ, 
vẻ đẹp vượt trội, giải pháp mới cho 
thời đại mới.  

sales@tekcom.vn0977 668 000 tekcom.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
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NHÀ MÁY SẢN XUẤT
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Sơn rio eoS:

cùNg NgàNh gỗ  
bảo Vệ môi TrườNg

GV

Trong công 
nghiệp gỗ, các 
loại vật liệu hay 
phụ tùng như 
keo gắn gỗ, các 

loại sơn giữ vai trò rất quan trọng 
trong chế biến gỗ xuất khẩu, như 
làm đồ gỗ nội ngoại thất, mỹ 
nghệ, mây tre đan, góp phần tăng 
giá trị của sản phẩm gỗ. Vì vậy, 
cần coi công nghiệp phụ trợ trong 
chế biến gỗ là bộ phận không thể 
tách rời của ngành gỗ. 

Đối với ngành gỗ, hiện tại sơn 
PU, NC gốc dầu đang rất phổ 
biến. Sơn gốc dầu phải sử dụng 
lượng lớn dung môi, hóa chất dễ 
cháy, nên công tác phòng chống 
cháy nổ tại các xưởng, nhà máy 
phun sơn và kho sơn của phải 
hết sức cẩn thận. Dung môi, và 
đặc biệt là chất đóng rắn đang 
sử dụng trong ngành sơn công 
nghiệp và làm đồ gỗ, là nguồn gây 

độc hại cho sức khỏe. Hàng năm 
có hàng triệu tấn dung môi được 
sản xuất và bay vào khí quyển, 
gây ra hiệu ứng nhà kính. 

RIO, một trong số ít các công 
ty tiên phong trong nghiên cứu 
đã tìm ra một giải pháp mới và 
toàn diện: sử dụng nước tinh 
khiết làm dung môi trong tất cả 
các sản phẩm sơn RIO, với chỉ số 
VOC rất thấp, đạt và vượt các yêu 
cầu khắt khe nhất của Mỹ. Sơn 
gốc nước không có nguy cơ cháy 
nổ, do không chứa dung môi dễ 
bắt cháy. Sơn RIO không chứa bất 
kỳ kim loại nặng, oxit kim loại 
độc hại nên giảm thiểu rất nhiều 
chất phát thải có hại. Đây là loại 
sơn thân thiện với môi trường và 
sức khỏe người dân, an toàn cháy 
nổ, đảm bảo đạt chất lượng về kỹ 
thuật, mỹ thuật, mang lại một giải 
pháp phù hợp xu hướng tiến bộ 
của thế giới. 

Sơn RIO EOS là sản phẩm sơn 
chuyên biệt công ty RIO dùng 
cho ngành chế biến gỗ và thủ 
công mỹ nghệ. Sơn gốc nước RIO 
EOS có màng dẻo và chai, cải 
thiện độ chống va đập, bảo vệ gỗ 
tốt hơn, khắc phục nhược điểm 
màng sơn giòn của sơn PU dầu. 
Bên cạnh đó, sơn RIO EOS, sơn 
một thành phần, cải thiện công 
đoạn pha chế nhanh hơn, tiện lợi 
hơn. Lúc thi công sơn RIO không 
phụ thuộc vào điều kiện thời tiết 
và nhiệt độ như sơn PU gốc dầu. 
Sơn sử dụng phương pháp và 
dụng cụ thi công truyền thống, 
bao gồm cả thủ công và tự động. 

Hơn nữa, xét về các tính năng 
và độ bền, thì màng sơn RIO rất 
ổn định, không bị ảnh hưởng bởi 
tác động của thời tiết khắc nghiệt, 
đồng thời chịu va đập và quá 
trình ăn mòn và mài mòn do axit 
và hoá chất gây ra. Thêm vào đó, 

Web: www.riocoating.com
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traditional mixing techniques 
and equipment, including 
automatic and non-automatic 
methods.

Moreover, in terms of 
practicality and durability, 
Rio paint films are very stable 
and are not affected by harsh 
weather conditions. At the 
same time it can resist impact 
as well as corrosive/erosive acids 
and chemicals. Additionally, it 
blocks UV light, which makes 
it the perfect technical solutions 
to increase the value and the 

natural beauty of wood exports 
from Vietnam. 

Aside from applications in 
industrial wood processing, Rio 
has a diverse line of products, 
with water-based coating 
products like Rio Gifgot, which 
is used in industrial and ship 
manufacture in order to protect 
steel structures and assembly 
parts; Rio Pola, which is a 
thermo-resistant coating; Rio 
Iris, which is used to decorate 
and protect buildings such as 
residential housing, schools, 

hospitals, farms, pipelines, 
floors, warehouses, workshops 
and parking lots... No matter the 
application, Rio coating meets 
the ever increasing aesthetic 
demands of luxury hotels, opera 
houses, cruise ships… on a 
variety of surface materials like 
concrete, bricks, wood, tiles and 
metal.  

Rio coating: The aesthetic 
solution for a new age.  

RIO EOS PaInt: tOgEthER 
wIth thE wOOd InduStRy tO 
PROtEct thE EnvIROnmEnt

In the wood and timber 
industry, building 
materials such as wood 
glue and paint play an 
important role in the 

production of wooden exports, 
such as wooden furniture, 
handicraft and wicket work, 
by increasing the overall value. 
Therefore, the industries involved 
in processing wood are inseparable 
from actual production and the 
finished product.

Nowadays, PU and NC oil-
based paint are very widespread 
in the Vietnamese wood industry. 
Oil-based paint requires such 
a large amount of solvent, that 
factories and warehouses must 
take actions to prevent fire and 
explosions. Solvents, especially 

hardeners used in industrial paint, 
are also very toxic. Tons of solvent 
gas are produced and released 
into the atmosphere annually, 
which contributes to the rising 
greenhouse effect.

Rio, one of the few companies 
spearheading research, has 
found a new and comprehensive 
solution: by using pure water as a 
solvent in all of Rio paint products, 
with low VOC levels that meets 
and exceeds American standards. 
Water-based paint contains no 
fire hazard thanks to the lack of 
an easily flammable solvent. Rio 
coatings do not contain heavy 
metal or toxic oxidised metal, thus 
substantially reducing the amount 
of pollutant by-products. It is an 
environmentally friendly paint 

which meets all aesthetic and 
technical requirements as well as 
health and safety standards - the 
perfect solution for the goals of 
the millennium.

Rio Eos coating is the exclusive 
solution by the company for the 
wood craft and wood processing 
industries. Rio Eos has a soft and 
supple film, which improves its 
resistance to blunt force impact. 
This helps preserve the product 
and counters the disadvantages of 
PU oil-based paints’ brittleness. 
On top of that, Rio Eos is a one-
component paint that increases 
the speed and efficiency the mixing 
process. Unlike PU oil-based 
paint, RIO coatings are not reliant 
on specific weather conditions and 
temperatures. It accommodates all 

GV

Web: www.riocoating.com
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Khi doanh nghiệp đã đảm bảo người 
nông dân tin cậy mình, thì khi khai thác 
họ sẽ ưu tiên bán cho doanh nghiệp. 
Lúc này lợi ích mà doanh nghiệp đạt 
được không hề nhỏ. Đầu tiên, yếu tố 
ổn định nguồn nguyên liệu sẽ là lợi 
thế lớn cho doanh nghiệp. Với doanh 
nghiệp, khi sử dụng nguồn nguyên liệu 
bền vững, đầu ra cũng kiếm dễ hơn vì 
hiện nay các khách hàng, đặc biệt là 
Châu Âu đều yêu cầu có chứng chỉ FSC 
họ mới mua hàng. Một doanh nghiệp 
quan tâm đến xuất xứ hợp pháp của 
nguồn nguyên liệu cũng sẽ cải thiện vị 
thế cao hơn trong mắt khách hàng. 

Một điều không thể phủ nhận là 
khi nguồn nguyên liệu ổn định, doanh 
nghiệp có thể tính đến chuyện cải tiến 
sản xuất, tiết kiệm nguyên liệu. Ví dụ, 
khi cần mua nguyên liệu, doanh nghiệp 
đến trung tâm cung ứng tại Hố Nai 
chẳng hạn, chúng ta phải chấp nhận 

quy cách cưa xẻ của thị trường. Doanh 
nghiệp mua về cắt lại, gỗ hao phí tính 
ra không hề nhỏ. Rõ ràng, liên kết với 
lâm dân đã tạo vị thế mới cho doanh 
nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
chủ động hơn trong kinh doanh và hiệu 
quả hơn trong sản xuất. 

THúC đẩy PHáT TRIểN RừNG để 
GIữ MàU XANH CHO đấT NướC

Đó là một trong số những ước muốn 
của các doanh nghiệp hướng đến việc 
liên kết với người dân để bảo đảm cho 
sự phát triển bền vững của ngành gỗ. 
Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, chỉ có 
con đường liên kết tiến đến phát triển 
rừng trồng hợp pháp và đúng quy chuẩn 
FSC là con đường phát triển bền vững 
đúng đắn nhất của ngành. Liên kết bền 
vững ấy mang lại lợi ích cho người dân, 
mang đến cho họ cơ hội tham gia vào 

chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, mang 
lại nguồn nguyên liệu chủ động và hiệu 
quả cho doanh nghiệp. 

Đặc biệt hơn cả, chương trình trồng 
rừng FSC còn gặt hái được thành tựu 
rất lớn trong việc thay đổi nhận thức 
của người dân về trách nhiệm với môi 
trường. Với thế giới, gỗ là nguyên liệu 
tái tạo tốt nhất góp phần gìn giữ môi 
trường. Càng tiêu dùng đồ gỗ nhiều thì 
càng phải trồng thêm rừng nhiều. Ví dụ 
đơn giản nhất là một cây gỗ muốn khai 
thác thì phải mất ít nhất 10 năm trồng. 
Nghĩa là 1 năm khai thác rừng thì có ít 
nhất 9 năm phủ xanh. Việt Nam càng 
xuất khẩu nhiều sản phẩm gỗ thì phải 
trồng rừng nhiều hơn, đất được phủ 
xanh nhiều hơn, v.v… Cây giữ đất, giữ 
cho nước lũ không tràn về gây hại cho 
người dân.  

PHát tRIỂn BỀn VỮng
SUStAInABIlItY

Tính đến cuối năm 
2017, Việt Nam có 
đến 732 doanh nghiệp 
có chứng nhận chuỗi 
hành trình CoC/FSC, 

đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Trong 
đó có 49 doanh nghiệp được cấp chứng 
chỉ quản trị rừng bền vững với tổng 
diện tích là 226.500 ha.

Ngành gỗ may mắn được hưởng lợi 
từ chương trình 327-CT của Chính 
phủ về phủ xanh đồi trọc trong đó 
có cây gỗ keo, là loại gỗ mà hiện nay 
chúng ta chế biến nội thất xuất khẩu, 
đây là nguồn nguyên liệu hợp pháp từ 
rừng trồng. 

Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, chủ 
tịch HĐQT công ty Scansia Pacific,  
nhu cầu nguyên liệu của ngành chế 
biến gỗ đã kích thích trồng rừng để đáp 
ứng nguồn gỗ hợp pháp cho sản xuất. 
Từ chương trình trồng rừng, tỉ lệ che 

phủ rừng từ 39,7% năm 2011 đã tăng 
lên 41,45% năm 2017. Tỉ lệ sử dụng gỗ 
trồng trong nước, tính theo khối lượng, 
từ 36% năm 2005 tăng lên 52% năm 
2017 và kỳ vọng 55% vào năm 2020. 

Tỉ lệ nhập khẩu gỗ nguyên liệu vì thế 
đã giảm đi tương ứng. Nhờ có nguồn 
nguyên liệu trong nước, DN trong 
ngành có lợi thế hơn hẳn vì chúng ta có 
nguồn nguyên liệu rẻ và ổn định so với 
nhập khẩu. Đây chính là cơ sở để hình 
thành bản sắc riêng, niềm tự hào quốc 
gia: Việt Nam là trung tâm sản xuất đồ 
gỗ hợp pháp uy tín cho thế giới.  

Ngoài vai trò của nhà nước trong 
việc chủ trương phát triển rừng 
trồng, lâm dân hưởng ứng, còn có sự 
đóng góp nhiệt tình của khối doanh 
nghiệp đi tìm đầu ra cho sản phẩm từ 
gỗ rừng trồng.  

Trong nền kinh tế nông nghiệp vốn 
đang tồn tại nhiều vấn đề chưa thể khắc 

phục, như câu chuyện được mùa – mất 
giá và ngược lại, được giá thì mất mùa, 
thương lái tham gia nhiễu loạn thị 
trường rất dễ dàng. Để có được thành 
công từ mô hình liên kết các hộ dân 
xây dựng vùng nguyên liệu gỗ rừng keo 
có chứng chỉ FSC, nhiều công ty như 
Scansia Pacific đã có những bước đi đầy 
thử thách, đó là xây dựng vùng nguyên 
liệu từ rừng trồng gỗ keo có chứng chỉ 
FSC.

Thực tế, người trồng rừng chịu đi 
theo chương trình chứng chỉ quản trị 
bền vững FSC cũng khá khó khăn. 
Muốn được chứng nhận, cả hệ thống 
trồng phải đi theo các điều kiện của 
tổ chức đưa ra. Nhưng khi đã thuyết 
phục được họ tham gia, về mặt lợi ích 
xã hội sẽ đảm bảo được vấn đề tái tạo 
rừng trồng, không phá hoại đất. Như 
vậy, diện tích lẫn chất lượng rừng trồng 
Việt Nam chắc chắn ngày càng tốt hơn.

MAI Vũ

Liên kết trồng rừng: 

Con đường phát triển bền 
vững của ngành gỗ
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achieve will more. Firstly, the stability of material 
resources will be a big advantage for enterprises. 
For them, using sustainable materials helps the 
output be easier because current customers, 
especially European ones, require the FSC before 
purchasing. An enterprise which is interested in 
the legal origin of the material resources will also 
improve its position in the customer’s eyes.

It is undeniable that material resources are 
stable, enterprises may consider improving 
production and saving materials. When they 
need to buy raw materials, for example they go 
to the supplying center in Ho Nai, we have to 
accept the sawmill specifications of the market. 
The enterprises purchase raw timber, after that 
they cut them again, the wasted timber is not 
few. Clearly, linking with farmers has created 
a new position for enterprises, has enabled for 
enterprises to be more proactive in business and 
more effective in manufacturing.

TO PROMOTE FOREST DEVELOPMENT 
kEEPS THE COUNTRy GREEN

It is one of the desires of businesses which 
directs to link with the people in order to ensure 
the sustainable development of the timber 
industry. According to Mr Nguyen Chien Thang, 
only the links orient to legal forest development 
and follow the FSC standards are the ways of the 
best sustainable development in the industry. 
Those sustainable links make benefits to the 
people, give them the opportunity to participate 
in the global value chain. At the same time, 
they make active and effective materials for 
businesses.

Most importantly, the FSC reforestation 
program has made great gains in changing 
the people’s perceptions of environmental 
responsibility. In the world, timber is the best 

PHát tRIỂn BỀn VỮng
SUStAInABIlItY

By the end of 2017, 
Vietnam had 732 
enterprises which have 
the certification of the 
CoC /FSC in the top 

of Southeast Asia region. Of these, 49 
enterprises are certified for sustainable 
forest management with a total area of 
226,500 ha.

The timber industry get benefits 
from the Government’s 327-CT 
program on re-greening of barren 
hills, including acacia which is used to 
process the export furniture, this is a 
legitimate source of raw materials from 
plantation forest.

According to Mr. Nguyen Chien 
Thang, Chairman of Scansia Pacific 
Co., Ltd, the material demand of the 
woodworking industry has stimulated 
the forest plantation to meet the legal 
timber for production. From the 
reforestation program, the forest cover 
from 39.7% in 2011 has increased to 
41.45% in 2017. The usage of domestic 
timber in volume has increased from 

36% in 2005 to 52% in 2017 and 
expected to be up 55% in 2020.

The proportion of importing timber 
materials has accordingly been down. 
Thanks to domestic materials, the 
enterprises in the industry have the 
better advantage because we have 
cheap and stable materials compared to 
imports. This is the background to build 
up the individual identity, the national 
pride: Vietnam is the manufacturing 
center of prestigiously legal furniture 
prestige for the world.

Apart from the role of the State in 
the development of plantation forest, 
forest growers join enthusiastically, the 
enterprises take efforts to find out the 
output of forest products. How can we 
participate in the strategy of developing 
sustainable resources for the industry? 
Please share with the conference on the 
Scansia Pacific’s experience conference.

The agricultural economy has been 
existing many problems which have 
not been overcome, such as the refrain 
of “Good harvest, devaluation – Good 

trading, crop failure”, it is very easy for 
traders to involve in market turbulence. 
In order to obtain the success from the 
linking model of households, to build 
the raw material region of Acacia 
certified the FSC, many companies 
like the Scansia Pacific have made 
challenges, they build up the raw 
material region from the plantation 
forest of acacia certified with the FSC.

In fact, it is difficult for forest 
growers to follow the FSC Sustainable 
Management Certification Program. 
To be certified, plantation systems 
must abide by the conditions of the 
organizations. But once they have 
been persuaded to participate, social 
benefits will be guaranteed such as the 
reforestation and land without being 
destroyed. Thus, the area and quality of 
planted forests in Vietnam is certainly 
getting better.

As the enterprises assure the belief 
of the farmers, as harvesting, they will 
give priority to sell for the enterprises. 
Thus the benefits which businesses 

MAI VU

Linking to forest pLantation:  
Way to sustainabLe deveLopment of 
the timber industry

recycled material contributing to preserving the 
environment. The more consumption of timber 
furniture, the more forests must be planted. 
A simplest example is that in order to a tree to 
be harvested, it takes at least 10 years to grow. 
It means that one year of forest exploitation has 
at least 9 years be re-greened. Vietnam exports 
more wood products, Vietnam need to plant 
more forests, land is re-greened more etc. The 
trees prevent the soil and the flood from harming 
the people.  
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Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 75 -79 cm, dài: 2.2 m  trở lên CIF 345
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 80 -84cm, dài: 2.2 m  trở lên CIF 375
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 90 -94cm, dài: 2.2 m  trở lên CIF 435
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 95 -99cm, dài: 2.2 m  trở lên CIF 470
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 100 cm trở lên, dài: 2.2 m  trở lên CIF 505
Nhập khẩu từ Costa Rica
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 40 - 50 cm, dài: 2.2 m trở lên CIF 250
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 50 - 60 cm, dài: 2.2 m trở lên CIF 280
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 70 - 80 cm, dài: 2.2 m trở lên CIF 356
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 84 - 93 cm, dài: 2.2 m trở lên CIF 540
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 90- 99  cm, dài: 2.2 m trở lên CIF 575
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 100 - 109 cm, dài: 2.2 m trở lên CIF 635
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 110 - 119 cm, dài: 2.2 m trở lên CIF 665
Gỗ Teak tròn, FSC Vanh: 120 cm trở lên, dài: 2.2 m trở lên CIF 690
Nhập khẩu từ Panama
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 80 - 89 cm, dài: 1.8 - 2.95m CIF 465
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 80 - 89 cm, dài: 3.0 m trở lên CIF 475
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 90 - 99 cm, dài: 1.8 - 2.95m CIF 525
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 90 - 99 cm, dài: 3.0 m trở lên CIF 545
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 100 - 109 cm, dài: 1.8 - 2.95m CIF 580
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 100 - 109 cm, dài: 3.0 m trở lên CIF 600
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 110 - 119 cm, dài: 1.8 - 2.95m CIF 605
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 110 - 119 cm, dài: 3.0 m trở lên CIF 625
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 110 - 119 cm, dài: 1.8 - 2.95m CIF 620
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 120 - 129 cm, dài: 1.8 - 2.95m CIF 620
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 120 - 129 cm, dài: 3.0 m trở lên CIF 640
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 130 - 139 cm, dài: 1.8 - 2.95m CIF 685
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 130 - 139 cm, dài: 3.0 m trở lên CIF 715
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 140 - 149 cm, dài: 1.8 - 2.95m CIF 755
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 140 - 149 cm, dài: 3.0 m trở lên CIF 778
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 160 - 169 cm, dài: 1.8 - 2.95m CIF 908
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 160 - 169 cm, dài: 3.0 m trở lên CIF 925
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 170 - 179 cm, dài: 1.8 - 2.95m CIF 992
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 170 - 179 cm, dài: 3.0 m trở lên CIF 1021
Giá Gỗ bạCh đàN tRòN 
Nhập khẩu từ UruGuay
Gỗ Bạch đàn- Grandis, FSC. Đường kính: 30 cm trở lên, dài: 2.85 -5.7 m CIF 152
Gỗ Bạch đàn- Grandis, FSC. Đường kính: 30 cm trở lên, dài: 5.0 m trở lên CIF 165
Gỗ Bạch đàn- Grandis, FSC. Đường kính: 40 cm trở lên, dài: 5.0 m  trở lên CIF 178
Gỗ Bạch đàn- Grandis, FSC. Đường kính: 50 cm trở lên, dài: 2.8 m trở lên CIF 205
Nhập khẩu từ South Africa
Gỗ Bạch đàn - Karrigum, FSC. Đường kính: dưới 30 cm , dài: 3.7/5.7 m CIF 140
Gỗ Bạch đàn - Karrigum, FSC. Đường kính: trên 30 cm trở lên , dài: 3.7/5.7 m CIF 160
Gỗ Bạch đàn - Diversicolor, FSC. Đường kính: 30  m trở lên , dài: 2.8 m trở lên CIF 174
Gỗ Bạch đàn - Karrigum, FSC. Đường kính: 30 trở lên , dài: 2.7 m trở lên CIF 192
Gỗ Bạch đàn - Cladocalyx, FSC. Đường kính: 25/ 29/30cm, dài: 2.2 -2.7 m CIF 197
Gỗ Bạch đàn - Cladocalyx, FSC. Đường kính: 30 cm trở lên  , dài: 2.8 m trở lên CIF 195
Gỗ Bạch đàn -  Saligna, FSC. Đường kính: 30 cm trở lên  , dài: 3.2 - 5.8  m trở lên CIF 165
Gỗ Bạch đàn -  Camaldulensis, FSC. Đường kính: 30 cm trở lên  , dài: 2.2 m trở lên CIF 175
Gỗ Bạch đàn -  Grandis FSC. Đường kính: 18 - 30 cm, dài: 2.8 - 5.9 m CIF 165
Giá Gỗ lim tRòN
Nhập khẩu từ Cameroon
Gỗ Lim - Tali, cây. Đường kính: 55 cm trở xuống, dài: 4.1 m trở lên FOB 305
Gỗ Lim - Tali, cây. Đường kính: 66-69 cm, dài: 6.3 m trở lên FOB 420
Gỗ Lim - Tali, cây. Đường kính: 70-79 cm, dài: 5.0 m trở lên FOB 450
Gỗ Lim - Tali, cây.Đường kính: 80-89 cm, dài: 5.1 m trở lên FOB 490
Gỗ Lim - Tali, cây. Đường kính: 90-99 cm, dài: 5.1 m trở lên FOB 510
Gỗ Lim - Tali, cây. Đường kính: 100 cm, dài: 5.4 m trở lên FOB 550
Gỗ Lim - Tali, dạng lóng, đường kính: 60-69 cm, dài: 4.6 m trở lên FOB 419
Gỗ Lim - Tali, dạng lóng, đường kính: 80-89 cm, dài: 4.0 m trở lên FOB 510

Gỗ Lim - Tali, dạng lóng. Đường kính: 90 cm, dài: 6.2m trở lên FOB 644

THAM KHẢO GIÁ MỘT SỐ LOẠI GỖ TRÒN, GỖ XẺ NHẬP KHẨU  
THÁNG 7/2018

Kích thước Phương thức  
giao hàng

đơn giá 
(USD/1m3)

Giá Gỗ bạCh đàN xẻ
Nhập khẩu từ UruGuay
Gỗ Bạch đàn Grandis xẻ, FSC. Quy cách: dày: 25 mm, rộng: 70 mm trở lên, dài:  1.0 m trở lên CIF 32
Gỗ Bạch đàn Grandis xẻ, FSC. Quy cách: dày: 25.4 mm, rộng: 127mm trở lên, dài:  3.333 m trở lên, loại A CIF 550
Nhập khẩu từ brazil
Gỗ Bạch đàn Grandis xẻ, FSC. Quy cách: dày: 24 mm, rộng: 83 -224 mm , dài: 2.0- 3.0 m CIF 310
Gỗ Bạch đàn Grandis xẻ, FSC. Quy cách: dày: 28 mm, rộng: 97 -233 mm , dài: 1.7 - 3.05 m CIF 325
Gỗ Bạch đàn Grandis xẻ, FSC. Quy cách: dày: 32 mm trở lên, rộng: 104- 186 mm , dài: 2.3 -3.05 m CIF 325

Giá Gỗ lim xẻ
Nhập khẩu từ Cameroon
Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 20 mm trở lên, rộng: 80 mm trở lên, dài: 0.5 m trở lên FOB 326
Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 40 mm trở lên, rộng: 100 mm trở lên, dài: 1.0 m trở lên FOB 385
Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 60 mm, rộng: 135-200 mm, dài: 1.1 - 2.1 m FOB 402
Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 90  mm trở lên, rộng: 100 mm trở lên, dài: 1.5 m trở lên FOB 365
Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 60 mm, rộng: 153-273 mm , dài: 2.35-4.45 m FOB 551
Gỗ lim -Okan. Quy cách: dày: 20 mm trở lên, rộng: 80 mm trở lên, dài: 0.5 m trở lên FOB 280
Gỗ lim -Okan. Quy cách: dày: 40 mm trở lên, rộng: 100 mm trở lên, dài: 1.0 m trở lên FOB 350
Gỗ lim -Okan. Quy cách: dày: 130 mm, rộng: 135-254 mm, dài: 1.5 -2.1 m FOB 550

Giá Gỗ hươNG xẻ
Nhập khẩu từ  Cameroon
Gỗ Hương - Padouk. Quy cách: dày: 20 mm, rộng: 80  mm trở lên, dài: 0.5 m trở xuống FOB 291
Gỗ Hương - Padouk. Quy cách: dày: 20 mm, rộng: 80  mm trở lên, dài: 0.5 m trở lên FOB 315
Gỗ Hương - Padouk. Quy cách: dày: 40 mm, rộng: 100  mm trở lên, dài: 1.0 m trở lên  FOB 432
Gỗ Hương - Padouk. Quy cách: dày: 40 mm, rộng: 80 mm, dài: 1.1 m trở lên  FOB 436

Giá Gỗ thÔNG xẻ  
Nhập khẩu từ New Zealand
Gỗ thông. Quy cách: dày: 32mm, rộng: 150 - 200 mm, dài: 2.1- 4.5 m CIF 235
Gỗ thông. Quy cách: dày: 50 mm, rộng: 100 - 200 mm, dài: 2.1- 4.5 m CIF 230
Gỗ thông. Quy cách: dày: 100 mm, rộng: 100 mm, dài: 3.9 - 6.0 m CIF 220
Gỗ thông. Quy cách: dày: 25 mm, rộng: 100/200 mm, dài: 1.8- 6.0 m CIF 225
Gỗ thông. Quy cách: dày: 32 mm, rộng: 100/150 mm, dài: 3.6- 6.0 m CIF 230
Nhập khẩu từ brazil
Gỗ thông. Quy cách: dày: 11 mm, rộng: 100 mm, dài: 1.8 m CIF 185
Gỗ thông. Quy cách: dày: 14.75 mm, rộng: 137 mm, dài: 1.8 m CIF 200
Gỗ thông. Quy cách: dày: 17 mm, rộng: 75 mm, dài: 2.44 m CIF 195
Gỗ thông. Quy cách: dày: 25/28/35/38 mm, rộng:  120 mm, dài: 2.0 m trở lên CIF 190
Gỗ thông. Quy cách: dày: 25/28/35/38 mm, rộng: 95/100 mm, dài: 2.0 m trở lên CIF 180
Gỗ thông. Quy cách: dày: 22/35 mm, rộng: 100 mm, dài: 2.13 m CIF 240
Gỗ thông. Quy cách: dày: 60/70 mm, rộng: 60/70 mm, dài: 2.24 CIF 248
Nhập khẩu từ Chile
Gỗ thông. Quy cách: dày: 22 mm, rộng: 95- 145 mm trở lên, dài: 2.5-3.2 m CIF 225
Gỗ thông. Quy cách: dày:  24 mm, rộng: 75-200 mm, dài: 2.44. -4.0 m CIF 228
Gỗ thông. Quy cách: dày:  36 mm, rộng: 90- 95 mm, dài: 1.6 - 3.35 m CIF 235
Gỗ thông. Quy cách: dày: 45 mm, rộng: 90 -180 mm, dài: 1.6 -3.2 m CIF 215
Gỗ thông. Quy cách: dày: 11 -50 mm, rộng: 60 mm trở lên, dài: 1.5 m trở lên CIF 235
Gỗ thông. Quy cách: dày: 19 mm, rộng: 75 mm trở lên, dài: 1.8 m trở lên CIF 240
Gỗ thông. Quy cách: dày: 22  mm, rộng: 95 mm trở lên, dài: 1.6 m trở lên CIF 215
Gỗ thông. Quy cách: dày: 22  mm, rộng: 95 mm, dài: 3.2 m trở lên CIF 220

Giá Gỗ teAK tRòN  
Nhập khẩu từ Colombia
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 55 -59 cm, dài: 2.2 m  trở lên CIF 275
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 60 - 64 cm, dài: 2.2 m  trở lên CIF 295
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 65 - 69 cm, dài: 2.2 m  trở lên CIF 300
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 70 - 74cm, dài: 2.2 m  trở lên CIF 320

tHÔng tIn tHị tRường gỗ
tIMBeR MARket InFORMAtIOn
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THAM KHẢO GIÁ NHẬP KHẨU SẢN PHẨM MDF THÁNG 7/2018
Kích thước Phương thức giao hàng đơn giá USD/1 m3

Nhập khẩu từ thái lan
Ván MDF, E1. Kích thước: 2.5 x 1220 x 1830/2440 mm CFR  264 
Ván MDF, E2. Kích thước: 2.5 x 1220 x 1830/2440 mm CFR  253 
Ván MDF, MR, E2, chưa sơn, chưa chế biến, dùng sản xuất đồ nội thất. Kích thước: 6.0 x 1220 x 2440 mm CFR  255 
Ván MDF, MR, E2, chưa sơn, chưa chế biến, dùng sản xuất đồ nội thất. Kích thước: 9.0 x 1220 x 2440 mm CFR  245 
Ván MDF, MR, E2, chưa sơn, chưa chế biến, dùng sản xuất đồ nội thất. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm CFR  240 
Ván MDF, MR, E2, chưa sơn, chưa chế biến, dùng sản xuất đồ nội thất. Kích thước: 15/17 x 1220 x 2440 mm CFR  235 
Ván MDF,chưa trà nhám, dùng sản xuất bàn ghế. Kích thước: 6.0 x 1220 x 2440 mm CFR  200 
Ván MDF,chưa trà nhám, dùng sản xuất bàn ghế. Kích thước: 8/9 x 1220 x 2440 mm CFR  190 
Ván MDF,chưa trà nhám, dùng sản xuất bàn ghế. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm CFR  185 
Ván MDF,chưa trà nhám, dùng sản xuất bàn ghế. Kích thước: 15/18 x 1220 x 2440 mm CFR  180 
Ván MDF,chưa trà nhám, dùng sản xuất bàn ghế. Kích thước: 21/21  x 1220 x 2440 mm CFR  200 
Ván MDF, MR, E2. Kích thước: 5.5 x 1220 x 2440 mm CFR  247 
Ván MDF, MR, E2. Kích thước: 8/9 x 1220 x 2440 mm CFR  237 
Ván MDF, MR, E2. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm CFR  232 
Ván MDF, MR, E2. Kích thước: 15/17 x 1220 x 2440 mm CFR  227 
Ván MDF,BOARD E1. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm CFR  210 
Ván MDF,BOARD E1. Kích thước: 15/18 x 1220 x 2440 mm CFR  205 
Ván MDF,BOARD E1. Kích thước: 25 x 1220 x 2440 mm CFR  225 
Nhập khẩu từ malaysia
Ván MDF, ETR,E1. Kích thước: 2.7 x 1220 x 2440 mm CFR  890 
Ván MDF, ETR,E1. Kích thước: 4.5 x 1220 x 2440 mm CFR  642 
Ván MDF, ETR,E1. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm CFR  423 
Ván MDF, HMR,E2, nguyên liệu sản xuất đồ mộc. Kích thước: 9.0 x 1220 x 2440 mm CFR  250 
Ván MDF, HMR,E2, nguyên liệu sản xuất đồ mộc. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm CFR  245 
Ván MDF, HMR, nguyên liệu sản xuất đồ mộc. Kích thước: 17 x 1220 x 2440 mm CFR  240 
Ván MDF, HMR, nguyên liệu sản xuất đồ mộc. Kích thước: 25 x 1220 x 2440 mm CFR  260 
Ván MDF, CARB P2. Kích thước: 2.5/25 x 1220 x 2440 mm CFR  250 
Ván MDF, CARB P2. Kích thước: 4.5 x 1220 x 2440 mm CFR  235 

THAM KHẢO GIÁ NHẬP KHẨU SẢN PHẨM PLYWOOD THÁNG 7/2018
Kích thước Phương thức giao hàng đơn giá  

USD/1 m3

Ván Plywood, TSCA,CARB P2. Kích thước: 3.0 x 1220 x  2440 mm CFR  530 
Ván Plywood, TSCA,CARB P2. Kích thước: 9.0 x 1220 x  2440 mm CFR  457 
Ván Plywood, TSCA,CARB P2. Kích thước: 18 x 1220 x  2000/2440 mm CFR  420 
Ván Plywood, TSCA,CARB P2. Kích thước: 22 x 1220 x  2135 mm CFR  415 
Ván Plywood, LVL,CARB P2. Kích thước: 22 x 33 x 1810 mm CIF  512 
Ván Plywood, LVL,CARB P2. Kích thước: 22 x 33 x 2440 mm CIF  513 
Ván Plywood, LVL,CARB P2. Kích thước: 22 x 46 x 2440 mm CIF  367 
Ván Plywood, SLVL,CARB P2. Kích thước: 22 x 76 x 1910 mm CIF  520 
Ván Plywood, SLVL,CARB P2. Kích thước: 22 x 46 x 2100 mm CIF  515 
Ván Plywood, SLVL. Kích thước: 22 x 33 x 1440 mm CIF  519 
Ván Plywood, SLVL,CARB P2. Kích thước: 22 x 46 x 1440 mm CIF  515 
Ván Plywood, SLVL,CARB P2. Kích thước: 22 x 33 x 1830/2100 mm CIF  519 
Ván Plywood, SLVL,CARB P2. Kích thước: 22 x 46 x 1830/2440 mm CIF  520 
Ván Plywood, CARB-P2/EPA. Kích thước: 3.0 x 1220 x 2440 mm CFR  545 
Ván Plywood, CARB-P2/EPA. Kích thước: 9.0 x 1220 x 2440 mm CFR  460 
Ván Plywood, CARB-P2/EPA. Kích thước: 11 x 1220 x 2440 mm CFR 455
Ván Plywood, dùng để sản xuất đồ gỗ. Kích thước: 3.0 x 1220 x 2440 mm C&F  500 
Ván Plywood, dùng để sản xuất đồ gỗ. Kích thước: 12  x 1220 x 2440 mm C&F  420 
Ván Plywood, dùng để sản xuất đồ gỗ. Kích thước: 18 x 1220 x 2440 mm C&F 373

                                                       

tHÔng tIn tHị tRường gỗ
tIMBeR MARket InFORMAtIOn

   Nguồn: Nhóm nghiên cứu VIFORES, Hawa, FPA Bình Định, Forest Trends và Tổng Cục Hải Quan.

Nhập khẩu từ Ghana
Gỗ Lim - Tali, đẽo vuông thô, dày: 20 cm trở lên, rộng: 20 cm trở lên, dài: 2.2 m trở lên FOB 360
Gỗ Lim - Tali, đẽo vuông thô, dày: 30 cm trở lên, rộng: 30 cm trở lên, dài: 2.5- 2.7 m FOB 350
Gỗ Lim - Tali, đẽo vuông thô, dày: 37 cm trở lên, rộng: 35 cm trở lên, dài: 2.7 m trở lên FOB 489

Gỗ Lim - Tali, đẽo vuông thô, dày: 40-54.5 cm, rộng: 40-54 cm, dài: 2.7 m FOB 250
Gỗ Lim - Okan, đẽo vuông thô, dày: 41-88 cm, rộng:  29-70 cm, dài: 2.2 - 3.0 m FOB 545
Gỗ Lim - Okan, đẽo vuông thô, dày: 30-95 cm, rộng: 20-43cm, dài: 2.2 - 5.1 m FOB 665
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Tên thương mại quốc tế: Sapelli

Tên khoa học khác: Pseudocedrela
cylindrica Sprague; 
Entandrophragma tomentosum A. 
Chev. ex Hutch. & Dalz.;
Entandrophragma lebrunii Staner.

Tên thương mại khác: Aboudikro;
Sapelli-Mahogani; M'boyo; West 
African cedar; Ubilesan; Tshimaye
noir; Scented mahogany; Sapeli;
Sapele wood; Sapele mahogany; 
Penkua; Dilolo; Cedar; Bubussu;
Botsife; Bibitu; Atore; Acajou sapelle;
Aboudikro; Libuyu Muyovu;
Undianuno; Lifaki; Assie-sapelli;
Penkwa.

Màu sắc Gỗ dác màu xám nhạt đến trắng ngà, gỗ lõi màu nâu
đỏ đến nâu xám

Thớ gỗ Thẳng, mặt gỗ trung bình

Vân gỗ Không đặc biệt

Tính chất cơ học* (Độ ẩm gỗ 12%):

Ứng suất khi nén dọc thớ (MPa): 63,0

Ứng suất khi uốn tĩnh (MPa): 104,3

Modul đàn hồi (MPa): 14.233

Ứng suất khi trượt dọc thớ (MPa): 8,7

Khối lượng riêng (kg/m3) (độ ẩm gỗ 12%): 690

Khối lượng riêng cơ bản (kg/m3): 620

Độ co rút xuyên tâm/tiếp tuyến (%): 5,0/7,2

Khả năng sử dụng gỗ:

Gỗ cứng và nặng trung bình, 
dễ bị cong, nứt khi sấy, có thể 
sử dụng trong xây dựng và 
đóng đồ mộc thông dung, làm 
tàu thuyền, làm gỗ dán, ván 
gỗ mỏng.

Thông tin được cung cấp bởi:
Bộ môn Khoa học gỗ –
Tel: 024-38363283

Tính chất vật lý*: 

* Nguồn ITTO

Đặc điểm gỗ
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SAPELLI
(Entandrophragma cylindricum Sprague)

các lOạI gỗ nHậP kHẩU PHổ BIến
POPUlAR IMPORteD tIMBeR

Kính gửi Quý vị, nhóm nghiên cứu của VIFORES, HAWA, FPA Bình Định, Forest Trends và Viện nghiên cứu Công 
nghiệp rừng xin giới thiệu kết quả phân loại các loài gỗ được nhập khẩu phổ biến vào Việt Nam trong những năm 
gần đây. 

Tên thương mại quốc tế: Okan

Tên thương mại Việt Nam khác:
Lim okan

Tên khoa học khác: Piptadenia
gabunensis (Harms) Roberty;
Erythrophleum le testui A. Chev.;
Erythrophleum gabunense (Harms) 
Taub.; Cyrtoxiphus staudtii Harms.

Tên thương mại khác: Denya;
Bouemon; Edoum; Oduma; Edum;
African greenheart; Bokoka;
Adoum; Adadua; Benya.

Màu sắc Gỗ dác màu xám phớt hồng, gỗ lõi màu vàng nâu nhạt
đến vàng nâu pha màu xanh lá

Thớ gỗ Thẳng, mặt gỗ trung bình

Vân gỗ Không đặc biệt

Tính chất cơ học* (Độ ẩm gỗ 12%):

Ứng suất khi nén dọc thớ (MPa): 83,5

Ứng suất khi uốn tĩnh (MPa): 136,7

Modul đàn hồi (MPa): 22.691

Ứng suất khi trượt dọc thớ (MPa): 10,5

Khối lượng riêng (kg/m3) (độ ẩm gỗ 12%): 910

Khối lượng riêng cơ bản (kg/m3): 800

Độ co rút xuyên tâm/tiếp tuyến (%): 5,9/7,9

Khả năng sử dụng gỗ:

Gỗ cứng và nặng, có thể sử 
dụng trong xây dựng, giao 
thông vận tải, đồ gỗ và nhạc 
cụ. Chưa có thử nghiệm độ 
bền tự nhiên trong môi trường 
Việt Nam.

Thông tin được cung cấp bởi:
Bộ môn Khoa học gỗ –
Tel: 024-38363283

Tính chất vật lý*: 

* Nguồn ITTO

Đặc điểm gỗ
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OKAN
(Cylicodiscus gabunensis Harms)
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cÔNg ty tNhh 
m.t.r                                                                  

Địa chỉ : 636/3/15 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, 
TP HCM
Tel : (+84 028) 381 22270                      Fax: (+84 028) 381 22271
Giám đốc: Ông Lưu Phước Lộc      Di động: 0913923027
Email: johnluu@m-trade.com.vn
Sản phẩm: Cung cấp các loại gỗ: Thông, sồi, Teak, linh sam…, 
các loại dao cụ của hãng Kanefusa: lưỡi cưa, dao lạng…, lắp 
đặt, chuyển giao công nghệ, các dây chuyền chế biến gỗ, viên 
nén gỗ.

cÔNg ty tNhh Sx-
tm &DV kiếN phÚc

Địa chỉ: 50/3 Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom,  
Tỉnh Đồng Nai
Tel: (+84 0251)3 986 795
Fax: (+84 0251)3  986 117
Email: info@kienphucfurniture.com.vn; 
              kienphucfurniture@gmail.com
Website:  kienphucfurniture.com.vn
Sản phẩm: Sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất, ngoại thất

 

cÔNg ty cỔ phầN SảN xUất 
thƯƠNg mại tÂN đại Việt

Địa chỉ: 7/2 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Tây, Phường  
Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.
Tel: (+84 0274)3 785.735/7/8       Fax: (+84 0274)3 785.734
Email: info@tandaiviet.com.vn
Website: www.maychebiengotdv.com
Sản phẩm: Chuyên cung cấp các loại máy móc, dây chuyền 
thiết bị tự động trong sản xuất đồ gỗ.

cÔNg ty mDf ViNafor 
gia lai - mDf gia lai 
compaNy

Địa chỉ: Km 74, Quốc lộ 19, Xã Song An, Thị xã An Khê, 
Tỉnh Gia Lai          
Tel:  (+84 0269) 3537 069           Fax: (+84 0269) 3537 068
Email: mdfgialai@gmail.com
Website: http://www.mdfgialai.com
Sản phẩm: Sản xuất ván MDF

cÔNg ty tNhh VáN 
ép cƠ khí Nhật Nam

Địa chỉ: Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Đông 1, xã 
Xuân Thới Đông, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84 028) 3710 9031/3593 218
Email: nhatnam@vanepnhatnam.com 
Website: www.vanepnhatnam.com
Sản phẩm: Sản xuất Ván ép Ghế Lưng Ngồi Rời, ghế 
lưng ngồi liền, ván ép tay – chân ghế; váp ép đầu gường, 
ván ép bàn,…

 

cÔNg ty tNhh 
thUậN hiềN 

Địa chỉ: 18/3 An Phú Đông 11, Phường An Phú Đông, 
Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84 028) 37177378  Fax: (84 028) 37177380
Email: info@thuanhien.com
Web: www.thuanhien.com
Sản phẩm: cung cấp máy móc, thiết bị và ngũ kim, vật 
tư phục vụ chế biến gỗ

 

cÔNg ty tNhh  
thaNh hÒa

Địa chỉ: #1002, số 2 Nguyễn Khắc Viện, P.Tân Phú, Q.7, TP. HCM.
Chi nhánh: Quy Nhơn: Lô A1-8, KCN Long Mỹ, TP. Quy Nhơn, 
T. Bình Định
Tel: (+84 028) 54138890                  Fax: (+84 028) 54138891
Email: office@thanhhoaco.com
Website: www.thanhhoaco.com
Sản phẩm: Cung cấp gỗ nguyên liệu FSC: Bạch đàn, Keo/Tràm, 
Teak, Sồi, Xoan đào, Mahogany...

cÔNg ty cỔ phầN 
tÂN VĩNh cửU  
(taVico)

Địa chỉ: KP.9, P. Tân Biên, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
Tel: (+84 0251) 3888 100/3888 101   
       (+84 0251) 3 609 100/ 609 101 
Fax: (+84 0251) 3 888 105
E-mail: sales@tavicowood.com 
Website: www.tavicowood.com
Sản phẩm: Cung cấp gỗ nguyên liệu: Tần bì, dẻ gai, sồi, dương,….

ĐC: Đường Điểu Xiển, Tổ 8, Khu phố 9, P. Tân Biên, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 0251.3888.100

012.555.555.95www.tavicowood.com

.cÔNg ty cỔ phầN gỗ 
mDf Vrg kiêN giaNg

Văn phòng đại diện: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, 
Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nhà máy: Lô M, Đường số 1, Khu công nghiệp Thạnh Lộc, 
Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Tel:  028 3932 0354   Fax: 028 3932 0353
Website: www.vrgkiengiangmdf.com
Sản phẩm: Sản xuất ván MDF, HDF, HMR

cty tNhh hiệp  loNg 
-  hiep loNg fiNe 
fUrNitUre compaNy 

Địa chỉ: 98A/2 Ấp 1B, Xã An Phú, Huyện Thuận An,  
Tỉnh Bình Dương
Tel: (+84 0274) 3 710012
Fax: (+84 0274) 3 710013
Email:  sales@hieplongfurniture.com
Website: hieplongfurniture.com
Sản phẩm: sản xuất các sản phẩm đồ gỗ ngoại thất 
và nội thất

cÔNg ty cỔ phầN  
kỹ Nghệ gỗ tiếN đạt

Địa chỉ: Khu vực 7 - Phường Bùi Thị Xuân,
Thành phố Qui Nhơn- Tỉnh Bình Định
Tel: (+84 0256) 510217/ 510 684 
Fax: (+84 0256) 510682
Email: tiendat@dng.vnn.vn
Website: www.tiendatquinhon.com.vn
Sản phẩm: sản xuất các sản phẩm đồ gỗ trong nhà và 
ngoài trời

cÔNg ty cỔ phầN gỗ 
đức thàNh (DtwooDVN)

Địa chỉ: 21/6D Phan Huy ích, Phường 4, Quận Gò Vấp, 
Tp. HCM 
Tel: (+ 84 028) 3589 4287/ 3589 4289
Fax: (+ 84 028) 3589 4288
Email: info@goducthanh.com
Website: www.goducthanh.com
Sản phẩm: sản xuất các mặt hàng nhà bếp, hàng gia dụng 
và đồ chơi trẻ em bằng gỗ

 

ĐịA cHỈ tIn cậY
YellOW PAgeS

cÔNg ty cỔ phầN 
ViNafor đà NẴNg

Địa chỉ: Số 851 Ngô Quyền –Quận Sơn Trà,Tp. Đà Nẵng 
Tổng giám đốc: Nguyễn Đức Huy
Tel: (+84- 0236) 3733.275/3831259 
Fax: (+84- 0236) 3838.312 /3732.004
Email: vinafordanang@gmail.com
Website: vinafordanang@gmail.com

	  

cÔNg ty cỔ phầN 
Nhất Nam

Địa chỉ: Đường số 9, Khu Công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai 
Tel: (+84 0251) 3833591/3836145
Fax: (+84 0251) 3836025
Email: nhanaco@vnn.vn / info@nhatnamco.com
Website: www.nhatnamco.com
Sản phẩm: sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất, ngoại thất, 
ván ép - MDF.

 

cÔNg ty cỔ phầN 
kiếN trÚc Và Nội 
thất NaNo

Địa chỉ: Cụm CN dốc 47, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa,  
Đồng Nai
Chi nhánh Đồng Nai: Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu  
Long Thành
Tel: (+84 0251)3.510.456 
Email: nanohanoi@nanovn.vn    
Website: nanovn.vn
Sản phẩm: Sản xuất đồ gỗ nội thất

cÔNg ty tNhh hố Nai

Địa chỉ: Khu phố 8, Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, 
Đồng Nai 
Tel: (+84 0251) 3987037/3987038 
Fax: (+84 0251) 398703
Email: honaiwoodex@honaifurniture.com.vn
Sản phẩm: sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất, 
ngoại thất
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cƠ HỘI gIAO tHưƠng
tRADIng OPPORtUnItIeS

DOAnH ngHIệP HÀn QUốc MUốn nHậP kHẩU HAI Sản PHẩM gỗ lÀ lVl PAllet VÀ cHIP BlOck 
củA VIệt nAM

Thông qua Phòng Thương mại Đại sứ quán Hàn Quốc, Doanh nghiệp đang tìm kiếm đối tác tại Việt Nam cung cấp sản phẩm 
LVL Pallet và Chip Block. Thông tin chi tiết về sản phẩm như sau:

›  Latest timber solutions

›  Exclusive new product launches

›  CPD’s

›  Live product demonstrations

FREE TO
ATTEND

timber-expo.co.uk
PART OF UK CONSTRUCTION WEEK 2018

CONTENT PARTNERS: ASSOCIATION PARTNERS:

THE UK’S ONLY 
TIMBER SHOW

Timber Trade Federation
growing the use of wood

Timber_Goviet_285x205.indd   1 12/07/2018   15:53

Quý doanh nghiệp quan tâm, vui 
lòng liên hệ với Phòng thương mại 
Đại sứ Hàn Quốc:
Thi Hai Nguyen (Ms) -Marketing 
Executive

KOTRA Hanoi, c/o Korean Embassy
Đ/c: 13th Floor, Charmvit Tower, 
Grand Plaza
117 Tran Duy Hung Street, Cau Giay 
District, Hanoi, Viet Nam
Tel: (84-24) 3946 0511~8
Fax: (84-24) 3946 0519
HP: (84) 165 840 8490
Email: haint.kotra@gmail.com 
Website: www.kotra-hanoi.org.vn

cÔng tY  gAteWAY VentUReS FZc tìM nHÀ cUng cẤP gỗ cHò cHỈ/YellOW BelAU

Công ty có nhu cầu tìm nhà cung cấp gỗ Chò chỉ/Yellow Belau theo 
yêu cầu sau: 

Thông tin sản phẩm:
Kích thước: Yellow Belau Timber 50x150x20ft (Treated and Trimmed)
Lượng: 4686 Nos
Mẫu cung cấp thông tin báo giá:

S.No Quantity Description Unit Prize Unit Weight Total

1. 4686
Nos

Yellow Belau Timber 
50x150x20ft (Treated 
and Trimmed)

     

Vui lòng làm rõ các thông tin sau khi gửi kèm báo giá: 
- Điều khoản thanh toán
- Điều khoản giao hàng
- Thời gian giao hàng
- Quy cách đóng gói và trọng lượng
- Danh mục sản phẩm; 
- Thông tin tính pháp lý của gỗ

Quý doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ:

Gateway Ventures FZC
Add: P.O.Box : 9460, P6-71 SAIF Zone, Sharjah, UAE.
Tel: +971 6 5573850 Ext: 421| Fax: +971 6 5573851
Email: b.king@gvdss.com | http://gvdss.com/
Contact Person: Bob Kingsley |Sourcing Officer
Skype: Bob.gvcal
Email: b.king@gvdss.com / a.char@gatewaydss.com
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cùng kỳ năm ngoái; chiếm 90,5% tổng kim ngạch xuất 
khẩu G&SPG của toàn khối doanh nghiệp FDI và chiếm 
56,46% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của cả 
nước.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU:
- Tháng 7/2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang hầu 

hết các thị trường chủ lực đều giảm so với tháng trước đó: 
Hoa Kỳ giảm 0,42%; Trung Quốc giảm tới 20,72%; Anh 
giảm 3,42%; Australia giảm 5,32%; Canada giảm 8,75%...

Cũng trong tháng 7/2018, Nhật Bản và Hàn Quốc là số 
ít thị trường duy trì mức tăng nhẹ, lật lượt tăng 3,59% và 
2,41% so với tháng trước đó.

- 7 tháng năm 2018, Hoa Kỳ liên tục là thị trường xuất 
khẩu G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt 2,028 tỷ USD, 
tăng 13,94% so với cùng kỳ năm ngoái; chiếm tới 42% 
tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước, bỏ xa 
thị trường lớn thứ 2 là Nhật Bản – chiếm 13% tổng kim 
ngạch xuất khẩu của cả nước.

Bảng 1: Tham khảo một số thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 7 tháng năm 2018
Table 1: Reference to some Vietnam’s export markets W&WP in the first seven months of 2018

(ĐVT/Unit: 1.000 USD)

Thị trường/Market July 2018 Compared to June 
2018 (%)

Compared to June 
2017(%)

First 7 months of 
2018

Compared to 7 
months of 2017 (%)

USA 332.083 -0,42 22,06 2.028.047 13,94
Japan 92.097 3,59 13,31 620.163 6,14
South Korea 87.634 2,41 65,06 547.397 54,56
China 74.926 -20,72 3,94 630.565 0,47
UK 21.879 -3,42 1,27 164.497 -0,92
Australia 16.678 -5,32 13,09 101.056 14,48
Canada 12.572 -8,75 -5,94 89.973 2,05
Malaysia 9.299 -20,45 145,59 61.596 114,13
Pháp 8.829 -5,45 16,18 72.434 23,53
France 5.597 -5,02 6,05 58.642 -8,85
Germany 4.658 -18,79 -2,82 37.177 10,91
India 4.475 12,15 -7,85 31.917 -1,57
Netherlands 4.160 -14,18 -5,72 44.556 -1,13
Thailand 3.577 -0,48 76,48 20.638 70,18
New Zealand 3.354 75,90 3,43 13.838 2,14
Belgium 2.200 -33,92 17,67 20.972 21,50
Saudi Arabia 2.153 -20,49 24,41 15.908 34,25
Singapore 1.988 10,33 44,10 12.973 22,64
Denmark 1.797 -1,29 17,27 14.073 10,36
UAE 1.633 -16,17 -28,15 14.006 -3,08
Spain 1.629 -17,58 35,05 18.311 5,48
Sweden 1.435 81,42 33,30 14.375 -15,04
South Africa 1.356 4,42 158,02 5.861 21,90
Mexico 1.324 3,97 150,78 7.646 69,30
Cambodia 1.192 -17,85 56,54 7.597 73,37
Hong Kong 867 -42,97 -47,88 5.223 -45,24
Poland 774 -40,43 119,68 9.701 28,77
Italy 749 -42,78 18,33 16.131 0,01
Kuwait 468 -50,12 -58,68 3.689 -32,92
Turkey 429 -61,44 -77,97 8.936 7,83
Norway 227 62,01 -53,12 2.216 -28,27
Portugal 218 -34,36 * 1.782 28,40
Russia 203 -38,35 93,62 2.856 33,11
Austria 165 85,76 174,38 535 -15,65
Czech 156 86,29 1.927,03 1.151 150,87
Finland 119 -0,91 359,32 1.217 52,66
Switzerland 46 48,40 37,80 1.391 140,76
Greece 16 -88,37 -49,54 2.234 -21,42

(Nguồn: Hải Quan/Resource: Customs)

In particular, the export turnover of wood products in FDI 
enterprises gained US$1.907 billion, up 5.6% over the same period 
last year, accounted for 90.5% of total export turnover of W&WP 
in the FDI and accounted for 56.46% of the total export turnover of 
wood products in the whole country.

EXPORT MARKETS
- In July 2018, the W&WP export turnover of Vietnam to most 

major markets decreased compared to the previous month: the 
United States decreased by 0.42%; China decreased by 20.72%; the 
UK decreased by 3.42%; Australia decreased by 5.32%; Canada down 
8.75% etc.

Also in July 2018, Japan and South Korea were the markets that 
maintained a slight increase, respectively up 3.59% and 2.41% from 
the previous month. 

- In the first 7 months of 2018, the United States was the biggest 
export market for Vietnam’s W&WP, its export turnover achieves 
US$2.028 billion, up 13.94% over the same period last year, accounted 
for 42% of the total W&WP export turnover in the whole country. It 
is far from Japan as the second big market, accounting for 13% of the 
whole country’s total export turnover.

TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 
GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT 
NAM TRONG 7 THÁNG NĂM 2018

I. XUẤT KHẨU
- Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất 

khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong 
tháng 7/2018 giảm nhẹ trở lại, đạt trên 730 triệu USD, 
giảm 2,6% so với tháng trước đó, và tăng tới 30,6% so với 
cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt trên 
506 triệu USD, giảm 1,5% so với tháng 6/2018 và tăng 
9,56% so với cùng kỳ năm ngoái.

- 7 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của 
Việt Nam đạt mức cao kỷ lục so với cùng những năm trước 
đó, đạt 4,855 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm ngoái 

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 
33,78 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2017; chiếm 
69,58% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG – tỷ lệ này của 
7 tháng năm 2017 là 73,78%.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải Quan, 
trong 15 ngày đầu tháng 8/2018, kim ngạch xuất khẩu 
G&SPG của Việt Nam đạt gần 348 triệu USD, tăng 8,28% 
so với cùng kỳ tháng 7/2018.

Hỗ tRỢ DOAnH ngHIệP
eXPORt & IMPORt

I. EXPORT
- According to the statistics from the General Department of 

Vietnam Customs, Vietnam’s export turnover of wood and wood 
products (W&WP) in July 2018 slightly decreased by 3% compared 
with June 2018 again, achieved US$730 million, and increased by 
30.6% compared with the same period last year.

In which, the export turnover of wood products reached over 
US$506 million, down 1.5% compared with the previous month and 
up 9.56% compared with the same period last year. 

- In the first 7 months of 2018, the W&WP export turnover of 
Vietnam hit a record compared with the same period previous years, 
reached US$4.855 billion, up 13.7% over the same period last year.

In which, the export turnover of wood products reached 
US$3.378 billion, up 6.9% compared with the same period 2017, 
accounted for 69.58% of total export turnover of W&WP, this rate in 
the first 7 months of 2017 is 73.78%.

According to preliminary statistics of the General Department of 
Vietnam Customs, in the first 15 days of August, 2018, the Vietnam’s 
export turnover of timber and wood products has achieved nearly 
US$348 million, up 8.28% over the same period in July 2018.

VIETNAM EXPORT AND IMPORT OF 
WOOD AND WOOD PRODUCTS IN THE 
FIRST SEVEN MONTHS OF 2018

(Nguồn: Hải Quan/Resource: Customs)

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong giai đoạn 2015-2018
Chart 1: Reference to Vietnam export turnover of W&WP monthly in the period of 2015 - 2018

(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI),
- Trong tháng 7/2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của 

các doanh nghiệp FDI đạt trên 323 triệu USD, giảm 2,83% 
so với tháng trước đó.

- 7 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của 
các doanh nghiệp FDI đạt 2,107 tỷ USD, tăng 5,83% so với 
cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của các 
doanh nghiệp FDI đạt 1,907 tỷ USD, tăng 5,6% so với 

- FDI enterprises.
- In July 2018, W&WP export turnover of FDI enterprises 

reached over US$323 million, down 2.83% in comparison to last 
month, up 9.66% compared to the same period last year. In which, 
the export turnover of wood products achieved US$299 million, up 
0.3% compared to June 2018 and up 19.17% compared to the same 
period last year.

- In the first 7 months of 2018, the export turnover of W&WP 
in FDI enterprises reached US$2.107 billion, increased by 5.83% 
compared with the same period last year.
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Biểu đồ 3: Tham khảo cơ cấu thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong tháng 7/2018
Chart 3: Reference to the supplying market structure of W&WP for Vietnam in July 2018

(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)

(Nguồn: Hải Quan/Resource: Customs)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 7 tháng năm 2018
Table 2: Reference to some supplying markets of W&WP for Vietnam in the first seven months of 2018

(ĐVT/Unit: 1.000 USD)

Thị trường/Market July 2018 Compared to June 
2018 (%)

Compared to July 
2017 (%)

First 7 months of 
2018

Compared to first 7 
months of 2017 (%)

China 37.818 3,83 22,79 224.156 7,53
USA 29.301 -3,15 36,30 171.155 18,64
Malaysia 8.420 2,37 64,26 51.722 -0,72
Germany 6.462 13,00 27,04 39.518 12,23
Thailand 6.243 -5,27 -40,50 53.090 -14,28
Chile 5.807 -19,75 0,16 46.564 22,24
New Zealand 5.026 1,60 -11,56 31.879 -4,22
Brazil 4.662 -24,13 37,43 34.734 38,94
France 4.537 10,80 -8,60 30.085 1,19
Cambodia 4.418 -28,85 -67,20 76.064 -52,66
Canada 2.773 68,34 52,91 15.480 38,71
Indonesia 1.657 -5,39 62,24 11.023 8,68
Italy 1.496 71,13 66,71 8.190 13,19
Laos 1.384 -67,45 -61,39 16.726 22,32
Finland 1.173 4,20 -3,91 7.961 22,51
Russia 885 -14,27 0,58 5.437 -22,42
Japan 640 -30,76 -39,31 4.903 -5,36
South Africa 608 13,31 -11,76 4.196 43,67
Taiwan 591 -18,75 46,86 3.526 32,07
Sweden 580 -8,53 -9,27 5.409 -32,02
South Korea 462 -34,12 -49,70 4.527 -27,44
Argentina 275 -36,11 -64,24 4.002 15,54
Australia 201 -54,01 -69,11 2.982 -0,63
Myanmar 34 * * 1.055 *

(Nguồn: Hải Quan/Resource: Customs)

II. NHẬP KHẨU
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU:
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch 

nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 7/2018 tiếp tục 
tăng nhẹ, đạt gần 194 triệu USD, tăng 1,5% so với tháng trước 
đó và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về 
Việt Nam đạt 1,263 tỷ USD, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, tính đến hết tháng 7/2018, Việt Nam đã xuất siêu 
3,591 tỷ USD trong hoạt động xuất  - nhập khẩu G&SPG.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 
15 ngày đầu tháng 8/2018, kim ngạch nhập khẩu G&SPG về 
Việt Nam đạt trên 95 triệu USD, tăng 12,24% so với 15 ngày 
đầu tháng 7/2018

- Doanh nghiệp FDI
- Tháng 7/2018, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các 

doanh nghiệp FDI đạt trên 56 triệu USD, giảm 1,88% so với 
tháng trước đó và tăng 2,39% so với cùng kỳ năm 2017 

- Trong 7 tháng năm 2018, kim ngạch nhập khẩu G&SPG 
của các doanh nghiệp FDI đạt trên 357 triệu USD, tăng 0,28% 
so với cùng kỳ năm 2017; chiếm 28,31% tổng kim ngạch nhập 
khẩu G&SPG của cả nước.

THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU:
- Tháng 7/2018, trong khi nhập khẩu G&SPG từ thị trường 

Trung Quốc tăng nhẹ và tăng khá mạnh từ thị trường Đức và 
Pháp, các mức tăng lần lượt đạt 3,83%; 13% và 10,8% so với 
tháng trước đó.

Ngược lại, giảm nhẹ từ thị trường Hoa Kỳ và Thái Lan, lần lượt 
giảm 3,15% và 5,27%; giảm mạnh từ thị trường Chile và Brazil, 
lần lượt giảm 19,75% và giảm 24,13% so với tháng trước đó.

II. IMPORT
IMPORT TURNOVER:
- According to the statistics from the General Department 

of Vietnam Customs, Vietnam’s export turnover of wood and 
wood products (W&WP) in July 2018 slightly decreased by 3% 
compared with June 2018 again, achieved US$730 million, and 
increased by 30.6% compared with the same period last year.

In the first 7 months of 2018, the W&WP import turnover into 
Vietnam reached US$1.263 billion, increased by 2.3% over the 
same period last year.

Thus, up to the end of July 2018, Vietnam has trade surplus of 
US$3.591 billion in the W&WP import and export activities.

According to preliminary statistics of the General Department of 
Vietnam Customs, in the first 15 days of August, 2018, the Vietnam’s 
import turnover of timber and wood products has achieved over 
US$95 million, up 12.24% over the first 15 days of July 2018.

- FDI enterprises
- In July 2018, the import turnover of W&WP in FDI 

enterprises achieved over US$56 million, down 1.88% compared 
to last month and up 2.39$ compared to July 2017.

- In the first 7 months of 2018, the import turnover of W&WP 
in FDI enterprises achieved nearly US$357 million, increased by 
0.28% over the same period in 2017; accounted for 28.31% of total 
W&WP import turnover in the whole industry.

IMPORT MARKET: 
- In July 2018, while the W&WP import turnover from the Chinese 

market slightly increased by 3.83%, the markets in Germany and 
France increased strongly13% and 10.8% compared to last month.

Conversely, the US and Thailand markets are slightly down, 
respectively decreased by 3.15% and 5.27%; sharply fell from Chile 
and Brazil markets, respectively 19.75% and 24.13% compared to the 
previous month.

(Nguồn: Hải Quan/Resource: Customs)

Biểu đồ 2: Tham khảo cơ cấu thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 7/2018
Chart 2: Reference to Vietnam’s export market structure of W&WP in July 2018

(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)
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eXPORt & IMPORt

- 7 tháng năm năm 2018, Trung Quốc là thị trường cung 
ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, đạt trên 224 triệu USD 
triệu USD, tăng 7,53% so với cùng kỳ năm 2017, chiếm 18% 
tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của cả nước.

Trong đó, ghi nhận mức tăng khá cao từ thị trường Hoa Kỳ, 
Đức, Chile, Brazil và Canada.

Ngược lại, mức giảm cao nhất ghi nhận từ thị trường Thái 
Lan và Campuchia, với mức giảm lần lượt 14,28% và giảm 
52,66% so với cùng kỳ năm ngoái.

- In the first 7 months of 2018, China was the largest W&WP 
supplying market for Vietnam, reached over US$224 million, up 
7.53% over the same period of 2017, accounted for 18% of total 
W&WP import turnover in the whole country.

- In particular, the high growth is recorded from the United 
States, Germany, Chile, Brazil and Canada.

Conversely, the highest decline was recorded in Thailand and 
Cambodia, with a respective decrease of 14.28% and 52.66% over 
the same period last year.
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Các thành viên PEFC đã 
được công nhận hệ thống 
chứng chỉ quốc gia

Các thành viên PEFC đang 
tiến tới công nhận hệ thống 
chứng chỉ quốc gia

Các quốc gia đang  
phát triển hệ thống  
chứng chỉ quốc gia

Trung Quốc
 Sau khi được PEFC công nhận Hệ thống chứng chỉ rừng Trung 

Quốc từ năm 2014, thị trường các gỗ dăm, bột giấy, gỗ xẻ vô cùng phát 
triển. Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng, các công ty có chứng 
chỉ PEFC tại Trung Quốc đang mở rộng tìm kiếm nguồn nguyên liệu có 

chứng chỉ PEFC từ các quốc gia láng giềng.”
 Ông Wang Wei, Hội đồng chứng chỉ rừng Trung Quốc

PEFC/01-00-01

Tìm hiểu thêm tại website: 
www.pefc.org

Việt Nam
 Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam 

sẽ được quản lý bởi chính Việt Nam, 
nhưng chúng tôi hướng đến sự công 
nhận quốc tế bởi PEFC. Chúng tôi tự 

tin rằng hệ thống chứng chỉ này sẽ thúc 
đẩy thị trường các sản phẩm từ nguồn 

nguyên liệu rừng bền vững tại Việt Nam.”
Ông Lê Văn Bách, 

Tổng cục lâm 
nghiệp Việt Nam

 Tiếp cận thị trường
Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm 
PEFC giúp cho các công ty tiếp cận 
những thị trường đang có nhu cầu về các 
sản phẩm có chứng chỉ và nó được chấp 
nhận bởi các chính sách mua sắm công 
và tư trên toàn cầu.

 Tính khả dụng và lựa chọn
2/3 các diện tích rừng có chứng chỉ trên 
toàn cầu được chứng nhận theo tiêu 
chuẩn của PEFC. Với khoảng 300 triệu 
hecta, đây là nguồn cung sản phẩm có 
chứng nhận lớn nhất và rộng rãi nhất.

 Gỗ với nguồn gốc được kiểm 
soát PEFC
Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm 
PEFC bao gồm hệ thống trách nhiệm 
giải trình (DDS) để loại trừ gỗ không rõ 
nguồn gốc, bất hợp pháp và từ nguồn 
gây tranh cãi. Hệ thống DDS cho phép 
các tổ chức, công ty được bán gỗ không 
chứng chỉ nhưng được công nhận là 
nguồn có kiểm soát PEFC.

 Sử dụng logo PEFC
PEFC logo được dán trên các sản phẩm 
cho biết nguyên liệu làm nên các sản 
phẩm này có nguồn gốc từ các khu rừng 
được quản lý bền vững.

 Lợi thế cạnh tranh
Bằng cách chọn chứng nhận Chuỗi hành 
trình sản phẩm của PEFC, các tổ chức 
có thể đạt được lợi thế so với các công ty 
sản xuất những sản phẩm chưa có chứng 
chỉ, nâng cao vị thế dẫn đầu trong chuỗi 
giá trị.

 Tuân thủ pháp luật
Chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm 
PEFC giúp cho các tổ chức, công ty 
chứng minh sự tuân thủ theo các yêu cầu 
của chính phủ về tính hợp pháp và truy 
xuất nguồn gốc gỗ, chẳng hạn như EUTR 
và Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ.

Liên hệ với chúng tôi
Để biết cách đạt được những lợi 
ích từ chứng chỉ PEFC, liên lạc 
với chúng tôi tại:

Nhân viên hỗ trợ văn phòng
PEFC 
Ông Võ Trung Kiên 
185 Lý Chính Thắng 
Thành phố Hồ Chí Minh 
Việt Nam
Số điện thoại cơ quan:  
+84 835267710
Số điện thoại di động:  
+84 975579359
Địa chỉ email:  
info.vietnam@pefc.org

Hãy lựa 
chọn chứng chỉ  

PEFC

Tổng hòa lợi ích của Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) PEFC
Hãy tham gia vào hơn 20 000 công ty với Chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm (CoC) PEFC từ hơn 70 quốc gia.

Hãy chọn PEFC để phát triển doanh nghiệp của bạn
Nhật Bản

 Tại Nhật, nhu cầu nguồn nguyên liệu 
có chứng chỉ rừng PEFC tăng rất nhanh trong 

những năm qua, và sẽ còn tiếp tục tăng khi nguồn 
nguyên liệu có chứng chỉ sẽ được sử dụng cho 

các công trình phục vụ Olympic Tokyo 2020. 
Chúng tôi đang cố gắng xây dựng chuỗi cung 

ứng mạnh mẽ hơn và chúng tôi kêu gọi các 
công ty Việt Nam đạt được chứng chỉ PEFC 

và đóng góp vào thị trường các sản phẩm có 
chứng chỉ của chúng tôi.”

Bà Makiko Horio, SGEC/PEFC Nhật Bản

HỘI cHỢ tRIỂn lãM 2018
eVent cAlenDAR 2018

AUGUST 2018

28-30 Aug
High Design – Home & Office 
Expo 2018. international event 
in furniture design. High Class 
Furniture, Customized Furniture and 
Complements, Designer Furniture 
and Objects, Design solutions for 
Kitchens and Bathrooms, Surfaces and 
Light Design and Automation. The 
Show is directed towards archit
https://www.highdesignexpo.
com/pt/home.html
Brazil
Sao Paulo

SEPTEMBER 2018

10-13 Sep
CIFF Furniture Fair 2018. 
China International Furniture Fair
http : / / w w w. c i f f - s h . c om /
i n d e x . p h p ? s = / Pc / In d e x /
index/sid/9.html
China
Shanghai

10-13 Sep
WMF + WMA 2018. 
International Exhibition on 
Woodworking Machinery and 
Furniture Manufacturing Equipment 
+ International Exhibition on 
Woodworking Machinery Supplies 
and Accessories
https://www.woodworkfair.
com/WMF18/Home/lang-
eng/Information.aspx
China
Shanghai

11-14 Sep
FC. FMC 2018. Furniture 
Manufacturing and Supply China
http://www.furniture-china.cn/
en-us/fmc
China
Shanghai

11-14 Sep
FC. Furniture China 2018. China 
International Furniture Exhibition
http://www.furniture-china.cn/
en-us/
China
Shanghai

11-14 Sep
FC. Maison Shanghai 2018. Home 
decoration, household and design show
http://ms.jjgle.com/en/
China
Shanghai

16-18 Sep
FIM Future Interiors 2018. 
interiors manufacturing and 
components exhibition
h t t p : / / w w w .
futureinteriorsproducts.com/
United Arab Emirates
Dubai

OCTOBER 2018

6-14 Oct
Casa Su Misura 2018. Furniture 
exhibition
http://www.casasumisura.com/
Italy
Padova

9-11 Oct
Uk Construction Week 2018. 
construction trade event with nine shows 
under one roof: Timber Expo, Smart 
Buildings, The Build Show, HVAC, 
energy, Plant machinery, Kitchen & 
Bathroom Live, Surface Materials Show, 
Grand Designs Live
h t t p s : / / w w w .
ukconstructionweek.com/
United Kingdom
Birmingham

17-20 Oct
KAFF 2018. Korea Architecture Fair 
& Festival
http://www.kaff.biz/www/doc/
language1.asp
Korea South
Seoul

23-27 Oct
Orgatec 2018. International Trade 
Fair for Furnishing & Office Facilities
h t t p : / / w w w. o r g a t e c . d e /
ORGATEC/index.php
Germany
Cologne

24-27 Oct
BIFA Woodmac 2018. Wood and 
woodworking machinery fair
http://bifawoodmacvietnam.
com/
VietNam
Binh Duong

if you would like to add your event to our calendar. Please contact: caocamhp@gmail.com
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Doanh nghiệp Gỗ Việt cam kết sử dụng gỗ hợp pháp 
Vietnam wood industry commits to using legal timber


