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Thư toà soạn
Letter of Editors
Thưa Quý độc giả!
Năm 2020 đã không diễn ra như chờ đợi nhưng cuối cùng lại kết thúc hơn cả
mong đợi của chúng ta, sự mong đợi trong điều kiện bình thường mới. Một năm
đầy biến động đấy đã không thể đánh gục được ý chí và tinh thần của người Việt
Nam, chúng ta đã trở thành một ấn tượng sâu sắc trong mắt bạn bè quốc tế,
vừa là những người đi đầu trong chống dịch, thiên tai, vừa là điểm sáng về tăng
trưởng kinh tế, cũng như tích cực hợp tác chia sẻ khó khăn với cộng đồng thế giới.
Đây là năm mà sự kiên cường, sự sáng tạo, sự chủ động được thể hiện trong
mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi cá nhân, từ kinh tế cho tới xã hội, nghệ thuật. Bất
chấp tác động của thiên tai và đại dịch Covid-19, tốc độ tăng trưởng GDP tuy
giảm xuống còn 2,9% so với 7% vào năm 2019 nhưng Việt Nam vẫn là nền kinh
tế hiếm hoi tăng trưởng dương trong năm 2020.
Chúng ta không khỏi cảm thấy tự hào khi được nhìn nhận như là một quốc gia
tự chủ và sáng tạo, được ca ngợi là “mảnh đất tiềm năng” (theo Forbes), “bình
minh đang lên” (theo báo Nga), ngôi sao sáng” (Asia Times), “phép màu châu
Á” (New York Times) hay “con hổ châu Á” (Nikkei Asia)... Tất cả những điều đó
giúp chúng ta có được vị thế đáng kinh ngạc trong mắt bạn bè thế giới, chúng ta
đứng thứ 3 trên thế giới về chỉ số kỳ vọng kinh tế (ở mức 45%), chỉ sau Nigeria
(58%) và Azerbaijan (47%).
Những thành công trong việc chống dịch cùng những chính sách và sự
chuyển biến liên tục đã giúp Việt Nam trở thành điểm đến hàng đầu cho dòng
vốn đầu tư nước ngoài đang đổ về lớn hơn bao giờ hết, khi cái tên Việt Nam chính
là định nghĩa về sự an toàn và phát triển. Ai cũng muốn làm bạn với một đất nước
dũng cảm, mạnh mẽ và sáng tạo như vậy.
Thưa Quý độc giả!
Kiểm soát tốt cuộc khủng hoảng Covid-19 chính là công cụ quảng bá tốt nhất
cho Việt Nam, là cách để chúng ta mở rộng cánh cửa hơn nữa với thế giới, giúp
cho quá trình hội nhập sâu sắc hơn, và là sự cam kết tuyệt vời với những hiệp
định thương mại tự do, cũng như là nền tảng để tạo ra sức bật lớn hơn trong năm
2021. Theo Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Việt Nam, thành công trong việc
phòng chống dịch bệnh đã giúp chúng ta sớm bắt đầu công cuộc phục hồi kinh
tế và trong bối cảnh các công ty liên tục điều chỉnh chuỗi cung ứng toàn cầu, sự
ứng phó hiệu quả của Chính phủ Việt Nam đối với đại dịch càng nâng tầm vị thế
của Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn.
Mới đây, Hãng định giá thương hiệu và tư vấn chiến lược độc lập hàng đầu
của Anh Brand Finance đã công bố báo cáo về thương hiệu quốc gia năm 2020
(Nation Brands 2020). Theo đó, Việt Nam là thương hiệu quốc gia tăng giá trị
nhanh nhất thế giới trong năm nay, khi tăng tới 29% so với năm trước, lên 319
tỷ USD. Thứ hạng của Việt Nam cũng cải thiện từ vị trí 42 lên 33 trong danh
sách 100 thương hiệu quốc gia của Brand Finance. Thật đáng tự hào hai tiếng
Việt Nam!
Thưa Quý độc giả!
Chắc chắn rồi, ngành gỗ là một trong những ngành sáng tạo nhất, năng động
nhất, kiên cường nhất của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020, bất chấp là
một trong những ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ dịch Covid-19, thiên tai,
và luôn phải đương đầu với những rủi ro từ gian lận xuất xứ, và cả những cuộc
điều tra thương mại khắc nghiệt. Những con số giá trị xuất khẩu đã chứng minh
cho sự năng động và không bao giờ đầu hàng đó. Sự khai phá những sản phẩm
mới là ví dụ sinh động cho trí tuệ và sự vững vàng của ngành gỗ. Hơn lúc nào hết,
ngành gỗ đã tạo ra một bản lĩnh cho riêng mình, để đi bên cạnh sự tổng hòa của
nền kinh tế. Và khi Việt Nam đã là một thương hiệu đang lên, ngành gỗ cũng sẽ
nắm bắt lấy thời cơ để giới thiệu tới cộng đồng quốc tế về một thương hiệu ngành
gỗ Việt Nam ấn tượng không kém trong mùa Xuân mới.

Dear readers,
2020 did not happen as expected but it ended more than our expectation,
the expectation in the new normal conditions. Such a fluctuated year could
not defeat the Vietnamese goodwill and spirit, we have made a deep
impression in the eyes of international friends, both the forefront of the fight
against epidemic and natural disaster and it is a bright spot in economic
growth, as well as actively cooperating to share the difficulties with the world
community.
This is the year when resilience, creativity, and initiative are shown in
every industry, every field, every individual, from economy to society and
arts. Despite the impact of natural disasters and the Covid-19 epidemic, the
GDP growth decreased to 2.9% from 7% in 2019, but Vietnam is still a rare
economy with the positive growth in 2020. .
We feel proud to be recognized as an autonomous and creative country,
praised as “potential land” (according to Forbes), “dawn is rising” (according
to Russian newspaper), bright star “(Asia Times),” Asia miracle “(New York
Times) or” Asian tiger “(Nikkei Asia) etc. All of these things help us have an
incredible position in the eyes of international friends, we are the 3rd in the
world in the index of economic expectation (at 45%), behind only Nigeria
(58%) and Azerbaijan (47%).
The success in the fight against epidemic and the constant policies and
changes have helped Vietnam become the top destination for the ever larger
FDI, when the brand of Vietnam is definitions of safety and development.
Every country would like to be friends with such a brave, strong and creative
country.
Dear readers,
The good control of the Covid-19 crisis is the best advertising tool for
Vietnam, a way for us to open more opportunities to the world, deepen the
integration process, and a great commitment with free trade agreements,
as well as the foundation for greater resilience in 2021. According to the
AmCham Vietnam (American Chamber of Commerce), the success in
preventing the epidemic has helped us begin an early economic recovery,
and as companies continually adjust global supply chains, the Vietnamese
government’s effective response to the epidemic improve Vietnam’s standing
to become an attractive destination.
Recently, the UK Brand Finance has published the report on national
brands 2020 (Nation Brands 2020). Accordingly, Vietnam is the national
brand with the fastest increased value in the world this year, up 29%
compared to the previous year, to US$319 billion. Vietnam’s ranking is also
improved from 42 to 33 on Brand Finance’s list of 100 national brands. How
proud of Vietnam!
Dear readers,
Certainly, the wood industry is one of the most innovative, dynamic
and resilient industries of the Vietnam economy in 2020, despite being
one of the industries which are affected most by the Covid-19 epidemic,
natural disasters, and always face with the risks of origin fraud, and harsh
commercial investigations. The export value demonstrates the dynamism
and never surrender. The discovery of new products is a lively example of
the wisdom and sustainability of the wood industry. More than ever, the wood
industry has made itself bravery in the synthesis of the economy. And when
Vietnam is a rising brand, the wood industry will also seize the opportunity
to introduce to the international community about the impressive brand of
Vietnam’s wood industry in the New Spring.

Ban biên tập Tạp chí Gỗ Việt

Editorial Board of Go Viet
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Lời đầu Xuân!

ết Tân Sửu, Xuân 2021, có vị trí đặc biệt trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước.
Toàn Đảng, toàn dân bắt đầu triển khai thực hiện Văn kiện và Nghị quyết của Đại hội
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cũng là mùa Xuân mở đầu giai đoạn phát triển mới của
đất nước (2021-2025), trong bối cảnh thế giới đang nỗ lực đẩy lùi và hướng tới chấm dứt (kiểm soát)
đại dịch Covid.
Đón xuân mới cũng là dịp nhìn lại năm Covid-19 kéo chậm đà tăng trưởng của cả thế giới làm đứt
gãy chuỗi cung ứng hàng hóa toàn cầu, đẩy ngành gỗ vào những khó khăn, thách thức chưa từng có.
Đáng mừng là cộng đồng các doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam đã nhanh nhạy và sáng tạo, biến
thách thức thành cơ hội. Song hành là sự thúc đẩy của Chính phủ đã triển khai những biện pháp
quyết liệt, góp phần kiểm soát thành công dịch Covid, đồng thời triển khai hàng loạt chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp một cách hiệu quả. Nhờ vậy, cộng đồng doanh nghiệp ngành gỗ đã lập nên kỳ
tích, đưa kim ngạch xuất khẩu gỗ và đồ gỗ thiết lập mốc kỷ lục 12,37 tỷ USD, tăng trưởng 16,2% so
với năm 2019.
Ngành gỗ Việt Nam đang cùng nhau đón một mùa Xuân mới, với mục tiêu xây dựng ngành gỗ
Việt Nam phát triển bền vững. Dù rằng, thách thức vẫn ở phía trước khi dịch bệnh chưa được kiểm
soát hoàn toàn. Dù đã có vắc xin, nhưng ở nhiều quốc gia, những thị trường xuất khẩu chính, như
Mỹ và châu Âu, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. Nhưng 2021 chắc chắn sẽ là năm nhiều cơ hội,
toàn ngành sẽ cần nhiều hơn sự hỗ trợ tích cực thông qua chính sách của Chính phủ, về chính sách
đến, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc ngăn chặn hiện
tượng đầu tư núp bóng, kiểm soát rủi ro về gian lận thương mại, nguồn gốc xuất xứ, kiểm soát nguồn
gốc gỗ hợp pháp.
Ngành gỗ Việt Nam tiếp tục kêu gọi hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc trong xây dựng một
ngành gỗ bền vững, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động của Quỹ Việt Nam xanh, kêu gọi và phối hợp
với các tổ chức quốc tế để phát triển rừng cộng đồng, tạo ra môi trường bền vững. Xây dựng chiến
lược khách hàng và sản phẩm chủ lực, giúp doanh nghiệp trong ngành tái cấu trúc, dẫn dắt và tham
gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, chú trọng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, xây dựng chuỗi
sản xuất, tạo ra sức cạnh tranh và nâng cao giá trị sản phẩm gỗ Việt Nam, tác động với chính phủ
phát triển chuỗi lâm nghiệp có định hướng, ưu tiên cho loại cây dùng làm ván mặt, cây gỗ lớn,…
tận dụng các kênh trong giao thương quốc tế, chú trọng phát triển về thương mại
điện tử và tổ chức triển lãm hội chợ về ngành gỗ thành truyền thống. Tận
dụng và tranh thủ mọi sự hỗ trợ của các hiệp hội và tổ chức quốc tế có
tiếng nói ủng hộ cho ngành. Toàn ngành gỗ Việt Nam sẽ tiếp tục tổ
chức các sự kiện về hoạt động cộng đồng, xây dựng tinh thần tương
ái, hỗ trợ lẫn nhau tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong toàn ngành.
Hi vọng năm 2021, toàn ngành gỗ với sự nỗ lực không ngừng,
chúng ta sẽ gặt hái được những thành quả mới.
Nhân dịp năm mới, thay mặt cho Hiệp hội Gỗ và Lâm sản
Việt Nam, xin chúc cộng đồng doanh nghiệp ngành gỗ, quý bạn
đọc một năm mới thuận lợi và phát triển.
Đỗ Xuân Lập
Chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam
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Welcome early Spring!

ew Year’s Eve, Spring 2021 is a special occasion in the socio-economic life of
the country. The Party and the people begin to implement the Documents and
Resolutions of the 13th National Congress of Communist Party of Vietnam, this
spring also opens a new development period of 2021 - 2025, during the context of the world is trying
to push back and towards the end (control) of the Covid-19 epidemic.
Celebrating the new spring is also an occasion to review the year of Covid-19 which slowed the
growth of the world, disrupted the global supply chain of goods, pushed the wood industry into
unprecedented difficulties and challenges.
The good news is that the business community of Vietnamese wood industry has been agile and
creative, they turned the challenges into opportunities. Simultaneously, the Government’s promotion
has taken drastic measures, contributed to the successful control of the Covid-19 epidemic, and at
the same time implementing a series of support policies to businesses effectively. As a result, the
business community in the wood industry has set a miracle, which has recorded the export turnover
of timber and wood products to achieve US$12.37 billion, up 16.2% compared to 2019.
Vietnam’s wood industry welcomes a new spring together, with the target of developing
Vietnam’s wood industry sustainably. Although the challenges still remain before the epidemic has
not been controlled completely. Although vaccines are available, the epidemic is still complicated in
the key export markets in many countries such as the US and Europe. But 2021 will certainly be a year
of many opportunities, the whole industry will need more active support through the Government’s
policies, the efforts and responsibility of the State authorities in preventing the unclear investment,
controlling the risks of trade fraud, the origin and the control of the legal timber.
Vietnam’s wood industry continues to call for selective foreign investment cooperation in
establishing a sustainable timber industry, strongly promoting the activities of the Green Vietnam
Fund, calling for and coordinating with international organizations to develop forest community
in order to make a sustainable environment. To develop customer strategies and key products,
help businesses in the industry restructure, lead and participate in the global supply chain, focus
on developing auxiliary industries, build production chains, make competitiveness and enhance
the value of Vietnam’s wood products., work with the government to develop a chain of oriented
forestry, give priority to trees used as faced boards, big trees, etc take advantage of international
trading channels, concentrate on development of e-commerce and organize the exhibitions on
traditional timber industry. To take advantage and make use of all the support of voice-backed
international associations and organizations for the industry. The Vietnam’s wood industry will
continue to organize community events, build a mutual spirit of love, support together to make
consensus and union in the whole industry. Hope in 2021, Vietnam’s wood industry will continue to
gain new achievements with its effort.
On the occasion of the New Year, on behalf of the Vietnam Timber and Forest Product
Association, best wishes for the business community of the wood industry, readers for a new year of
many advantages and development.
Do Xuan Lap
Chairman of Vietnam Timber and Forest Product Association
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Kỳ tích

năm

2020của

ngành gỗ

chu minh khôi

Trong khi phần lớn các ngành hàng lâm vào tình thế suy
giảm kim ngạch xuất khẩu, thì lâm sản Việt Nam đã biến
thách thức thành cơ hội. Một trong những “nước cờ” khôn
ngoan là khi nhìn thấy những nước có dịch Covid không thể
xuất khẩu được sản phẩm, thì các doanh nghiệp gỗ Việt đã
tranh thủ thời cơ nhảy vào giành lấy thị trường từ tay các
đối thủ.

V

ượt qua sự đứt gãy
chuỗi giao thương và
vận chuyển hàng hóa
do Covid trên thế giới, xuất khẩu
lâm sản năm 2020 của Việt
Nam đã lội ngược dòng ngoạn
mục, bứt tốc vào nửa cuối năm,
lập kỷ lục mới 13,17 tỉ USD. Với
giá trị kim ngạch này, đã vượt
5,4% kế hoạch năm 2020 và
tăng 16,4% so với năm 2019.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
Nguyễn Xuân Cường nhận định:
kim ngạch xuất khẩu lâm sản
đã đóng góp quan trọng trong
nhiệm vụ xuất khẩu của cả
ngành nông nghiệp trong năm
2020. Đặc biệt, xuất siêu cả
năm của ngành lâm nghiệp đạt
10,5 tỉ USD tăng 17,9% so với
năm 2019; điều này cũng đồng
nghĩa với việc góp phần tạo nên
thành tích thặng dư thương mại
hơn 10 tỉ USD của toàn khối
nông lâm ngư nghiệp.
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nửa đầu năm “bi đát”
Trong 3 tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản
vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, trong giai đoạn từ
tháng 4 đến tháng 6/2020, giá trị xuất khẩu chứng kiến sự suy
giảm, đặc biệt là tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Trung Quốc,
Hàn Quốc, Nhật Bản và EU, do các quốc gia này đều bị ảnh hưởng
nặng nề bởi dịch bệnh Covid nên chính phủ các nước đều ban
hành quy định giãn cách xã hội, ngừng toàn bộ các hoạt động kinh
doanh, đóng cửa các siêu thị, cửa hàng nên đã ảnh hưởng đến giá
trị xuất khẩu. Theo khảo sát của các Hiệp hội và Hiệp hội Gỗ và
Lâm sản Việt Nam (Viforest) thực hiện tại 124 doanh nghiệp trong
ngành vào cuối tháng 3/2020 cho thấy tất cả đơn vị bị ảnh hưởng
bởi Covid-19 khi 80% người mua dừng hoặc hủy đơn hàng. Trong
số 124 doanh nghiệp này, 75% đơn vị cho biết thiệt hại ban đầu
ước tính khoảng 3.066 tỉ đồng, 50% phải thu hẹp quy mô sản
xuất. Đặc biệt, chỉ có 7% doanh nghiệp vẫn hoạt động bình thường.
Tại hội thảo bàn giải pháp “cứu” ngành gỗ do Viforest tổ chức
vào đầu tháng 4/2020, đã có nhận định rằng, năm 2020, ngành
gỗ đặt mục tiêu 12 tỉ USD kim ngạch xuất khẩu. Thế nhưng với
những tác động từ đại dịch Covid-19, dự báo tăng trưởng trong xuất
khẩu của ngành năm 2020 có thể bằng 0%. Nguyên nhân, trong
tình thế dịch Covid-19 hoành hành ở các nước châu Âu và Mỹ, rất
đông người dân phải ở nhà, ngừng việc làm, thu nhập giảm nên
các khoản chi tiêu dành cho những nhu cầu thiết yếu là lương thực
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Vietnam wood industry commits to using legal timber

2021

Năm 2020, các doanh nghiệp trong lĩnh vực chế biến, xuất
khẩu lâm sản của Việt Nam đã vượt khó thành công. Ngành
chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam hiện đã trở thành một
ngành phát triển năng động nhất hiện nay. Sự năng động thể
hiện qua các chỉ số như kim ngạch xuất khẩu không ngừng tăng
hàng năm, thường ở mức 2 con số. Ngày càng có nhiều doanh
nghiệp tham gia các khâu của chuỗi cung và một đội ngũ đông
đảo các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu và đáp ứng các yêu
cầu nghiêm ngặt của thị trường xuất khẩu, đặc biệt từ các thị
trường lớn như Hoa Kỳ, châu Âu, Australia.
Ông

Đỗ Xuân Lập

Chủ tịch Hiệp hội gỗ
và lâm sản Việt Nam

thực phẩm, nên họ sẽ cắt giảm mua sắm những
thứ không cần thiết. Trong đó, đồ gỗ nằm trong
nhóm hàng hóa không thiết yếu, đã phải lâm vào
cảnh “đóng băng” thương mại. Mặt khác, thị hiếu
của người tiêu dùng các sản phẩm gỗ tại một số
thị trường châu Âu thay đổi từ sử dụng đồ mộc
ngoại thất bằng các loại sản phẩm thay thế như
nhựa, sắt thép và hướng tới các vật liệu thân thiện
với môi trường. Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng
Bộ NN&PTNT đã nhận định, dịch bệnh Covid-19
gần như diễn ra trong cả năm 2020, khiến 6.000
doanh nghiệp ngành nông lâm ngư bị ảnh hưởng,
đặc biệt là trên 1.600 doanh nghiệp trong lĩnh
vực chế biến và xuất khẩu lâm sản. Ngoài khó
khăn về thị trường do ảnh hưởng của đại dịch
Covid-19, thực hiện giãn cách xã hội, điểm đáng
chú ý là một số sản phẩm của ngành lâm nghiệp
đã phải chịu rào cản thương mại, đối mặt những
vụ kiện về chống bán phá giá, chống lẩn tránh
thuế. Năm 2020, ngành Gỗ Việt Nam liên tiếp
phải đối mặt với các vụ kiện chống bán phá giá từ
Hoa Kỳ, từ Hàn Quốc. Đặc biệt, Cơ quan Đại diện
Thương mại của Hoa Kỳ đã cáo buộc ngành gỗ
Việt Nam sử dụng gỗ bất hợp pháp tại thị trường
nội địa và trong sản phẩm XK vào Hoa Kỳ. Nguy cơ
Chính phủ Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp hạn chế
thương mại đối với các mặt này gỗ của Việt Nam
vào các thị trường này là rất lớn.

"

Cú lội ngược dòng ngoạn mục
Trong bối cảnh có nhiều bất lợi, khó khăn,
nhờ những nỗ lực vượt bậc của cộng đồng doanh
nghiệp, nửa cuối năm xuất khẩu lâm sản lội
ngược dòng ngoạn mục tạo nên một kỳ tích: tổng
kim ngạch xuất khẩu đã vươn lên con số 13,17
tỉ USD –cao nhất từ trước tới nay, tăng 16,4% so
với năm 2019, đóng góp 31% tổng giá trị xuất
khẩu ngành nông lâm ngư nghiệp, đạt gần 5%
tổng giá trị xuất khẩu của quốc gia. Trong đó, xuất
khẩu gỗ và đồ gỗ thiết lập mốc kỷ lục mới với giá
trị kim ngạch 12,37 tỉ USD, tăng 16,2% so với
năm 2019. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là 3
thị trường nhập khẩu đồ gỗ lớn nhất của Việt Nam
trong năm 2020, chiếm 78,4% trong tổng giá trị
xuất khẩu ngành hàng này. Năm vừa qua, giá trị
xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tăng trưởng mạnh
tại các thị trường: Hoa Kỳ tăng 34%; Canada tăng
14,4%; Thái Lan tăng 20,4%; Bỉ tăng 13,7% so
với năm 2019. Đặc biệt, trong nhóm các nước
xuất khẩu đồ gỗ nội ngoại thất vào thị trường EU,
năm 2020 chỉ có Việt Nam giữ vững được giá trị
xuất khẩu vào thị trường này.
Trong khi phần lớn các ngành công nghiệp
khác lâm vào tình thế suy giảm kim ngạch xuất
khẩu, do dịch Covid trên thế giới làm đứt gãy chuỗi
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cung ứng, vận chuyển hàng hóa,
thì ngành lâm sản của Việt Nam
đã biến thách thức thành cơ hội.
Một trong những “nước cờ” khôn
ngoan của các doanh nghiệp
xuất khẩu gỗ, đó là khi nhìn thấy
những nước có dịch Covid không
thể xuất khẩu được sản phẩm,
thì các doanh nghiệp gỗ Việt đã
tranh thủ thời tiếp cận giành lấy
thị trường. Điển hình là trong
những tháng dịch Covid bùng nổ
tại Trung Quốc, Mỹ hạn chế giao
thương với quốc gia có dịch, thì
gỗ Việt đã từng bước vào thay
thế nhiều thị phần của gỗ Trung
Quốc tại Mỹ. Năm 2019, kim
ngạch xuất khẩu các mặt hàng gỗ
của Việt Nam sang Mỹ đạt gần
5,13 tỉ USD, chiếm khoảng 54%
trong tổng kim ngạch xuất khẩu
các mặt hàng gỗ của Việt Nam
vào tất cả các thị trường. Năm
2020, các mặt hàng gỗ xuất khẩu
của Việt Nam vào Mỹ đạt 7,16

"

Talk in early spring

Việc thành lập chi hội tủ bếp, tủ nhà tắm
đã tạo ra chuỗi liên kết dọc, chuỗi liên kết
ngang để đạt mục tiêu tạo ra mạng lưới
rộng lớn các doanh nghiệp tham gia vào
sản xuất mặt hàng chiến lược, cung ứng
cho thị trường chiến lược để hòa nhập vào
chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhờ nhìn thấy lợi
thế, xuất khẩu nhóm các sản phẩm tủ bếp
trong năm 2020 đã tăng trưởng tới 80%
so với năm 2019.

tỉ USD, tăng 34% so
với 2019. Trong khi
đó, kim ngạch xuất
khẩu đồ gỗ từ Trung
Quốc vào Mỹ đã giảm
khoảng 25% so với
năm 2019. Động lực
tăng trưởng xuất khẩu gỗ và các
sản phẩm gỗ sang của Việt Nam
sang thị trường Mỹ chủ yếu đến
từ nhóm hàng đồ gỗ nội, ngoại
thất. Trong đó,các mặt hàng có
mức tăng trưởng rất cao là: đồ
nội thất phòng bếp (mã 940340)
tăng 134%, đồ nội thất bằng gỗ
khác (mã 9403.60) tăng 36%
và bộ phận đồ gỗ (mã 9403.90)
tăng 43%.

Phân tích những giải pháp
đã giúp cộng đồng các doanh
nghiệp xuất khẩu gỗ và đồ gỗ
vượt qua gian nan để lập nên
kỳ tích, ông Đỗ Xuân Lập, Chủ
tịch Viforest cho hay, nhằm giảm
tác động tiêu cực của dịch, bên

"

Bàn tròn đầu xuân

Mục tiêu kim ngạch 14
tỉ USD trong năm 2021
và 20 tỉ USD vào năm
2025 là trong tầm tay,
thậm chí còn có thể cao
hơn nữa.

Theo phân tích của Hiệp hội
Gỗ và Lâm sản Việt Nam, qua

cạnh những chính sách hỗ trợ
của Chính phủ, cộng đồng doanh
nghiệp ngành gỗ đã nỗ lực duy trì
một số hoạt động sản xuất kinh
doanh, gắn kết người lao động.
Các doanh nghiệp trong lĩnh vực
lâm nghiệp và hiệp hội gỗ đã
phát huy trí tuệ, sức sáng tạo,
linh hoạt, thay đổi hình thức xúc
tiến thương mại, quảng bá sản
phẩm trong lĩnh vực xuất khẩu
từ trực tiếp sang online; thay đổi
cơ cấu sản phẩm để thích ứng
với nhu cầu thị trường. Nhiều
doanh nghiệp đã hình thành các
ý tưởng, sáng kiến không những
giúp doanh nghiệp tái hoạt động
mà còn chuẩn bị để tăng tốc và
bứt phá thời hậu dịch.

thời gian khó khăn do đại dịch
Covid-19, toàn ngành đã thấy rõ
và đã xác định cụ thể sản phẩm
chiến lược và thị trường chiến
lược để làm bệ đỡ cho sự phát
triển bứt phá của ngành gỗ. Sản
phẩm chiến lược được nhiều
doanh nghiệp sản xuất gỗ xác
định để đột phá là tủ bếp, tủ nhà
tắm, ván trang trí. Chuỗi cung
ứng của mặt hàng này không bị
đứt gãy ở đỉnh điểm của đại dịch.
Để nhanh chóng biến lợi thế
thành thế mạnh của ngành gỗ
Việt Nam, vào tháng 11/2020,
Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt
Nam đã thành lập chi hội tủ
bếp, tủ nhà tắm và ván trang
trí. Việc thành lập chi hội đã tạo
ra chuỗi liên kết dọc, chuỗi liên

Tổng kim ngạch
xuất khẩu gỗ năm 2020:

12,37 tỉ
USD

tăng 15,7%

so với năm 2019

Xuất khẩu
vào thị trường Mỹ:

7,16 tỉ
USD

tăng 34%

so với năm 2019

Giá trị nhập khẩu gỗ
năm 2020:

2,58 tỉ
USD

tăng 11%

so với năm 2019

Xuất siêu
cả năm ước đạt

10,5 tỉ
USD

tăng 17,9%

so với năm 2019

kết ngang để đạt mục tiêu tạo
ra mạng lưới rộng lớn các doanh
nghiệp tham gia vào sản xuất
mặt hàng chiến lược, cung ứng
cho thị trường chiến lược để hòa
nhập vào chuỗi cung ứng toàn
cầu. Nhờ nhìn thấy lợi thế, xuất
khẩu nhóm các sản phẩm tủ bếp
trong năm 2020 đã tăng trưởng
tới 80% so với năm 2019.
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Kỳ vọng 25 tỉ USD vào năm 2020
“Có thể khẳng định, năm
2020, các doanh nghiệp trong
lĩnh vực chế biến, xuất khẩu lâm
sản của Việt Nam đã vượt khó
thành công. Ngành chế biến gỗ
xuất khẩu của Việt Nam hiện
đã trở thành một ngành phát
triển năng động nhất hiện nay.
Sự năng động thể hiện qua các
chỉ số như kim ngạch xuất khẩu
không ngừng tăng hàng năm,
thường ở mức 2 con số. Ngày
càng có nhiều doanh nghiệp
tham gia các khâu của chuỗi
cung và một đội ngũ đông đảo
các doanh nghiệp tham gia xuất
khẩu và đáp ứng các yêu cầu
nghiêm ngặt của thị trường XK,
đặc biệt từ các thị trường lớn như
Hoa Kỳ, châu Âu, Australia”, ông
Đỗ Xuân Lập, Chủ tịch Viforest
khẳng định.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT
Nguyễn Xuân Cường đánh giá,
cách đây 10 năm, xuất khẩu gỗ
và sản phẩm gỗ chỉ đem về 1,5
tỉ USD/năm. Lúc đó, không ai
dám nghĩ Việt Nam xuất khẩu
gỗ và sản phẩm gỗ sẽ đạt 10 tỉ
USD. Nhưng chỉ trong 10 năm,
kim ngạch xuất khẩu nhóm
sản phẩm này tăng gấp 8 lần.
Mục tiêu kim ngạch 14 tỉ USD
trong năm 2021 và 20 tỉ USD
vào năm 2025 là trong tầm tay,
thậm chí còn có thể cao hơn
nữa. Cùng với nỗ lực mở rộng,

chiếm lĩnh thị trường, một trong
những vấn đề trọng tâm là phải
ngăn chặn gian lận thương mại
để tránh lâm vào các vụ kiện. Để
ngăn chặn gian lận thương mại,
cuối năm 2020, Chính phủ đã
ban hành Nghị định 102/2020/
NĐ-CP quy định về hệ thống
đảm bảo gỗ hợp pháp. Đây là
công cụ để tiếp tục đưa sản
xuất, thương mại đồ gỗ vào quy
củ. ngăn chặn các rủi ro đe dọa
đến sự tăng trưởng của ngành.
Theo đánh giá của ngành
Lâm nghiệp, thị trường đồ nội
thất và đồ gỗ của thế giới rất
lớn, khoảng 430 tỉ USD giá trị
thương mại. Thế nhưng hiện
nay, kim ngạch xuất khẩu đồ
gỗ của Việt Nam mới chiếm
khoảng 6% thị phần toàn cầu.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
cho rằng ngành chế biến, xuất
khẩu gỗ của Việt Nam tuy phát
triển nhanh, nhưng thị phần
xuất khẩu so với dư địa còn rất
nhỏ, trong khi sự đa dạng hấp
dẫn sản phẩm gỗ còn khiêm tốn.
Quy mô phát triển, tầm cỡ doanh
nghiệp, số lượng có nhưng chất
lượng còn nhiều vấn đề. Vậy đến
năm 2030, làm sao để chúng
ta có thể chiếm được 30% hay
50% thị phần toàn cầu, tức là
đem về cả trăm tỉ USD từ xuất
khẩu đồ gỗ- Thủ tướng nêu câu
hỏi gợi mở.
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The miracle year 2020
of the wood

industry

While most of the industries fall into a decline in export turnover, Vietnam’s forest
products have turned challenges into opportunities. One of the wise “steps” is that
Vietnamese timber enterprises have taken advantage of the opportunities to export
to the Covid-19 epidemic countries where cannot export their products and win the
markets from their competitors.

O

chu minh khôi

vercoming the break in the chain of trade and
goods transportation due to the Covid-19 in
the world, the export of forest products in
2020 had an amazing comeback, accelerated in the
second half of the year, set a new record of US$13.17
billion. With this turnover value, it has exceeded 5.4%
of the plan for 2020 and increased 16.4% compared
to 2019.
Minister of Agriculture and Rural Development
Nguyen Xuan Cuong said that the export turnover of
forest products has exceeded the plan, is the saviour
in the export mission of the whole agricultural industry
in 2020. In particular, the annual trade surplus of the
forestry industry reached US$10.5 billion, up 17.9%
compared to 2019; It also means that the trade surplus
of more than US$10 billion in the whole Agriculture,
Forestry, and Fisheries Industry is also made by forestry
sector.

To review in the first half of the “tragic” year
In the first 3 months of the year, the export value of
wood and forest products still increased in comparison
with the same period in 2019. However, during the
period from April to June 2020, the export value
witnessed a decline, especially in major markets such
as the United States, China, Korea, Japan and the EU,
these countries are all heavily affected by the Covid-19
12

Số 130 - Tháng 1+2.2021
No. 130 - January+February, 2021

Doanh nghiệp Gỗ Việt cam kết sử dụng gỗ hợp pháp
Vietnam wood industry commits to using legal timber

In 2020, enterprises in the field
of processing and exporting forest
products in Vietnam have successfully
overcome difficulties. Vietnam's export
wood processing industry has become
the most dynamically developing
industry today. The dynamics are
reflected in the indicators such as the
constantly increasing export turnover,
usually at 2 digits. More and more
businesses are participating in all
stages of the supply chain and a large
number of businesses are involved
in exporting and meeting the strict
requirements of the export markets,
especially from major markets such
as the United States, Europe and
Australia.
Mr

do Xuan Lap

Chairman of Vietnam Timber and Forest Product Association

epidemic, the governments of these countries have
all issued the regulations on social distancing,
stopped all business activities, closed supermarkets
and shops, which have had impacts on the export
value. A survey conducted by Vietnam Timber and
Forest Product Association (Viforest) with 124
enterprises in the industry at the end of March
2020 showed that all of them were affected by the
Covid-19 when 80% of buyers stopped or canceled
the orders. Of these 124 enterprises, 75% of them
said that the initial damage was estimated at
VND 3,066 billion, 50% of them had to narrow
their scale of production. In particular, only 7% of
businesses are still operating normally.
At a workshop to discuss the solutions to "save"
the wood industry organized by Viforest in the
early of April 2020, it was stated that, in 2020,
the wood industry set an export turnover target of
US$12 billion. However, before the impacts from
the Covid-19 epidemic, it was forecasted that the
export growth of the industry in 2020 might be
0%. The reason is, during the Covid-19 epidemic
has been expanding in European and American
countries, many people have to stay at home, stop
their jobs, and their income has been decreased,
so their spending is only for essential needs such
as food, so they will cut or reduce unnecessary
purchases. In which, wooden furniture was in the
group of non-essential goods, had to fall into the
"freeze" of trade. On the other hand, the tastes
of wood products consumers in some European
markets have changed from using exterior furniture
to alternative products such as plastics, steel and
environmentally friendly materials. Mr. Ha Cong
Tuan, Deputy Minister of Agriculture and Rural
Development, said that the Covid-19 epidemic
almost took place in the whole of 2020, which
affected 6,000 enterprises in the Agriculture,
Forestry, and Fisheries Industry, especially over
1,600 enterprises in the processing industry and
exporting forest products. In addition to the market
difficulties caused by the Covid-19 epidemic, the

2021

The establishment of a Branch of
kitchen cabinets, bathroom cabinets and
decorative boards. The establishment of
this branch has made a vertical chain, a
horizontal link chain to achieve the goal
of making a large network of businesses
which are participating in the manufacture
of strategic products, supplying strategic
markets for the integration into the global
supply chain. Thanks to knowing the
advantages, the export of kitchen cabinet
products in 2020 has grown by 80%
compared to 2019.

"

implementation of social distancing, it is noted
that some forestry products have been subject to
trade barriers, facing with the lawsuits about antidumping, anti-circumvention. In 2020, Vietnam's
wood industry consecutively faced with antidumping lawsuits from the United States and South
Korea. In particular, the US Trade Representative
has allegated the Vietnamese wood industry of
using illegal timber in the domestic market and
export products to the United States. It shall
have very large risks if being imposed the trade
restrictions on these Vietnam’s wood products by
the US Government as exporting to this market.

An amazing comeback
Thanks to the outstanding efforts, at the second
half of the year, the export of forest products had
an amazing comeback to make a miracle: the total
export turnover increased to US$13.17 billion - the
highest one ever, up 16, 4% compared to 2019,
contributed 31% to the total export value of the
Agriculture, Forestry, and Fisheries Industry, reached
nearly 5% of the total export value of the country.
In particular, timber and wooden furniture export set
a new record with the export turnover of US$12.37
billion, up 16.2 % compared to 2019.The United
States, Japan and China were the Vietnam’s
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largest three import markets of furniture in 2020,
accounting for 78.4% of the total export value of this
commodity. Last year, the export value of timber and
wood products increased strongly in the following
markets: the United States increased by 34%;
Canada increased by 14.4%; Thailand increased by
20.4%; Belgium increased by 13.7% compared to
2019. Especially, in the exported wooden furniture
to the EU market, only Vietnam can maintain the
export value to this market in 2020.
While most other industries fall into the decline
in export turnover due to the Covid-19 epidemic in
the world, which broke the supply chain and goods
transportation, Vietnam's forest products industry
has turned the challenges into opportunities.
One of the wise "steps" is that Vietnamese
timber enterprises have taken advantage of the
opportunities to export to the Covid-19 epidemic
countries where cannot export their products and
win the markets from their competitors. Typically,
during the months when the Covid-19 epidemic
boomed in China, the US restricted its trade with
the countries with the epidemic, Vietnamese
wood jumped into replace many market shares of
Chinese wood in the US. In 2019, Vietnam's export
turnover of wood products to the US reached nearly
US$5.13 billion, accounted for about 54% of the
total export turnover of Vietnam's wood products
to all markets. In 2020, Vietnam's wood products
exported to the US reached US$7.16 billion, up
34% compared to 2019. Meanwhile, the export
turnover of wood products from China to the US
decreased by about 25% compared to 2019. The
growth of Vietnam's export of timber and wood
products to the US market mainly comes from the
group of interior and exterior wooden products.
In which, the commodities with very high growth
such as kitchen furniture (code 940340) increased
by 134%, other wooden furniture (code 9403.60)
increased by 36% and furniture departments (code
9403.90) increased by 43%.

14
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Analyzing the solutions have helped the wood
and furniture export business community overcome
the difficulties to establish a miracle, Mr Do Xuan
Lap, Chairman of Viforest said, in order to reduce
the negative impacts of the epidemic, besides
the supportive policies of the Government and
the business community in the wood industry
have made great efforts to maintain a number of
their manufacture, business and connect workers.
The enterprises in the field of forestry and wood
associations have promoted their intelligence,
creativity, flexibility, changing the form of trade
promotion, product promotion in the export from
directly to online; changing product structure to
adapt to market demand. Many businesses have
had ideas and initiatives which not only help
businesses re-operate, but also prepare to speed
up and spurt out post-epidemic times.
According to an analysis by the Vietnam
Timber and Forest Product Association through the
difficult time caused by the Covid-19 epidemic,
the whole industry has clearly identified the
strategic products and markets to support the
breakthrough development of the wood industry.
Strategic products are determined by many timber
manufacturing enterprises to break through such
as kitchen cabinets, bathroom cabinets, decorative
boards. The supply chain for these commodities
was not broken at the peak of the epidemic. In
order to quickly turn the advantage into the strength
of Vietnamese wood industry, in November 2020,
Vietnam Wood and Forest Product Association
established a Branch of kitchen cabinets, bathroom
cabinets and decorative boards. The establishment
of this branch has made a vertical chain, a horizontal
link chain to achieve the goal of making a large
network of businesses which are participating in
the manufacture of strategic products, supplying
strategic markets for the integration into the global
supply chain. Thanks to knowing the advantages,
the export of kitchen cabinet products in 2020 has
grown by 80% compared to 2019.

US$14 billion
US$20 billion

Xuân

2021

The target of
in export turnover in 2021 and
by 2025 can
reach, maybe even higher.

Expectation of US$25 billion in 2020
“It can be affirmed that in 2020, enterprises in
the field of processing and exporting forest products
in Vietnam have successfully overcome difficulties.
Vietnam's export wood processing industry has
become the most dynamically developing industry
today. The dynamics are reflected in the indicators
such as the constantly increasing export turnover,
usually at 2 digits. More and more businesses
are participating in all stages of the supply chain
and a large number of businesses are involved in
exporting and meeting the strict requirements of
the export markets, especially from major markets
such as the United States, Europe and Australia”,
Mr Do Xuan Lap, Chairman of the Viforest affirmed.
Minister of Agriculture and Rural Development
Nguyen Xuan Cuong shared that 10 years ago, the
export of timber and wood products only gained
US$.5 billion per year. At that time, no one dared
to think that Vietnam's export of timber and wood
products would reach US$10 billion. But only after
10 years, the export turnover of this product group
has increased 8 times. The target of US$14 billion
in export turnover in 2021 and US$20 billion by
2025 can reach, maybe even higher. Along with the
effort to expand and dominate the markets, one of

the key issues is to prevent trade fraud to avoid the
lawsuits. To prevent trade fraud, at the end of 2020,
the Government issued Decree No.102/2020/
ND-CP on the Timber Legality Assurance System
(TLAS). This will be a tool to promote the furniture
production and trade, prevent the risks which are
threatening the growth of the industry.
According to the forestry industry, the trade
markets of furniture and wooden furniture in the
world are very large, about US$430 billion in
commercial value. However, at present, the export
turnover of Vietnam's wood products only accounts
for about 6% of the global market share. Prime
Minister Nguyen Xuan Phuc said that although
Vietnam's wood processing and export industry
has developed rapidly, the export market share
compared to its potential is still very small, while
the diversity and attraction of wood products are
still modest. There are the scales of development,
the scale of the business, the quantity of the
business, but the quality still has many problems.
So by 2030, how can we account for 30% or 50%
of the global market share, which means hundreds
of billions of dollars from wood furniture exports
may achieve - the Prime Minister raised a open
question.
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Kỳ vọng
Chờ kịch bản trị giá 15 tỉ USD
Ngành gỗ năm 2021 được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng
tốt nếu tiếp tục phát huy sự sáng tạo, đổi mới như trong
bối cảnh đại dịch Covid-19, thực thi nghiêm các quy định
về nguồn gốc gỗ nguyên liệu, chống gian dối về xuất xứ
hàng hóa, giảm các rủi ro về phòng vệ thương mại của các
nước nhập khẩu.
Xuất khẩu gỗ và sản
phẩm gỗ về đích
Năm 2020, trị giá xuất khẩu
gỗ và sản phẩm gỗ đạt 12,37 tỉ
USD, tăng 16,2 % so với năm
2019. Trong đó xuất khẩu sản
phẩm gỗ đạt 9,53 tỉ USD, tăng
22,5% so với năm 2019.
Hầu hết các mặt hàng đồ nội
thất bằng gỗ đều có trị giá tăng
trong năm 2020, dẫn đầu về trị
giá xuất khẩu là mặt hàng ghế
ngồi (HS 9401) đạt 2,67 tỉ USD
tăng 32%; đứng thứ hai là mặt
hàng nội thất bằng gỗ khác (HS
940360) đạt 2,31 tỉ USD, tăng
19,3%; thứ ba là mặt hàng nội
thất phòng ngủ (Hs 940350) đạt
1,37 tỉ USD tăng 5%,mặt hàng
bộ phận đồ gỗ (HS 940390) đạt
1,07 tỉ USD tăng 38% so với
cùng kỳ năm 2019. Tiếp theo là
mặt hàng đồ nội thất nhà bếp
(Hs 940340) đạt 0, 67 tỉ USD
có tốc độ tăng trưởng cao nhất
16
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tới 83% so với năm 2019, tuy
nhiên trị giá chỉ chiếm 10% tỷ
trọng trong cơ cấu mặt hàng gỗ
và sản phẩm gỗ xuất khẩu.
Về nhóm mặt hàng gỗ, dăm
gỗ là mặt hàng có giá trị xuất
khẩu lớn nhất đạt 1,48 tỉ USD,
giảm 12% so với cùng kỳ năm
2019. Các loại ván sợi, ván
dăm, gỗ dán đạt 0,76 tỉ USD
giảm nhẹ (0,5 %) so với 2019.
Đáng chú ý trong nhóm mặt
hàng gỗ, giá trị xuất khẩu mặt
hàng ván bóc (HS 4408) lại
tăng mạnh trên 50%.
Về thị trường, Hoa Kỳ, Nhật
Bản và Trung Quốc là các thị
trường nhập khẩu gỗ và sản
phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam
năm 2020 (chiếm 78,4% tổng
giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm
gỗ). Năm 2020 giá trị xuất khẩu
gỗ và sản phẩm gỗ tăng mạnh
tại các thị trường: Hoa Kỳ (tăng
1,8 tỉ USD tương đương tăng
34%), Canada (tăng 28,8 triệu
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Nguyễn Hạnh

USD tương đương tăng 14.4%),
Australia (tăng 20,1 triệu USD
tương đương tăng 13,6%), Thái
Lan (tăng 9,3 triệu USD tương
đương tăng 20,4%) và Bỉ (tăng
5,4 triệu USD tương đương tăng
13,7%).
Ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch
Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt
Nam- nhận định, mặc dù đối
mặt nhiều khó khăn như tình
hình dịch bệnh diễn biến phức
tạp trên thế giới, thiên tai bão
lũ trong nước, các cáo buộc về
nguồn gốc nguyên liệu gỗ nhưng
kết thúc năm 2020 ngành gỗ
vẫn đạt được những kết quả khả
quan, về kim ngạch xuất khẩu
đã cơ bản hoàn thành mục tiêu
đề ra. “Vượt qua sự rung lắc của
thị trường, tác động của dịch
COVID-19 khiến năm 2020 trở
thành năm đặc biệt khó khăn
đối với ngành gỗ. Tuy nhiên,
“vượt bão” thành công, xuất
khẩu của ngành gỗ năm 2020

2021

"

Năm 2020, xuất khẩu gỗ và lâm sản không những duy
trì mà vượt kế hoạch đặt ra, đóng góp lớn cho tăng
trưởng của toàn ngành Nông nghiệp. Kết quả này cho
thấy sự nỗ lực, sáng tạo của người sản xuất, doanh
nghiệp, hiệp hội và các đơn vị quản lý nhà nước
trong việc tận dụng các lợi thế do các hiệp định
thương mại tự do mới mang lại; đổi mới, sáng tạo
trong sản xuất, tiếp thị, đa dạng mẫu mã, tiến
hành tiếp thị online qua các triển lãm trực tuyến,
tìm kiếm phát triển thị trường mới.. và kiểm soát tốt
tình hình dịch bệnh trong nước, hỗ trợ tích cực các
doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh.
Ông

nguyễn xuân cường

Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn

ước đạt gần 12,37 tỉ USD, dẫn
đầu trong việc kéo kim ngạch
xuất khẩu các mặt hàng nông lâm - thủy sản trong cả nước”,
ông Đỗ Xuân Lập nói.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (NN&PTNT)
Nguyễn Xuân Cường khẳng định,
năm 2020, xuất khẩu gỗ và lâm
sản không những duy trì mà vượt
kế hoạch đặt ra, đóng góp lớn
cho tăng trưởng của toàn ngành
Nông nghiệp. Kết quả này cho
thấy sự nỗ lực, sáng tạo của
người sản xuất, doanh nghiệp,
hiệp hội và các đơn vị quản lý
nhà nước trong việc tận dụng các
lợi thế do các hiệp định thương
mại tự do mới mang lại; đổi mới,
sáng tạo trong sản xuất, tiếp thị,
đa dạng mẫu mã, tiến hành tiếp
thị online qua các triển lãm trực
tuyến, tìm kiếm phát triển thị
trường mới… và kiểm soát tốt
tình hình dịch bệnh trong nước,
hỗ trợ tích cực các doanh nghiệp

vượt qua khó khăn do dịch bệnh.
Bên cạnh những kết quả đạt
được, Bộ trưởng Nguyễn Xuân
Cường cho rằng, vẫn còn nhiều
“nút thắt” mà ngành chế biến và
xuất khẩu gỗ và các sản phẩm
gỗ cần tháo gỡ. Bởi lẽ, mặc dù
công nghiệp chế biến gỗ và phát
triển đồ gỗ có bước tiến nhưng
sản phẩm vẫn chủ yếu là thô,
doanh nghiệp chế tác đồ gỗ nội
thất sâu, các sản thủ công mỹ
nghệ có giá trị cao vẫn chưa phổ
quát. Đặc biệt doanh nghiệp chế
biến gỗ có sự mất cân đối vùng,
tập trung chủ yếu ở miền Nam
và tỉnh miền Đông, trong khi các
tỉnh Bắc Trung Bộ, Trung Bộ còn
thiếu các nhà máy, khu công
nghiệp ngành gỗ. Việc này dẫn
đến tình trạng logistics cao, giá
thu mua nguyên liệu của người
dân thấp, không kích thích được
tái tạo, phát triển rừng.
Bên cạnh đó, cạnh tranh
thương mại toàn cầu ngày càng

gay gắt. Hàn Quốc và Mỹ là hai
thị trường mà ngành gỗ xuất
khẩu nhiều nhất giờ đều "giơ
thẻ" (điều tra chống lẩn tránh
thuế). Đây là điều hết sức nguy
hiểm cần phải lưu ý. Bộ trưởng
Nguyễn Xuân Cường đề nghị
Tổng cục Lâm nghiệp cần phải
tiếp tục đẩy nhanh việc trồng
rừng để phát tiển có ngành xuất
khẩu gỗ bền vững.
Theo ông Phạm Văn Điển phó Tổng cục trưởng Tổng cục
Lâm nghiệp - việc Việt Nam tham
gia nhiều Hiệp định thương mại
tự do như EVFTA, CPTPP... không
tránh khỏi hàng nước ngoài trà
trộn, giả mạo xuất xứ hàng Việt để
xuất khẩu, hưởng thuế suất 0%,
đây là nguy cơ cực kỳ lớn. Vì vậy,
lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp
cảnh báo các doanh nghiệp Việt
Nam tuyệt đối không "tiếp tay"
cho hành động này, phối hợp với
cơ quan chức năng ngăn chặn tận
gốc vấn đề này.
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Vẫn còn những yếu tố tác động
đến sự phát triển của ngành gỗ,
bởi lẽ chuỗi cung đã chuyển dịch
về Việt Nam rất lớn. Đây là nền
tảng để các nhà máy có nhiều
việc làm, thúc đẩy sản xuất. Về
thị trường, trọng tâm năm 2021
vẫn là EU, Nhật Bản, Mỹ. Riêng
với thị trường EU, thuận lợi về
chính sách do được hỗ trợ thuế
từ Hiệp định EVFTA, đáng chú ý,
trong năm 2020, các DN trong
ngành đã tích cực chuyển hướng
sang thị trường EU để đa dạng
hóa thị trường. Giữ vững và mở
rộng thị trường EU, các doanh
nghiệp xuất khẩu ngành gỗ nhận
định, năm 2021, thị trường này
sẽ tăng trưởng. Cùng với đó, thị
trường Nhật Bản, Hàn Quốc đang
ổn định và phát triển.
Với dự báo về kinh tế chung
của thế giới và Việt Nam năm
2021 sẽ hồi phục và đạt được
mức tăng trưởng tốt, đặc biệt khi
vắc xin Covid-19 được đưa vào
sử dụng trên diện rộng. Ngành gỗ
được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng
tốt nếu tiếp tục phát huy sự sáng
tạo, đổi mới như trong bối cảnh

"

Talk in early spring

Ông

Đỗ Xuân Lập

Chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam

Có hai kịch bản phát triển của ngành
gỗ trong năm 2021: Nếu Mỹ không
áp thuế phá giá đối với sản phẩm gỗ
của Việt Nam, dịch Covid-19 được đẩy
lùi, vắc xin phòng Covid-19 được tiêm
đại trà, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản
phẩm gỗ sẽ đạt con số 14,5 - 15 tỉ
USD. Trong trường hợp xấu hơn, kim
ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sẽ
đạt từ 13 - 13,5 tỉ USD.

đại dịch Covid-19, đồng thời thực
thi nghiêm các quy định về nguồn
gốc gỗ nguyên liệu, tránh các gian
dối về xuất xứ hàng hóa, giảm
các rủi ro về phòng vệ thương
mại của các nước nhập khẩu;
Đồng thời, bảo vệ, phát triển các
vùng nguyên liệu trong nước, quy
hoạch và phát triển ngành công
nghiệp chế biến gỗ và lâm sản
ngoài gỗ theo hướng nâng cao giá
trị gia tăng, phát triển bền vững.
Để hỗ trợ cho hoạt động xuất
khẩu trong năm 2021, về phía
Bộ Công thương sẽ tiếp tục tổ
chức khai thác, tận dụng cơ hội
từ các FTA để tìm giải pháp phát
triển thị trường và tháo gỡ rào cản
để thâm nhập các thị trường mới.
Nắm bắt thông tin thị trường và

Nội thất bằng gỗ khác
Nội thất phòng ngủ
Bộ phận đồ gỗ
Nội thất nhà bếp

(HS 9401)
(HS 940360)
(HS 940350)
(HS 940390)
(HS 940340)

Dăm gỗ 		
Các loại ván sợi, ván dăm, gỗ dán 		
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cảnh báo sớm các
vấn đề phát sinh ảnh
hưởng đến xuất khẩu
của Việt Nam như sự
thay đổi chính sách
của nước nhập khẩu,
các rào cản kỹ thuật,
rủi ro trong thanh
toán, các hoạt động

Ghế ngồi
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tuyên

truyền

thiếu

thiện chí đối với hàng hóa xuất
khẩu Việt Nam; khả năng bị điều
tra, áp dụng biện pháp phòng vệ
thương mại; kịp thời thông tin để
Chính phủ, các bộ, ngành, Hiệp
hội và doanh nghiệp có phản ứng
kịp thời. Bên cạnh đó, sẽ phối
hợp với các Bộ ngành và các đơn
vị liên quan triển khai đa dạng
hóa các hình thức xúc tiến thương
mại tiếp cận mở rộng thị trường
xuất khẩu. Theo dõi sát tình hình
nhập khẩu, đề xuất triển khai các
biện pháp quản lý nhập khẩu phù
hợp với các cam kết quốc tế nếu
cần thiết, kể cả các biện pháp
phòng vệ thương mại.

2,67 tỉ USD
2,31 tỉ USD
1,37 tỉ USD
1,07 tỉ USD
0,67 tỉ USD
1,48 tỉ USD
0,76 tỉ USD
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Waiting for a target worth US$15 billion
The wood industry in 2021 is expected to achieve a
good growth if it continues to promote its creativity and
innovation as in the context of the Covid-19 epidemic,
strictly implement the regulations on the origin of timber,
prevent origin fraud of goods, reduce the risks of trade
remedies of import countries.
Export timber and
achieved the target

wood

products

In 2020, the export value of timber and wood
products was estimated at US$12.37 billion, up 16.2
% compared to 2019. In which, the export of wood
products estimated at US$9.52 billion, up 22.5%
compared to 2019. Most wooden furniture have
increased its value of 2020, leading items in export
value is chairs (HS 9401) with US$2.67 billion, up
32%; ranked second is other wooden furniture (HS
940360) with US$2.31 USD, up 19.3%; the third
was bedroom furniture (Hs 940350) with US$ 1.37
billion, up 5%, and furniture parts (HS 940390)
with US$ 1.07 billion USD, up 38% over the same
period in 2019. According to the product of kitchen
furniture (Hs 940340) reached US$ 0, 67 billion
with the highest growth rate of 83% compared to
2019, but the value only accounts for 10% of the
proportion of the structure of wood products and
exported wood products.
Regarding the group of wood products, wood
chips are the goods with the largest export value at
US $ 1.48 billion, down 12% over the same period
in 2019. Particle board, fibreboard and plywoods
reached USD 0.76 billion, a slight decrease (0.5%)
20
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Nguyễn Hạnh

compared to 2019. Notably in the group of
wood products, the export value of sheets for
veneering (HS 4408) increased sharply over
50 %.
In terms of market, the United States, Japan
and China are the largest import markets for
wood and wood products of Vietnam by 2020
(accounting for 78.4% of the total export value
of wood and wood products). In 2020, the
export value of wood and wood products will
increase sharply in markets: the United States
(an increase of US$1.8 billion, equivalent to
an increase of 34%), Canada (an increase of
US$ 28.8 million, equivalent to an increase of
14.4%), Australia (up US$ 20.1 million or up
13.6%), Thailand (up US$ 9.3 million or up
20.4%) and Belgium (up US$ 5.4 million or up
13.7%).
Mr Do Xuan Lap, Chairman of the Vietnam
Timber and Forest Product Association said
despite facing with many difficulties such
as complicated epidemics in the world,
natural disasters, storms and floods in the
country, allegations of the timber origin, by
the end of 2020, the wood industry had still

Minister of Agriculture and Rural Development
Nguyen Xuan Cuong said that in 2020, the export
of timber and forest products not only maintained
but exceed its target, greatly contributed to the
growth of the whole agricultural industry. This result
has presented the efforts and creativity of producers,
enterprises, associations and the State authorities
in taking full advantages due to the new free trade
agreements; the innovation, creativity in production,
marketing, diversifying models, online marketing
through online exhibitions, finding and developing
new markets etc and controlling the disease in the
country, supporting actively to overcome difficulties
caused by the epidemic.
Besides the achieved results, Minister Nguyen
Xuan Cuong said that there were still many
"bottlenecks" that the wood processing industry
and export were necessary to remove. The reason
is that, although the wood processing industry
and the development of wood products have made
progress, the products are mostly raw, deep furniture
processing enterprises and high-value handicrafts
haven’t been popular yet. In particular, wood
processing enterprises have regional imbalances,
they mainly concentrate in the Southern and Eastern
provinces, while the North Central and Central
regions are lack of factories and industrial zones
for the wood industry, which lead to high price of
logistics, low cost of purchasing raw materials of
the people, don’t stimulate the regeneration and
development of forests.

In addition, the competition of global trade has
been getting fierce. South Korea and the US are
two markets where the wood industry exports most,
they are currently “warning” (Anti- circumvention
investigation). This is a very dangerous thing which
need to be interested in it. Minister Nguyen Xuan
Cuong suggested that Vietnam Administration
of Forestry should continue to accelerate the
afforestation to develop a sustainable timber export
industry.
According to Mr Pham Van Dien - Deputy Director
of Vietnam Administration of Forestry - Vietnam's
participation in many free trade agreements such
as the EVFTA, CPTPP etc is inevitable for mixing
foreign goods, faking the origin of Vietnamese goods
for export in order to enjoy 0% tariff, this is a very
big risk. Therefore, the leaders of the Vietnam
Administration of Forestry warned Vietnamese
enterprises don’t absolutely “abet" for these
activitíes, coordinating with the State authorities to
prevent these issues at the origin.

"

Expectation in 2021

achieved positive results, the export turnover had
basically completed its target. “Overcoming market
fluctuations, the impact of the COVID-19 epidemic
makes 2020 become a particularly difficult year
for the wood industry. However, "overcoming all"
successfully, the export of the wood industry in 2020
is estimated at nearly US$12.37 billion, leading
in promoting the export turnover of agricultural forestry - fishery products in the country".

2021

Mr nguyen xuan cuong

Minister of Agriculture and Rural Development

In 2020, the export of timber and
forest products not only maintained but
exceed its target, greatly contributed
to the growth of the whole agricultural
industry. This result has presented the
efforts and creativity of producers,
enterprises, associations and the State
authorities in taking full advantages
due to the new free trade agreements;
the innovation, creativity in production,
marketing, diversifying models, online
marketing through online exhibitions,
finding and developing new markets
etc and controlling the disease in the
country, supporting actively to overcome
difficulties caused by the epidemic.
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There are still factors which have impacts on
the development of the wood industry, because the
supply chain has greatly shifted to Vietnam. This is
the foundation for factories to have many jobs and
to push production. For the market, the EU, Japan,
and the US are oriented in 2021. Particularly for
the EU market, the advantages in policy due to
tax support from the EVFTA, notably, in 2020, the
businesses in the industry have actively shifted to
the EU market to diversify the market. To maintain
and expand the EU market, the export enterprises
in the wood industry exporters stated that in 2021,
this market will grow. Along with that, the markets
of Japan and Korea are stable and develop.
With the forecast of the general economy of the
world and Vietnam, 2021 will recover and achieve
good growth, especially when the Covid-19 vaccine
is used on a large scale. The wood industry is
expected to achieve a good growth if it continues
to promote creativity and innovation in the context
of the Covid-19 epidemic, while implementing strict
regulations on the timber origin, avoiding origin
fraud on goods, reducing the risks of trade remedies
of importing countries; At the same time, to protect
and develop raw material areas in the country, to plan
and develop the wood processing industry and nontimber forest product in the direction of increasing
added value and sustainable development.

Chairs
Other wooden furniture
Bedroom furniture
Furniture parts
Kitchen furniture
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To support the export in 2021, the Ministry of
Industry and Trade will continue to logging, take
advantage of opportunities from FTAs to find the
solutions for developing markets and removing the
barriers to penetrate new markets. Grasping market
information and early warning of emerging issues
which affect Vietnam's export such as the changes
in the policies of importing countries, technical
barriers, payment risks, and the propaganda is lack
of goodwill towards Vietnamese exports; possibility
of being investigated and applied trade remedies;
promptly inform the Government, ministries,
agencies, associations and enterprises to respond
promptly. In addition, it will coordinate with the
ministries, agencies and related organizations to
diversify the forms of trade promotion to expand export
markets. To control the import closely, to propose
the implementation of import controlling measures
in accordance with international commitments if
necessary, including trade remedies.

(HS 9401)
(HS 940360)
(HS 940350)
(HS 940390)
(HS 940340)

Particle board, fibreboard and plywoods reached 		
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Chairman of Vietnam Timber and Forest Product
Association

There are two development targets of the
wood industry in 2021: If the US does not
impose anti-dumping tax on Vietnamese
wood products, the Covid-19 epidemic
is pushed back, Covid-19 vaccine is
massively injected. The export turnover
of timber and wood products will reach
US$14.5 - 15 billion. In the worse case,
the export turnover of wood and wood
products will reach US$13-13.5 billion.

Wood chips reached 		
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Mr Do Xuan Lap

US$2.67 billion
US$2.31 billion
US$ 1.37 billion
US$ 1.07 billion
US$ 0,67 billion
US$ 1.48 billion
US$ 0.76 billion
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Rừng xanh hơn,

Năm 2021

xuất khẩu gỗ cao hơn

vũ huy

Đặt mục tiêu 14 tỉ USD
Thông tin kết quả nổi bật lĩnh
vực lâm nghiệp năm 2020, ông
Phạm Văn Điển - Phó tổng cục
trưởng Tổng cục Lâm nghiệp
cho hay, toàn ngành đã trồng
230.288 ha rừng, đạt 105% kế
hoạch năm. Một số tỉnh hoàn
thành và vượt kế hoạch trồng rừng
là: Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc
Giang, Yên Bái, Phú Thọ, Quảng
Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình
và Quảng Nam; Các tỉnh khoanh
nuôi tái sinh hoàn thành và vượt
kế hoạch là Khánh Hòa, Quảng
Bình, Phú Yên, Sơn La và Nghệ
An. Tỉ lệ che phủ rừng đạt 42%.
Năm 2020 cả số vụ vi phạm và
diện tích rừng bị thiệt hại đều
giảm so với năm 2019. Khai thác
khoảng 30 triệu m3 gỗ, đạt 105%
kế hoạch năm, đáp ứng 80% nhu
cầu nguyên liệu cho chế biến.
Về giá trị xuất khẩu lâm sản
năm 2020 đạt khoảng 13,17 tỉ
USD, vượt 5,4% kế hoạch năm
2020, tăng 16,4% so với năm
2019. Giá trị nhập khẩu gỗ và
sản phẩm gỗ năm 2020 đạt 2,55
tỉ USD, tăng 0,6 % so với năm
2019. Xuất siêu ước cả năm đạt
10,5 tỉ USD tăng 17,9% so với
năm 2019.
24

Số 130 - Tháng 1+2.2021
No. 130 - January+February, 2021

Năm 2020, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt khoảng 13,17 tỉ
USD, vượt 5,4% kế hoạch năm 2020, tăng 16,4% so với năm
2019. Xuất siêu ước cả năm đạt 10,5 tỉ USD tăng 17,9% so
với năm 2019. Năm 2021, ngành Lâm nghiệp đặt mục tiêu
xuất khẩu lâm sản đạt 14 tỉ USD, tuy nhiên mối lo lớn nhất
của ngành này là nguy cơ đối mặt nhiều hơn với các vụ kiện
phòng vệ thương mại, đặc biệt là kiện chống lẩn tránh thuế.
Về chi trả dịch vụ môi trường
rừng, đến hết năm 2020, cả
nước thu được 2.566,86 tỉ đồng,
trong đó Trung ương thu 1.604,7
tỉ đồng; địa phương thu 962,16
tỉ đồng.
Đặt mục tiêu cho năm 2021,
ông Phạm Văn Điển cho biết, tỷ
lệ che phủ rừng toàn quốc duy trì
ổn định 42%, nâng cao chất lượng
rừng; giảm tối thiểu 10% về số vụ
vi phạm và 20% diện tích rừng bị
thiệt hại so với năm 2020. Giá trị
xuất khẩu lâm sản đạt 14 tỉ USD.
Thu dịch vụ môi trường rừng đạt
2.800 tỉ đồng.
Phát biểu tại Hội nghị tổng
kết ngành, Bộ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn
Nguyễn Xuân Cường đánh giá
cao những kết quả của ngành
Lâm nghiệp đã đạt được trong
năm 2020, đặc biệt trong bối
cảnh dịch Covid-19 tác động ảnh
hưởng đến tình hình sản xuất,
chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ
và lâm sản, khiến chuỗi cung ứng
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toàn cầu bị đứt gãy, cùng với đó,
hoạt động logistics gặp khó khăn
do việc thiếu container khiến giá
cước vận tải tăng cao. Biến đổi
khí hậu, thời tiết dị thường khiến
ngành này đối diện với cả mưa
bão và cháy rừng.
Bên cạnh đó, với tốc độ tăng
trưởng xuất khẩu hơn 10% trong
những năm gần đây khiến ngành
Lâm nghiệp đối diện với các
cuộc cạnh tranh thương mại toàn
cầu. Tuy nhiên, với sự vào cuộc
quyết liệt của các Bộ, ngành,
địa phương, doanh nghiệp, toàn
ngành đã đạt được mục tiêu đề
ra. Năm 2020, xuất khẩu lâm
sản không những duy trì mà vượt
kế hoạch đặt ra, đây là cứu cánh
cho toàn ngành Nông nghiệp.
Biểu dương kết quả tương đối
toàn diện ở mức cao của toàn
ngành Lâm nghiệp, Bộ trưởng
Nguyễn Xuân Cường lưu ý những
tồn tại, nút thắt cần chú ý không
chỉ trong năm 2021 và cả những

năm tới. Theo đó, mặc dù tự hào
về tăng hệ thống che phủ rừng
lên 42%, nhưng nhìn sâu lại thì
3 khu vực trọng điểm hoàn toàn
chưa yên tâm gồm: Tây Bắc,Tây
Nguyên, rừng ven biển. 3 khu
vực liên quan đến an ninh năng
lượng, an ninh nguồn nước đặc
biệt cả yếu tố bền vững về mặt
địa lý. Tây Bắc hiện độ che phủ
chỉ đạt 46%, Tây Nguyên đạt
45%,rừng ven biển độ che phủ,
chất lượng còn quá thấp. Do đó,
kế hoạch trung, dài hạn, chiến
lược, đề án cần tập trung cao độ
vào khu vực này.
Chính sách khoanh nuôi bảo
vệ, hỗ trợ phát triển rừng rất nhiều
nhưng đến nay chưa thỏa đáng,
đủ sức tích cực để kích thích
người tham gia, đối tượng tham
gia, phục hồi phát triển rừng.

Đối với nhóm rừng trồng đến
thời điểm này chúng ta không
thể phủ nhận vai trò của cây keo
nhưng chỉ tập trung vào cây keo
cùng là vấn đề cần tính, cần tính
đến cơ cấu cây trồng để đa dạng
hóa nguồn nguyên liệu.
Bên cạnh đó, việc khai thác
non,không đúng chu kỳ phát
triển bền vững còn phổ biến. Tình
trạng vi phạm lâm luật, phá rừng
và cháy rừng còn nhiều.
Ngành chế biến gỗ đang mất
cân đối vùng,tập trung chủ yếu
ở miền Nam và tỉnh miền Đông,
trong khi các tỉnh Bắc Trung Bộ,
Trung Bộ thì còn thiếu các nhà
máy, khu công nghiệp ngành gỗ.
Dẫn đến logistics cao, thu mua
nguyên liệu của người dân thấp,
không kích thích được tái tạo,
phát triển rừng. Lâm sản ngoài gỗ
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và kinh tế rừng chưa nhiều, chưa
phản ánh đúng tiềm năng.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân
Cường cũng cho rằng ngành này
đang đối mặt với nhiều khó khăn.
Một trong những thách thức đó là
cạnh tranh thương mại toàn cầu
ngày càng gay gắt. Hàn Quốc và
Mỹ là hai thị trường mà ngành gỗ
XK nhiều nhất giờ đều "giơ thẻ"
(tức là điều tra chống lẩn tránh
thuế). Đây là điều hết sức nguy
hiểm cần phải lưu ý.
Vì vậy, Bộ trưởng NN&PTNT
yêu cầu Tổng cục Lâm nghiệp
cần phải tiếp tục đẩy nhanh việc
trồng rừng, để tạo nguyên liệu bền
vững cho ngành chế biến xuất
khẩu gỗ. Đồng thời “sát cánh”
cùng cộng đồng ngành gỗ trong
bối cảnh thị trường biến động.

Lo đầu tư 'chui, núp bóng'
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cũng lưu ý trong ngắn hạn ngành gỗ cần có một số việc phải
cố gắng đó là kiên định phát triển sản xuất với tăng trưởng bền vững, dứt khoát phải bảo vệ rừng, phát
triển rừng tốt hơn. Đặc biệt, ngành lâm nghiệp cần kiểm soát chặt chẽ việc chặt cây trong dịp Tết Nguyên
đán sắp tới, không thể nói việc này khó làm. Tuyệt đối không để đào cây từ trên rừng đem đi tiêu thụ.
Liên quan đến các giải pháp ngăn chặn việc bị điều tra chống lẩn tránh thuế, Phó Tổng cục trưởng
Phạm Văn Điển cho rằng nhiều năm nay ngành lâm nghiệp đã đưa các giải pháp nói không với gỗ bất hợp
pháp trong chiến lược, kịch bản chỉ đạo, phát triển của ngành. "Chúng tôi vận động doanh nghiệp, toàn
dân thực hiện việc này. Điều này đã được thể hiện bằng hành động là Việt Nam ký Hiệp định đối tác tự
nguyện (VPA) với EU. Hiệp định này có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý nhằm mục tiêu cải thiện quản
trị rừng và thúc đẩy thương mại gỗ hợp pháp từ Việt Nam sang EU. Đồng thời, Chính phủ cũng ban hành
Nghị định số 102/2020/NĐ-CP quy định hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam. Ông Điển cho biết:
Cách đây 3 tuần, trong một hội nghị hỗn hợp cấp Chính phủ giữa Việt Nam và EU, phía EU đã ghi nhận
Việt Nam đang triển khai rất tốt Hiệp định VPA. Tuy vậy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp vẫn
bày tỏ mối lo về việc DN nước ngoài đầu tư chui, núp bóng để giả mạo xuất xứ gỗ Việt Nam rồi XK. Theo
ông, việc Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP... không tránh khỏi
hàng nước ngoài trà trộn, giả mạo xuất xứ hàng Việt để XK, hưởng thuế suất 0%. Tuy nhiên, đây là nguy
cơ cực kỳ lớn, nếu bị đối tác phát hiện, ngành gỗ sẽ bị áp thuế từ vài chục tới hàng trăm lần. Vì vậy, lãnh
đạo Tổng cục Lâm nghiệp cảnh báo các doanh nghiệp Việt Nam tuyệt đối không "tiếp tay" cho hành động
này, phối hợp với cơ quan chức năng ngăn chặn tận gốc vấn đề này.
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Bàn tròn đầu xuân
Talk in early spring

2021
vu huy

		Greener forests,
higher timber exports
In 2020, the export value of forest products
will reach about USD 13.17 billion, exceeding
5.4% of the plan in 2020, an increase of 16.4%
compared to 2019. Trade surplus is estimated
at 10.5 billion USD for the whole year, up 17,
9% compared to 2019. In 2021, the forestry
sector aims to export forest products to 14
billion USD, but the industry’s biggest concern
is the risk of facing more trade defense lawsuits,
especially the lawsuit against tax evasion.

Aim for $ 14 billion

Information on outstanding results in the forestry
sector in 2020, Mr. Pham Van Dien - Deputy
Director of the General Department of Forestry
said that the whole sector has planted 230,288
hectares of forest, reaching 105% of the plan year.
Some provinces that have completed and exceeded
the planting plan are: Thai Nguyen, Hoa Binh, Bac
Giang, Yen Bai, Phu Tho, Quang Ninh, Thanh Hoa,
Quang Binh and Quang Nam; The provinces with
completed and over-planned regeneration are Khanh
Hoa, Quang Binh, Phu Yen, Son La and Nghe An.
Forest coverage rate reaches 42%. By 2020, both
the number of violations and the damaged forest
area will decrease compared to 2019. Exploiting
about 30 million m3 of wood, reaching 105% of
the annual plan, meeting 80% of the demand for
processing raw materials.
Regarding the export value of forest products
in 2020 will reach about 13.17 billion USD,
exceeding 5.4% of the plan in 2020, an increase
of 16.4% compared to 2019. The import value of
wood and wood products in 2020 will reach about
2.58 billion USD, up 11% compared to 2019.
Trade surplus is estimated at 10.5 billion USD, up
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17.9% compared to 2019.
Regarding payment for forest environmental
services, by the end of 2020, the whole country
collected 2,566.86 billion VND, of which 1,604.7
billion VND is collected by the central government;
local revenue 962.16 billion.
Setting targets for 2021, Mr. Pham Van Dien said
that the national forest coverage rate will remain
stable at 42%, improving the quality of forests;
reduce at least 10% of the number of violations
and 20% of the damaged forest area compared to
2020. The export value of forest products reaches
USD 14 billion. Revenue from environmental
services reached 2,800 billion VND.
Speaking at the Conference, Minister of
Agriculture and Rural Development Nguyen Xuan
Cuong highly appreciated the achievements of the
forestry sector in 2020, especially in the context
of the impact of the Covid-19 epidemic on the
production, processing and consumption of wood
and forest products, causing the global supply chain
to break, along with that, the logistics activities
facing difficulties due to the lack of containers,
causing high freight rates. Climate change and
unusual weather make the industry face both
storms and wildfires.
In addition, the export growth rate of more than
10% in recent years makes the forestry sector face
global trade competition. However, with the drastic
participation of the ministries, branches, localities,
enterprises and the whole sector, the results of 8

working groups have been achieved. In 2020, the
export of forest products will not only maintain but
exceed the set plan. This is the salvation for the
entire Agriculture sector.
Praising the relatively comprehensive results at
the high level of the entire forestry sector, however,
Minister Nguyen Xuan Cuong noted the shortcomings
and bottlenecks that need attention not only in 2021
and in the coming years. Accordingly, although proud
of increasing the forest cover system to 42%, looking
deeply, three key areas are completely unsure,
including: Northwest, Central Highlands, coastal
forests. 3 areas related to energy security, water
security, especially geographic sustainability. The
current coverage of the Northwest is only 46%, the
Central Highlands is 45%, and the coastal forest is
too large to be penetrated. Therefore, mid-term, longterm, strategic, and project plans should focus highly
on this area.
The policy of zoning for protection and
development of forests has been many but so
far inadequate and active enough to stimulate
participants and subjects to participate in forest
rehabilitation and development.
For the group of planted forests up to now, we
can not deny acacia trees, but too uniformly acacia
is also a matter of consideration. Need to take into
account structure. In addition, the exploitation of
young, improperly planned sustainable development
is still popular. Forest law violations, deforestation
and forest fires are still many.
Wood processing industry and wood furniture
development have progressed, but the products are
still mainly raw, deep-wood furniture processing
enterprises, high value handicraft products
are still not universal. In particular, the wood
processing enterprises are imbalanced in the region,
concentrated mainly in the South and the East. While
the North Central and Central regions lack factories
and industrial zones for the wood industry. This leads
to high logistics, low purchasing of raw materials
from people, not stimulating the regeneration and
development of forests. Non-timber forest products
and the forest economy are not many, not reflecting
the true potential.
Minister Nguyen Xuan Cuong also said that
this sector is facing many difficulties. One of those
challenges is the increasingly fierce global trade
competition. South Korea and the US are the two
markets where the wood industry exports the most
now "show cards" (ie investigation against tax evasion).
This is a very dangerous thing to be aware of.
Therefore, the Minister of Agriculture and Rural
Development requested the Vietnam Administration

Xuân
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of Forestry to continue speeding up reforestation,
without this there would be no timber export sector.
On the other hand, at present, the wood processing
industry has developed but it is still mainly raw
products, highly crafted handicraft products rarely
challenge imbalances in production and processing.

Investing in “hiding the ball'

Deputy Minister of Agriculture and Rural
Development Ha Cong Tuan also noted that in the
short term, the wood industry needs some efforts,
which is to steadfastly develop production with
sustainable growth, to definitely protect forests and
develop forests better.
In particular, Deputy Minister Ha Cong Tuan said
that the forestry sector needs to strictly control the
digging of trees and felling trees during the upcoming
Lunar New Year, it cannot be said that this is difficult
to do. Absolutely not to dig trees from the forest for
consumption.
Regarding solutions to prevent the investigation
of tax evasion, Deputy Director General Pham Van
Dien said that for many years, the forestry sector
has introduced solutions to say no to illegal timber in
strategies and scenarios. direction and development
of the industry.
"We are lobbying businesses, the entire population
to do this. This has been demonstrated by the act of
Vietnam signing a Voluntary Partnership Agreement
(VPA) with the EU. This agreement is binding in
terms of nature. Legislation is aimed at improving
forest governance and promoting legal timber trade
from Vietnam to the EU. At the same time, the
Government has also issued Decree No. 102/2020 /
ND-CP regulating the system to ensure that timber is
valid. Mr. Dien said: 3 weeks ago, in a joint meeting
of the Government between Vietnam and the EU,
the EU side noted that Vietnam is implementing
very well the VPA. Director of the General
Department of Forestry still expressed concern
about foreign enterprises investing and hiding the
origin of Vietnamese wood and then exporting
them. According to him, Vietnam's participation in
many free trade agreements such as EVFTA, CPTPP
... it is inevitable that foreign goods are mixed,
counterfeiting the origin of Vietnamese goods for
export, enjoying the tax rate of 0%. However, this
is an extremely big risk, if detected by partners, the
wood industry will oppressed defile from a few tens
to hundreds of times. Therefore, the leaders of the
Vietnam Administration of Forestry warn Vietnamese
enterprises to absolutely not "abide" for this action,
and coordinate with the authorities to prevent this
issue at the root.
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Hoạt động của ngành gỗ năm 2020
và xu hướng trong 2021
tô xuân phúc
Chuyên gia phân tích chính sách, Forest Trends

Thăng trầm ngành gỗ
năm 2020
2020 là một năm thăng và
trầm của ngành gỗ Việt. Về xuất
khẩu, ngành khởi đầu năm 2020
tiếp tục với đà tăng trưởng cao
của 2019, với tràn trề hy vọng
đà này sẽ tiếp tục được duy trì.
Tuy nhiên, chỉ ngay trong Quý 1
của năm, hy vọng này đã vụt tắt.
Dịch COVID-19 làm sụt giảm các
đơn hàng, sản xuất kinh doanh
thu hẹp quy mô, nhiều doanh
nghiệp phải tạm dừng sản xuất.
Tình trạng này tiếp tục kéo dài
tới đến hết Quý 2. Nhưng từ Quý
3, xuất khẩu đảo chiều và tăng
mạnh trở lại, đặc biệt trong Quý
4. Kết quả là kim ngạch xuất
khẩu cả năm đạt rất cao đạt trên
12,37 tỉ USD tăng 16,2% so với
năm 2019.
Thị trường trong nước không
có sự tăng trưởng ngoạn mục
như xuất khẩu. Các làng nghề gỗ
truyền thống như Đồng Kỵ (Bắc
Ninh), La Xuyên (Nam Định),
Hữu Bằng (Hà Nội) là một trong
28
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những nguồn cung chính sản
phẩm gỗ cho thị trường nội địa.
Trong giai đoạn dịch đỉnh điểm,
hoạt động sản xuất kinh doanh
tại các làng nghề hầu như tê liệt.
Hiệu quả trong công tác phòng
chống dịch của Việt Nam đã làm
vực lại các hoạt động sản xuất
kinh doanh tại các làng nghề.
Theo ông Võ Quang Hà, Tổng
Giám đốc Công ty TAVICO một
trong những công ty cung gỗ
nguyên liệu cho thị trường nội
địa, nhu cầu sử dụng gỗ nguyên
liệu tại thị trường nội địa giảm rất
nhiều. Chủ tịch Hội gỗ mỹ nghệ
Đồng Kỵ, ông Vũ Quốc Vương
cho biết năm 2020 sản xuất kinh
doanh của làng nghề Đồng Kỵ
chỉ bằng khoảng 80% mức của
năm 2019.
Biến động của ngành trong
năm 2020 còn phải kể đến các
cuộc điều tra của Chính phủ Hoa
Kỳ. Đầu tiên là điều tra của Bộ
Thương mại nước này (DOC) về
mặt hàng gỗ dán của Việt Nam
dựa trên cáo buộc về lẩn tránh
thuế. Kế tiếp là điều khởi xướng

Doanh nghiệp Gỗ Việt cam kết sử dụng gỗ hợp pháp
Vietnam wood industry commits to using legal timber

điều tra của Cơ quan Đại diện
Thương mại Hoa Kỳ (USTR) dựa
trên cáo buộc về các chính sách
và hành động của Việt Nam trong
việc sử dụng gỗ bất hợp pháp,
gây tổn hại đến ngành gỗ Hoa
Kỳ. Các cuộc điều tra này hiện
vẫn đang được tiến hành.
Nhưng trong năm 2020 xuất
khẩu các mặt hàng gỗ của Việt
Nam mở rộng chủ yếu tại thị
trường Hoa Kỳ với kim ngạch
đạt gần 7,17 tỉ USD, tại thị
trường này tốc độ mở rộng của
khối doanh nghiệp FDI nhanh
hơn nhiều (chiếm 60%) so với
nhóm doanh nghiệp nội địa (chỉ
chiếm trên 40%). Doanh nghiệp
FDI trở thành một bộ phận quan
trọng của ngành gỗ, năm 2020,
khi chiếm 49,35% tổng giá trị
xuất khẩu của ngành, tăng gần
30% so với năm 2019 (chỉ
chiếm 42,2%). Điều này không
có nghĩa rằng mở rộng xuất khẩu
của khối FDI không đem lại lợi
ích cho Việt Nam mà chỉ ra định
vị về động lực của tăng trưởng
trong xuất khẩu.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập
khẩu gỗ và đồ gỗ vào Việt Nam
đạt 2,56 tỉ USD, tăng không đáng
kể (0,6%) so với năm 2019. Gỗ
nguyên liệu là nhóm mặt hàng có
giá trị kim ngạch nhập khẩu lớn
nhất, chiếm khoảng 90% trong
tổng kim ngạch nhập khẩu.
Các nguồn nhập chính cho Việt
Nam bao gồm Trung Quốc, với
kim ngạch năm 2020 đạt 862
triệu USD, chiếm trên 1/3 trong
tổng kim ngạch nhập khẩu của
cả ngành. Kim ngạch nhập khẩu
từ Thái Lan (chủ yếu là các loại
ván) và từ Nga (gỗ tròn, xẻ) tăng
nhanh. Trong khi nguồn cung gỗ
nội địa (khai thác 30 triệu m3 gỗ)
bao gồm gỗ rừng tập trung (chiếm
70%) và từ nguồn cây phân tán
cùng gỗ cao su. Nhưng lại là gỗ
nhỏ, được sử dụng làm nguyên
liệu dăm, viên nén và các loại ván.
Phần còn lại (30%) là gỗ lớn hơn,
sử dụng làm đồ gỗ xuất khẩu.
Trong năm 2020, cầu nội địa
ngày càng trở nên đa dạng. Xu
hướng sử dụng đồ gỗ được làm từ
các loại gỗ nhập khẩu từ nguồn
rủi ro thấp, thường là các loài gỗ
sáng màu, gỗ mềm, có giá phù
hợp đã trở thành tương đối phổ
biến trong giới trẻ tại thành thị,
sống tại các khu chung cư. Xu
hướng này hiện nay đang được
mở rộng, đặc biệt trong việc kết
hợp với các vật liệu khác như các
loại ván ép hoặc vật liệu nhựa,vải,
kim loại, mây, cói…. Bên cạnh
đó, cầu về các mặt hàng đồ gỗ
được làm từ các loại gỗ thịt, là
các loài gỗ nhiệt đới, với kiểu
dáng mẫu mã theo kiểu truyền
thống, với mức giá tương đối cao
vẫn đang tồn tại. Các mặt hàng
này thường phục vụ nhóm khách
hàng lớn tuổi, có nhà riêng với
không gian rộng đủ để trưng bày
các loại đồ này. Ngoài ra, nguồn

Xuân

Xuất khẩu
thị trường mỹ đạt

7,17 tỉ USD,
trong đó DN FDI chiếm
60% giá trị xuất khẩu,
DN Việt Nam chiếm 40%
gỗ thịt này cũng đi vào các công
trình xây dựng, sử dụng làm cầu
thang, cửa do các đặc tính chống
chịu tốt với các điều kiện khắc
nghiệt của môi trường.
Nhìn chung năm 2020 là một
trong những năm khó khăn đối
với thị trường nội địa. Tăng trưởng
kinh tế dưới 3% (so với mức trên
7% của năm 2019), sức mua
giảm, các hoạt động đầu tư chậm
đã có những tác động tiêu cực
đến cầu nội địa.

Niềm vui đan xen lo âu
trong năm 2021
Phát triển của ngành gỗ trong
năm 2021 có nhiều yếu tố lạc
quan. Tăng trưởng chắc chắn sẽ
tiếp tục mở rộng với dư địa được
tạo ra chủ yếu do căng thẳng
thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung
Quốc. Với vaccine được phổ cập,
dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát
ở nhiều quốc gia tạo nền tảng cho
sự phục hồi của thị trường. Trong
nước, kinh tế tiếp tục phát triển.
Viện quản lý Kinh tế Trung ương
dự báo kinh tế năm 2021 tăng
trưởng ở mức trên dưới 6%. Điều
này sẽ tạo động lực cho cầu tiêu
dùng, bao gồm các chi tiêu đối
cho các mặt hàng gỗ. Đây là các
tín hiệu tích cực và niềm vui cho
ngành năm 2021.
Tuy nhiên các mối lo âu của
ngành sẽ chưa thể kết thúc. Các
vụ kiện, điều tra liên quan tới các
cáo buộc về lẩn tránh thuế, gian
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lận thương mại, sử dụng gỗ bất
hợp pháp sẽ tiếp tục và có xu
hướng tăng. Đây là các rủi ro lớn
cho ngành, đặc biệt trong bối cảnh
nhiều doanh nghiệp trong ngành
chưa đủ kiến thức và kinh nghiệm
để đối phó với các điều tra này.
Đến nay sự phát triển của
ngành chủ yếu được đo đếm bằng
các con số tăng trưởng trong xuất
khẩu. Các hợp phần quan trọng
khác của ngành như thị trường
nội địa, hộ sản xuất kinh doanh
cá thể tại các làng nghề, doanh
nghiệp vừa và nhỏ… chưa được
bao hàm trong khái niệm “phát
triển”. Điều tra của cơ quan
USTR của Hoa Kỳ cho thấy nhận
thức về ngành cần phải thay đổi,
bởi các hoạt động sản xuất, kinh
doanh và tiêu thụ tại thị trường
nội địa, bao gồm cả các hoạt
động của các hộ sản xuất kinh
doanh cá thể tại các làng nghề
có liên quan trực tiếp tới rủi ro
trong khâu xuất khẩu. Khái niệm
“phát triển” về ngành cần mang
tính tổng hợp hơn. Ngành cần
xây dựng chiến lược phát triển,
với các ưu tiên được xác định rõ
ràng và cân bằng lợi ích trong
xuất khẩu và tiêu dùng nội địa.
Chiến lược này cần bao gồm các
giải pháp lâu dài nhằm kiểm soát
gian lận thương mại, đầu tư FDI,
kiểm soát tốt nguồn gỗ nguyên
liệu nhập khẩu, phát triển thị
trường nội địa theo hướng giảm
thói quen sử dụng gỗ quý, khuyến
khích sử dụng gỗ rừng trồng trong
nước và gỗ nhập khẩu hợp pháp.
Các giải pháp tổng thể và lâu dài
sẽ góp phần phát triển ngành gỗ
bền vững trong tương lai.

FDI năm 2020:

63 dự án mới,
vốn đầu tư 372,67
triệu USD
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Wood industry in 2020
and trends in 2021
to xuan phuc
A senior policy analyst, Forest Trends

Ups and downs of wood industry in
2020
2020 is a year of ups and downs for the
Vietnam’s wood industry. For export, the beginning
time of 2020, the industry continues with the
high growth of 2019, with the full hope that this
growth will continue to be maintained. However,
in the first quarter of the year, this hope was gone.
The COVID-19 epidemic reduces orders, shrinks
production and business are restricted the scale,
many businesses have to suspend their production.
This situation continued until the end of the second
quarter. However, from the third quarter, the export
reversed and increased strongly again, especially
in the fourth quarter. As a result, the export
turnover for the whole year was very high , reached
US$12.371 billion, up 16.2% compared to 2019.
However, the domestic market did not grow as
spectacular as export. The traditional timber craft
villages such as Dong Ky (Bac Ninh), La Xuyen (Nam
Dinh), Huu Bang (Hanoi) are the main sources of
wood products for the domestic market. During the
peak of epidemic outbreak, the manufacture and
business in craft villages were almost paralyzed.
The effectiveness in Vietnam's epidemic prevention
has revived the production and business in craft
villages. The according to Mr Vo Quang Ha, General
Director of Tan Vinh Cuu JSC (TAVICO), one of
the companies supplying timber for the domestic
market, the demand for timber in the domestic
market has decreased significantly. Mr Vu Quoc
Vuong, President of the Dong Ky Fine Arts Products,
said that in 2020, the manufacture and business
of Dong Ky is only about 80% compared to 2019.
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The fluctuation of the industry in 2020 must
refer to the investigations of the US Government.
Firstly, the investigation on Vietnam's plywood
products based on allegations of tax evasion by the
Department of commerce (DOC). Next, the initiation
of an investigation by the United States Trade
Representative (USTR) based on the allegations of
Vietnam’s Acts, Policies and Practices related to the
use of illegal timber, which caused the damages on
the US’s timber industry. These investigations are
still ongoing.
But in 2020, Vietnam's export of wood products
was mainly expanded in the US market with an
export turnover of nearly US$7.17 billion and the
speed of expanding FDI (for 60%) is much faster
than domestic firms (for only 40%). FDI enterprises
become an important part of the wood industry, in
2020, when accounting for 49.35% of the total
export value of the industry, an increase of nearly
30% compared to 2019 (for 42.2%). This does
not mean that the export expansion of the FDI does
not make benefits to Vietnam, but only wants to
position the growth in export.
In addition, the import turnover of timber and
wood products into Vietnam reached US$2.56
billion, a negligible increase (0.6%) compared
to 2019. Timber is a commodity group with the
largest import turnover value, accounted for about
90% of total import turnover.
The main sources of import for Vietnam include
China, with its import turnover in 2020 reached
US$862 million, accounted for over one third of
the total import turnover in the industry. The import
turnover from Thailand (mainly boards) and Russia

(logs and sawn timber) increased rapidly. While the
domestic supply of timber (30 million m3 of logged
timber) includes concentrated plantation timber
(accounting for 70%) and from scattered trees and
rubber wood. But they are small wood, used as raw
materials for wood chips, pellets and boards. The
remainder (30%) is larger wood used for export.
In 2020, domestic demand will become
increasingly diverse. The trend of using furniture
made from the low-risk imported wood, usually
light-colored, softwood with reasonable prices
has become relatively among urban youth living
in urban areas and apartment buildings. This
trend is currently being expanded, especially in
combination with other materials such as plywood
or plastic materials, fabrics, metal, rattan, rush,....
In addition, the demand for wood products made
from heartwood which are tropical wood species
with traditional designs and relatively high prices
still exists. These products usually serve for the
elderly group of customers, with private houses
and large enough space with to display these
products. In addition, this source of heartwood also
is used in construction works, used as stairs, doors
due to its good resistance to harsh environmental
conditions.
In general, 2020 is one of the difficult years
for the domestic market. Economic growth below
3% (compared to over 7% in 2019), reduced
purchasing power, and slow investment have had
negative impacts on domestic demand.

Joy and anxiety in 2021
The industry's development in 2021 has many
optimistic factors. The Growth will inevitably
continue to expand with the potentials made mainly
by trade tensions between the United States and
China. With the vaccine in popular, the Covid-19
epidemic will be controlled in many countries, which
are the bases for a market recovery. Domestically,
the economy continues to grow. Central Institute for
Economic Management forecasts that the economy
in 2021 will grow at around 6%. This will force
consumption demand, including spending on wood
products. These are positive and happy signals for
the industry in 2021.

The US market with an
export turnover of
nearly

Xuân

2021

US$7.17
billion

FDI in 2020:

export turnover of FDI
enterprises for 60%, Vietnam
enterprises for 40%

63 new projects
with total

US$ 372.67
million

However, the anxiety of the industry will not
be over. The lawsuits and investigations related to
allegations of tax evasion, trade fraud, and use of
illegal timber will continue and tend to increase.
These are major risks for the industry, especially
many companies in the industry have not had
the knowledge and experience to deal with these
investigations yet.
Until now, the development of the industry has
mainly been measured by export growth. Other
important components such as the domestic
market, individual household businesses in craft
villages, small and medium enterprises ... are not
included in the concept of "development". The
USTR’s investigation showed that the perceptions
of the industry must to be changed, as production,
trading and consumption in the domestic market,
including those of business households in the
craft villages are directly related to the risks in
the export. The concept of "development" in the
industry should be more integrated. The industry
needs to develop a development strategy,
with clearly defined priorities and a balance of
interests in export and domestic consumption.
This strategy should include long-term solutions
to control trade fraud, FDI, imported timber well,
develop the domestic market in the direction
of reducing the habit of using precious wood,
encouraging the use of domestically planted
timber and legally imported timber. The overall
and long-term solutions will contribute to the
sustainable development of the wood industry in
the future.
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để trở thành đại sứ thương hiệu,
đại diện cho ngành gỗ là rất quan
trọng ở các thị trường mục tiêu.

Năm con trâu, xây dựng

Giá trị của Thương hiệu sẽ
được xây dựng bằng chính nội lực,
năng lực cạnh tranh bền vững,
chất lượng của các doanh nghiệp.
Từ nhóm doanh nghiệp điển hình
sẽ nhân rộng theo lộ trình để đạt
mục tiêu về quy mô, tính đồng
nhất và khả năng lan tỏa của
Thương hiệu quốc gia Gỗ Việt.

thương hiệu gỗ mạnh mẽ
xuân lâm

C

húng ta bước vào
năm 2021 với những
bước chân lạc quan
và một tâm thế hoàn toàn khác
biệt với sự phát triển của ngành
gỗ, những ảnh hưởng từ dịch
Covid-19 không thể làm chậm
bước tiến của ngành gỗ, ngược
lại, nó đang tạo ra sự năng động
và những xu hướng thương mại,
những kế hoạch để phát triển
thương hiệu của ngành gỗ trong
thời kì bình thường mới.
Diễn đàn Kinh tế thế giới
(WEF) dự báo đến năm 2022,
thương mại điện tử sẽ chiếm
60% GDP của thế giới. Tại Việt
Nam, tốc độ tăng trưởng trung
bình của thương mại điện tử giai
đoạn 2016-2019 khoảng 30%,
quy mô thị trường dự báo đến
cuối năm 2022 sẽ vượt mức 15
tỉ USD. Ở khu vực ASEAN, mặc
dù kinh tế số mới chỉ chiếm 7%
GDP của cả khu vực, song được
dự báo sẽ đóng góp thêm 1 nghìn
tỉ USD cho kinh tế thế giới trong
thập kỷ tới.

tiêu dùng phải trải qua rất nhiều
bước và nhiều khâu trung gian.
Nhà máy gần như không thể tiếp
cận được khách hàng cuối cùng
mà phải thông qua nhà phân
phối, nhà bán lẻ, showroom,...
Ngược lại, trên những sàn thương
mại điện tử như Amazon, Alibaba,
Ebay,... doanh nghiệp vừa và nhỏ
có thể kết nối trực tiếp với người
mua, đem sản phẩm của mình
ra thế giới.

cầu càng cao và xuất khẩu trực
tuyến sẽ trở thành thực tế. Lúc
này, chính thương hiệu quốc gia
trở thành lợi thế cạnh tranh của
doanh nghiệp khi giao dịch trực
tiếp với khách hàng. Thương
hiệu quốc gia chính là tập hợp
thương hiệu của nhiều doanh
nghiệp, sức cạnh tranh của
thương hiệu quốc gia được thể
hiện qua khả năng bán trực tiếp
cho người tiêu dùng.

Thói quen tiêu dùng toàn
cầu đang thay đổi, đồng nghĩa
với khả năng bán hàng toàn

Chính vì vậy, ngành gỗ nắm
bắt cực nhanh xu hướng kinh
doanh mới để thúc đẩy thương

Trong năm qua, hành vi mua
sắm truyền thống đang dần thay
đổi sang mua sắm trực tuyến do
Covid-19. Trước đây, để một sản
phẩm từ nhà máy đến tay người
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hiệu đồ gỗ Việt Nam gắn liền với
hình ảnh "Việt Nam là trung tâm
sản phẩm gỗ và trang trí nội thất
chất lượng cao của thế giới". Lợi
thế của ngành sản xuất đồ gỗ Việt
Nam nằm ở sự linh hoạt của các
nhà sản xuất, khi chúng ta đã xây
dựng được nền tảng vững mạnh
về năng lực sản xuất, đổi mới công
nghệ hiện đại, cải thiện công tác
quản trị doanh nghiệp, nâng cao
tiêu chuẩn sản phẩm, tăng giá trị
thiết kế và và linh động sản xuất
theo yêu cầu của khách hàng.
Cùng lúc đó, sản phẩm gỗ xuất
khẩu của Việt Nam sử dụng các
nguồn nguyên liệu rừng trồng và
nhập khẩu bền vững, các doanh
nghiệp Việt Nam đã và đang tích
cực tham gia các chương trình
đăng ký chứng nhận về sản phẩm
gỗ và rừng từ cả Hội đồng FSC và
FEFC của quốc tế.
Nhưng để thúc đẩy thương
hiệu gỗ Việt Nam trong năm
2021 mạnh mẽ hơn, chúng ta
cần xây dựng được kế hoạch cụ
thể và thực hiện căn cơ từng bước
một trong đó có việc thành lập
Hội đồng thương hiệu quốc gia

ngành gỗ Việt Nam, hội đồng gồm
các thành viên là đại diện đến từ
cơ quan chính phủ, các hiệp hội
chuyên gia, cố vấn, thành viên
các tổ chức trong nước và quốc
tế liên quan đến ngành và các
doanh nghiệp tiêu biểu.
Xây dựng chiến lược và kế
hoạch triển khai với mục tiêu,
tầm nhìn và chiến lược phát triển
thương hiệu ngành Gỗ Việt trong
ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Theo đó lập kế hoạch triển khai
theo từng giai đoạn với những
mục tiêu, cách thức triển khai cụ
thể. Chuyên nghiệp hóa xây dựng
thương hiệu quốc gia với sự tham
gia của các đơn vị tư vấn chuyên
môn, có trình độ, kinh nghiệm và
sự am tường về ngành để có thể
triển khai các hoạt động bài bản.
Đội ngũ chuyên gia quốc tế được
tuyển chọn từ các thị trường mục
tiêu sẽ đóng góp vai trò quan trọng
để Thương hiệu gỗ Việt Nam tiếp
cận thị trường quốc tế hiệu quả
và phù hợp nhất.
Trong các kế hoạch này, sự
tham gia doanh nghiệp điển hình

Theo các chuyên gia, xây dựng
hệ thống nhận diện thương hiệu
Gỗ Việt và sử dụng nhất quán
trong các tổ chức, đơn vị, doanh
nghiệp mang sứ mệnh quảng bá
ngành Gỗ Việt ra quốc tế trong tất
cả các hội nghị, diễn đàn, hội chợ
hương mại, sự kiện ngành mang
tầm vóc quốc tế, qua các kênh
phương tiện quảng bá thương
hiệu chọn lọc
Tăng giá trị bền vững là điều
kiện tiên quyết để Việt Nam có
thể gây dựng thương hiệu quốc
gia cho ngành gỗ. Ngành cần
nguyên liệu, lao động ổn định
và những chính sách, chiến lược
phát triển ngành hiệu quả. Ngoài
nỗ lực của doanh nghiệp, rất
cần nhà nước hỗ trợ gián tiếp để
ngành chế biến gỗ đầy tiềm năng
này có thể vươn xa. Và khi đã
hội tụ được năng lực sản xuất, có
thiết kế, có thương hiệu là 3 điều
kiện “cần”, ngành gỗ cần thêm
điều kiện “đủ” nữa là phát triển
môi trường thương mại thuận lợi.
Nếu nhà nước hỗ trợ phát triển
các trung tâm giao dịch, trung
tâm triển lãm hội chợ đủ tầm,
đó sẽ là lợi thế lớn vể quảng bá
Thương hiệu Gỗ Việt đến thế giới.
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Bên cạnh đó, Chính phủ cần có cơ chế, chính sách để hỗ trợ và khuyến
khích cho việc phát triển thương mại điện tử để ngành có thể dễ dàng tiếp
cận để gia tăng thêm lợi thế cạnh tranh. Khi công nghệ đã có thể giúp doanh
nghiệp tiếp cận với đối tác toàn cầu thì cũng hoàn toàn có thể giúp DN tiếp
cận người dùng cuối. Sự phát triển của thương mại điện tử đang mở ra rất
nhiều cơ hội để xây dựng và phát triển thương hiệu Gỗ Việt ra thế giới.

Bài học xây dựng thương hiệu quốc gia:
Singapore:
Với việc thành lập Mozaic Singapore,
nơi tập hợp các thương hiệu nội thất
Singapore nổi tiếng, quốc đảo này đã
có thể cung cấp danh mục đa dạng
các sản phẩm nội thất dành cho người
tiêu dùng, doanh nghiệp lẫn các đơn vị
phân phối…. Định hướng phục vụ B2B,
mục tiêu của các hoạt động Singapore
Mozaic là thể hiện bao hàm những gì
tinh túy nhất của đồ nội thất Singapore:
một đội ngũ quản lý có kinh nghiệm;
khả năng thiết kế cập nhật; khả năng dự
đoán, thích ứng và đáp ứng nhu cầu của
khách hàng… Để tổ chức được hoạt động
này, Singapore đã phải tuyển chọn những
sản phẩm nội thất chất lượng, phân nhóm
cụ thể theo thế mạnh của từng nhóm sản
phẩm và bám sát theo mỗi chủ đề. tất
cả những sản phẩm được tập hợp, trưng
bày trong một diện tích rất lớn, sẵn sàng
đón chân khách tham quan. Ngoài ra, họ
còn xây dựng thông điệp truyền thông,
câu chuyện thương hiệu… bài bản cho
mỗi sự kiện, sao cho hình ảnh, thiết kế
phải bám theo bộ nhận diện thương hiệu
đã tạo ra. Đến nay, dù không sở hữu thế
mạnh sản xuất nhưng Singapore vẫn
là quốc gia được đánh giá là phát triển
mạng về công nghiệp nội thất. Kết quả ấy
đến từ việc đầu tư nghiêm túc cho khâu
thiết kế và thương hiệu.
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Ba Lan:
Ba Lan là quốc gia phát triển
ngành công nghiệp nội thất
dựa trên tinh thần kinh doanh
và sáng tạo. Để tạo sức bật
cho ngành nội thất, quốc gia
này đã thành lập một Hội
đồng thương hiệu quốc gia,
phụ trách tuyển chọn các
sản phẩm tiêu biểu nhất, đặc
trưng nhất để tham gia vào
Gian hàng Ba Lan. Từ Đông Âu,
gian hàng Ba Lan hiện diện
ở tất cả mọi hội chợ nội thất
quốc tế, mang niềm tự hào về
sản phẩm nội thất quốc gia đi
đến tiếp cận người dùng. Trên
các website, ấn phẩm nội thất
thế giới, những từ khoá cũng
như các quảng cáo ấn tượng
về nội thất Ba Lan xuất hiện
rộng khắp. Đó cũng là lý do,
quốc gia này có mặt ở TOP 5
các quốc gia xuất khẩu nội
thất lớn nhất thế giới.
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Italia:
Không đơn thuần là kinh tế, tinh
thần dân tộc cũng từ việc xây dựng
thương hiệu quốc gia mà hình
thành. Nếu có dịp đến Ý, quốc gia
sở hữu thế mạnh thiết kế nổi tiếng
toàn cầu, vào mùa hội chợ đồ gỗ
chúng ta sẽ thấy cả thành phố
Milan hưởng ứng câu chuyện ngành
nội thất. Ngoài địa điểm chính là
rung tâm triển lãm còn có hơn 450
điểm chuyên đề khác, trở thành lễ
hội chung của cả thành phố để có
thể đón chào hơn 100.000 khách
mỗi năm.
Tất cả những thành công ấy, đều
xuất phát từ việc quốc gia đã có
những chiến lược đầu tư, xây dựng
thương hiệu đúng đắn và quyết
liệt cho ngành. Nhìn lại thế mạnh,
9thực tiễn của Việt Nam, đối chiếu
với bài học thành công của các uốc
gia khác, đại diện cho cộng đồng
chế biến gỗ Việt Nam, HAWA mạnh
dạn đề xuất với chính phủ đề án Xây
Dựng Thương Hiệu Đồ Gỗ Việt Nam
cho thị trường xuất khẩu.
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Year of the Buffalo, building a strong timber brand
xuan lam

W

e welcome 2021
with optimistic steps
and a completely
different position from the
development of the wood
industry, the impacts from the
Covid-19 epidemic cannot make
slow the progress of the wood
industry, on the contrary, it has
been making the dynamics and
commercial trends, plans to
develop brand name of the wood
industry in a new normal period.
The World Economic Forum
(WEF) predicts that by 2022,
e-commerce will account for
60% of the world's GDP. In
Vietnam, the average growth
of e-commerce in the period of
2016-2019 is about 30%, the
market scope is forecasted to
exceed US$15 billion by the end
of 2022. In ASEAN, although
the digital economy accounts
for only 7% of the region's GDP,
it is expected to contribute an
additional US$1 trillion to the
world economy in the next
decade. Over the past year, the
traditional shopping behavior
has gradually been changing to
online shopping by the Covid-19.
Previously, a product from the
factory had to pass many steps
and intermediaries before being
delivered to consumers. The
factories are almost unable to
reach the end customers but they
must be through distributors,
retailers, showrooms, etc. On
the contrary, on e-commerce
platforms such as Amazon,
Alibaba, Ebay etc, small and
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medium businesses can connect
directly with buyers, providing
their products to the world.
Global consumption habits
have been changing, it means
that selling on global is likely
more and online export will
become a reality. At this time,
the national brand becomes the
competitive advantage of the
businesses as dealing directly
with customers. The national
brand is a combination of brand
names of many enterprises,
national brand competitiveness
is shown through the ability to
sell directly to consumers.
Therefore, the wood industry
has quickly grasped the new
business trend to promote the
Vietnamese
furniture
brand
associated with the image
"Vietnam is the center of
high quality wood products
and interior decoration of the
world". The advantage of the
Vietnamese furniture industry is
the flexibility of manufacturers,
when we have built up a strong
foundation about production
capacity, modern technology
innovation, improvement of
business
management
and
product standards, increase
design value and flexibility in
manufacturing according to
customer’s requirements.
At the same time, Vietnam's
export wood products use timber
materials from the sustainable
import and planted forests, and
Vietnamese businesses have
been actively participating in
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the programs of certification
registration for wood products
and forests from both the
international FSC and FEFC.
But in order to promote
Vietnam's timber brand in 2021
more strongly, we need to make a
specific plan and implement stepby-step such as establishing the
National Timber Industry Council
of Vietnam, the Council Members
are representatives from the
Government agencies, expert
associations, advisors, members
of national and international
organizations related to the
industry and typical businesses.
To develop the strategies and
implementation plan with goals,
vision and the short, medium
and long term strategies for
developing the brand of Vietnam’s
Wood Industry. Accordingly,
planning to deploy in each stage
with specific objectives and
methods of implementation.
The
professionalization
in
building national brand with
the participation of specialized
consulting agencies with their
qualifications, experience and
industry expertise to be able
to implement the activities
professionally. The team of
international experts selected
from target markets will play an
important role for the Vietnam
Timber Brand to access the
international
market
most
effectively and appropriately.
In
these
plans,
the
participation ff typical corporates
to become brand ambassadors,

representing the wood industry is very important in
the target markets. The value of the Brand will be
established by internal strengths and capabilities
of sustainable competition, quality of businesses.
From the group of typical businesses will be
replicated according to the roadmap to reach the
targets of scale, homogeneity and spillover ability
of the Vietnam Timber National Brand.
According to experts, building up an identification
system of Vietnam Timber Brand and using it
consistently in organizations, agencies and businesses
with the mission of promoting the Vietnamese Wood
industry to the world in all international conferences
and forums, trade fairs, industrial events, through
selected channels of brand promotion.
To increase sustainable value is a prerequisite
for Vietnam to build a national brand for the wood
industry. The industry needs stable materials,
labor, and effective policies and strategies for
the development. In addition to the efforts of

Singapore:

Xuân

2021

enterprises, it is very necessary to be supported
from the State indirectly so that this potential wood
processing industry can reach out.
And when the production capacity, design
and brand name are converged, they are three
"necessary" conditions, the wood industry needs
“sufficient” conditions to develop a favorable
commercial environment. If the State supports the
development of transactional centers, fair exhibition
centers, it will be a great advantage in promoting
Vietnam Timber Brand to the world.
In addition, there should be mechanisms and
policies to support and encourage the development
of e-commerce so that the industry can easily
access it to increase its competitive advantage.
When technology helps businesses access global
partners, it can also help businesses reach the end
users. The development of e-commerce is opening
many opportunities to build and develop Vietnam
Timber Brand to the world.

National branding lessons:

With the establishment of Mozaic Singapore, which brings together well-known Singapore furniture brands, the island
nation has been able to offer a diverse portfolio of interior products for consumers, businesses and distributors…. Focused
on B2B, Singapore Mozaic's goals are to embody the very best of Singapore furniture: an experienced management team;
design updates; ability to predict, adapt and meet the needs of customers ... In order to organize this activity, Singapore had
to select quality furniture products, specifically grouping according to the strengths of each product group and follow each
topic. All products are gathered and displayed in a very large area, ready to welcome visitors. In addition, they also build
communication messages, brand stories... methodical for each event, so that images and designs must follow the brand
identity created. Up to now, although Singapore does not possess manufacturing strengths, Singapore is still considered a
thriving country in the interior industry. That result comes from serious investment in design and branding.
Poland:
Poland is a country that develops a furniture industry based on entrepreneurship and innovation. To make the furniture
industry stand out, this country established a National Brand Council, in charge of selecting the most typical and distinctive
products to participate in the Polish Pavilion. From Eastern Europe, Polish booths are present at all international furniture
fairs, bringing pride in national furniture products to reach users. On the world's interior websites and publications, the
keywords as well as the impressive advertisements for Polish furniture appear widely. That is also the reason, this country
is present in the TOP 5 countries that export the world's largest furniture.
Italia:
Not only economic, but also national spirit is formed from building the national brand. If we have the opportunity to come to
Italy, a country possessing a world-famous design strength, in the furniture fair season we will see the city of Milan responding
to the story of the furniture industry. In addition to the main venue that is at the heart of the exhibition, there are more than
450 other thematic points, becoming a common festival of the city to welcome more than 100,000 visitors each year.
All of these successes are derived from the nation having the right investment strategies and strong branding for the industry.
Looking back on the strengths and practices of Vietnam, comparing with the successes of other countries, representing the
Vietnamese wood processing community, HAWA boldly proposed to the government the project of Building Furniture Brand
Vietnamese wood for export market.
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Đưa sản phẩm gỗ đi khắp thế giới

nhờ số hóa

bày, sản phẩm một cách trực
quan và sống động, ứng dụng
các kênh social media để kết nối
nhà sản xuất Việt Nam với các
các nhà mua hàng quốc tế mà
không giới hạn không gian, thời
gian, và nó đang mang lại hiệu
quả như chờ đợi.
Tuy nhiên, điều quan trọng là
nhìn nhận chính xác điểm mạnh
và điểm yếu của doanh nghiệp
gỗ Việt Nam nói riêng và của

nam anh

D

ịch Covid-19 vẫn
chưa có dấu hiệu
giảm nhiệt trên toàn
thế giới, thậm chí đang trở nên
nóng bỏng ở mọi khu vực, điều
đó càng khiến cho các hoạt động
xúc tiến thương mại truyền thống
của ngành gỗ trở nên khó khăn
hơn nhưng cùng lúc với đó, việc
thay đổi của khách hàng sang các
hình thức trực tuyến cũng mang
lại cơ hội cho doanh nghiệp gỗ
Việt Nam, nếu như chúng ta biết
nắm bắt cơ hội.
Theo khảo sát của MC Kinsey
& Company thực hiện với 3.600
mẫu là đối tượng B2B trong thời
gian qua, có vai trò quyết định
tại 11 quốc gia với 12 ngành
nghề, xu hướng chuyển đổi của
khách hàng từ hình thức tiếp
cận thị trường theo cách truyền
thống sang hướng Digital tăng
lên từ 2 -3 lần.
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Trong khi đó, theo thống kê của
Statista Digital Market Outlook
năm 2019 cho thấy, doanh số
bán hàng online của đồ gia dụng
và nội thất trên toàn thế giới là
khoảng 200 tỉ USD và dự báo
sẽ tăng trưởng bình quân hàng
năm 10% từ năm 2019 – 2023.
Thống kê một số thị trường điển
hình thì Trung Quốc là thị trường
tiêu thụ nội thất trực tuyến lớn
nhất với doanh thu khoảng 80 tỉ
USD, còn doanh thu ở thị trường
Mỹ là 44,5 tỉ USD, những con số
rất lớn và có dư địa để ngành gỗ
Việt Nam khai thác.
Vậy làm thế nào để gia tăng
sự nhận biết về ngành gỗ Việt
Nam đối với các nhà mua hàng
quốc tế và thúc đẩy kim ngạch
xuất khẩu trong những thách
thức từ dịch bệnh và sự thu hẹp
của thị trường quốc tế trong thời
gian sắp tới?
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gia có giá trị xuất khẩu đồ gỗ
nội thất lớn trên thế giới và phát
triển không ngừng trong hơn 10
năm qua.
Ngành gỗ Việt Nam có những
doanh nghiệp lớn để cung cấp
cho các kênh phân phối, khách
hàng lớn trong ngành, đồng thời
cũng có những đơn vị sản xuất
nhỏ với khả năng linh hoạt, cung
cấp đơn hàng nhỏ đặc biệt người
mua nhỏ hơn. Đây là điểm tiên
quyết để có thể chiếm lĩnh được
mọi thị trường và người tiêu dùng
trên thế giới.
Dù vẫn bị coi là có nguồn
nhân lực không cao như kì vọng
nhưng ngành gỗ Việt Nam vẫn
có lực lượng lao động có tay
nghề và không bị phụ thuộc
vào nhân công nước ngoài như
Malaysia và Thái Lan, với chi
phí khá cạnh tranh.

Theo

ông

Nguyễn

Quốc

Khanh, chủ tịch Hội mỹ nghệ và
chế biến gỗ thành phố Hồ Chí
Minh (Hawa), các doanh nghiệp
gỗ Việt Nam, trong đó các doanh
nghiệp của Hawa đã xây dựng
nền tảng triển lãm trực tuyến
HOPE (HAWA Online Platform
for Exhibition), sử dụng các công
nghệ scan 3D, view 360, AI, VR,
AR... để số hóa không gian trưng

2021

Mặt khác, việc chuyển dịch
xu hướng từ nhà sản xuất, chỉ
chế biến, cung cấp thiết bị sang
nhà sản xuất có thiết kế, mẫu mã
và nắm bắt được các xu hướng
thiết kế thế giới đang giúp doanh
nghiệp gỗ Việt Nam chiếm được
sự tin tưởng của thế giới.
Tuy nhiên, các doanh nghiệp
gỗ vẫn cần cải thiện một số điểm
yếu để việc kinh doanh trực
tuyến tốt hơn như kiểm soát chất
lượng, tăng cường các chiến dịch
PR và tiếp thị tổng hợp để đưa
sản phẩm tới gần hơn với người
tiêu dùng thế giới, khi xu hướng
của họ ở nhà nhiều hơn vì dịch
Covid-19.
Ngành gỗ Việt Nam cần phải
khắc phục những điểm yếu này
càng nhanh càng tốt, khi kinh
doanh trực tuyến trong thời gian
tới càng tăng lên để không bỏ lỡ
thời điểm vàng này.

ngành gỗ nói chung để
có hướng kinh doanh
đúng đắn, thích hợp và
nắm bắt được mọi cơ hội
từ kinh doanh trực tuyến.
Về điểm mạnh, ngành
đồ gỗ nội thất Việt Nam
được thị trường thế giới
đánh giá nằm trong
nhóm đầu của các quốc
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gỗ mỡ Bắc Kạn rất đẹp, to thẳng,

Hiện, các công ty kinh doanh

? Nguồn nguyên liệu đầu vào

đây cũng là loại gỗ tạo ra giá trị sử

chuỗi như: Pizza 4Ps, ToCoToCo,

dụng cao. Nhà máy có diện tích

Ding Tea… cũng đã bắt đầu

trong sản xuất các sản phẩm
này như thế nào thưa ông?

7.500 m . Dự kiến tháng 7/2021

chuyển từ sử dụng ống hút, thìa,

Giải pháp xanh,
đón sóng thị trường

sẽ đi vào sản xuất sẽ có khoảng

que khuấy bằng nhựa sang các

140 công nhân, doanh thu 1 năm

sản phẩm dùng một lần thân

dự kiến 130 tỷ đồng. Sản phẩm

thiện với môi trường như ống hút

hướng đến vừa xuất khẩu và bán

bằng gạo, ống hút bằng cỏ, còn

? Hiện, trên thế giới và ở Việt

? Ông đánh giá tiềm năng

Thìa gỗ

Để đón sóng thị trường
dao, thìa, dĩa gỗ dùng một
lần, Công ty TNHH Kẻ Gỗ
(KEGO) đã lên kế hoạch và
đang tiến hành xây dựng
nhà máy tại Bắc Kạn đáp
ứng tiêu chuẩn thị trường
xuất khẩu với quy mô mỗi
tháng từ 4 đến 8 container.
Dự kiến tháng 7/2021 đi vào
hoạt động sẽ là giải pháp
xanh mang lại lợi ích cho
doanh nghiệp, người tiêu
dùng và môi trường. Ông
Trịnh Xuân Dương - Giám
đốc Công ty TNHH Kẻ Gỗ
đã có cuộc trao đổi với Gỗ
Việt xung quanh vấn đề này.
thanh hà
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Nam đang có xu hướng sử
dụng các sản phẩm nhựa dùng
một lần sang các sản phẩm
thân thiện với môi trường
Kẻ Gỗ đã đón nhận cơ hội thị
trường thế nào thưa ông?
Theo tôi, đây là xu hướng
tiêu dùng tất yếu trong tương
lai. KEGO đã nhận định và đã
có những bước đi từ năm 2018.
Theo đó, chúng tôi đã xây dựng
cơ sở tại Bắc Giang để nghiên
cứu và sản xuất sản phẩm và
chứng minh được rằng gỗ Việt
Nam có thể sản xuất được các
sản phẩm dao, thìa, dĩa bằng
gỗ và được thị trường chấp
nhận. Sản phẩm của chúng
tôi đã xuất khẩu sang các thị
trường như Đức, EU, Mỹ. Tại thị
trường trong nước, chúng tôi đã
có những tệp khách hàng nhất
định như: ToCoToCo, Pizza 4Ps,
Burger King và đặc biệt là các
doanh nghiệp kinh doanh mặt
bằng sân bay tại Việt Nam…
đã mua, sử dụng thăm dò và

Doanh nghiệp Gỗ Việt cam kết sử dụng gỗ hợp pháp
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dùng một lần

thay đổi thói quen tiêu dùng sản
phẩm nhựa dùng một lần.
Theo kế hoạch, đến tháng
7/2021, EU sẽ cấm sử dụng các
sản phẩm nhựa dùng một lần.
Khi bị cấm như vậy, các công ty,
đặc biệt các công ty hoạt động
có tính chuỗi như đồ ăn nhanh
họ sẽ tìm và sử dụng vật liệu
thay thế bằng gỗ, nhựa sinh học
có thể phân hủy được. Các công
ty và người tiêu dùng EU cũng
đang hướng đến luật này.

2

tại thị trường nội địa.

như thế nào của các sản phẩm
dao, thìa, dĩa dùng một lần tại
thị trường trong nước?
Đây là sản phẩm mới. Theo
xu thế hạn chế sản phẩm nhựa
dùng một lần và bảo vệ môi
trường thì theo tiềm năng thị

thìa dĩa nhựa được thay thế bằng
thìa dĩa gỗ.
Chỉ tính 1 doanh nghiệp như
Highland Coffee nếu chuỗi này
thay đổi thì nhu cầu sử dụng là
rất lớn. Hiện, những sản phẩm
này thị trường Việt Nam chưa
đáp ứng kịp mà phải nhập khẩu
từ Trung Quốc về.

trường trong nước rất lớn. Đáng

Để tiếp cận những khách hàng

chú ý, nhiều người tiêu dùng sẵn

lớn này, doanh nghiệp đã tiến

sàng chi trả nhiều tiền hơn cho

hành gửi hàng mẫu, bảng giới

các sản phẩm này.

thiệu sản phẩm.

Đối với sản phẩm dao, thìa,
dĩa gỗ dùng 1 lần thì hiện nay
có 2 nguồn nguyên liệu chính để
sản xuất. Một là nguồn nguyên
liệu gỗ nhập khẩu là gỗ Dương
(gỗ birch) nhập từ châu Âu và từ
Nga, thứ hai là nguồn gỗ nội tại
trong nước là gỗ bồ đề và gỗ mỡ.
Đây là 2 nguồn hiện nay sản xuất
que kem, que khuấy.
Các sản phẩm dao, thìa, dĩa
dùng một lần được làm từ nguồn
nguyên liệu gỗ rừng trồng, tái
sinh, vòng đời gỗ chỉ khoảng 8
năm. Việt Nam có nguồn nguyên
liệu gỗ sản xuất sản phẩm này
dồi dào và với giá thành chấp
nhận được, đặc biệt ở các vùng
Bắc Kạn, Yên Bái, Thái Nguyên.

Mặt khác, không chỉ có các
quốc gia châu Âu mà các cửa
hàng kinh doanh theo chuỗi của
các doanh nghiệp của châu Âu
tại Việt Nam cũng phải thay đổi
theo quy định của châu Âu.
Để đón sóng thị trường, Công
ty TNHH Kẻ Gỗ đã xây dựng kế
hoạch và đang tiến hành xây
dựng nhà máy trên Bắc Kạn
đáp ứng tiêu chuẩn thị trường
xuất khẩu với quy mô khoảng
48 triệu sản phẩm/tháng. Đây là
địa phương có độ che phủ rừng
rất lớn, với lợi thế thổ nhưỡng,
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? Làm thế nào để có thể cạnh tranh được với các

loại dao, thìa, dĩa nhập khẩu từ Trung Quốc, cũng
như các sản phẩm thân thiện với môi trường khác
tại thị trường Việt Nam, thưa ông?
Về giá thành sản xuất, hiện nay, với nguồn gỗ và
công nghệ, các doanh nghiệp trong nước tự tin cạnh
tranh được với các sản phẩm của Trung Quốc.
Bởi lẽ, khi nhập khẩu từ Trung Quốc, các nhà buôn
phải nhập lượng lớn, nguyên container, tuy nhiên, do
sản phẩm này bán cho hệ thống cửa hàng takeaway,
khách hàng không mua tích trữ theo số lượng lớn mà
mua theo dạng hàng bán lẻ. Như vậy, việc phân phối
sẽ gặp khó khăn. Đây là lợi thế của các doanh nghiệp
trong nước.

? Sản phẩm dao, thìa, dĩa dùng một lần cần đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực

phẩm. Sản phẩm của KEGO làm thế nào để đảm đáp ứng yêu cầu này, thưa ông?
Chúng tôi không sử dụng bất kỳ hoá chất, phụ gia nào trong quá trình sản xuất, đủ tiêu chuẩn xuất
khẩu đi Hoa Kỳ và châu Âu. Sản phẩm có thể gắn logo FSC® C148899 vì chúng tôi sử dụng nguồn
gỗ rừng trồng có kiểm soát”. Được làm 100% từ gỗ rừng trồng, sản phẩm dao, thìa, dĩa của Kẻ Gỗ có
thể phân huỷ tự nhiên sau 2-3 tháng mà không cần bất kỳ biện pháp xử lý nào.
Các nguồn nguyên liệu này có thể sản xuất ra các sản phẩm chất lượng, không ảnh hưởng đến thức
ăn hay mùi vị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Chúng tôi đang liên kết với các lâm trường trong nước để tiến tới sẽ sử dụng 100% gỗ do công ty tự
trồng để sản xuất sản phẩm. Việc này tạo vòng tuần hoàn vừa bảo vệ môi trường, tạo công ăn việc làm
người đồng bào dân tộc miền núi và giá trị cây gỗ tăng lên.
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Trong số các nguyên liệu có thể sản xuất sản
phẩm dùng một lần thân thiện với môi trường hiện
nay đang có tinh bột, tre, gỗ…. Nguyên liệu tre có
đặc tính cứng, đàn hồi cao nên nếu sử dụng sản
xuất ra dao, thìa, dĩa thì chi phí sản xuất cao và khó
đạt được sản xuất quy mô lớn. Chúng tôi tham khảo
trên thị trường thấy giá bán sản phẩm làm từ tre có
giá bán cáo hơn 5-7 lần so với sản phẩm làm từ gỗ
do công ty sản xuất.
Trong khi đó, sản phẩm làm từ tinh bột sắn, ngô thì
bắt buộc phải phối trộn cùng nguyên liệu nhựa sinh
học thì mới sản xuất ra sản phẩm được. Sản phẩm
này khó phân hủy sinh học hoàn toàn trong thời gian
ngắn. Ngoài ra, các sản phẩm gốc tinh bột rất thu hút
chuột gián nên cần bảo quản rất cẩn trọng.
Trong khi đó, đối với sản phẩm gỗ dùng một lần,
khi đã tiệt trùng sấy khô sẽ đảm bảo vệ mặt vệ sinh

2021

an toàn thực phẩm, đảm bảo về mặt mỹ quan, đảm
bảo về giá thành. Và đặc biệt, sản phẩm có thể
phân hủy tự nhiên 100% thành chất hữu cơ trong
thời gian vài tháng.
? Để sản phẩm này đến được gần hơn với người

tiêu dùng, phía doanh nghiệp đã có những giải
pháp gì, đồng thời, ông có kiến nghị gì với cơ quan
chức năng?
Bắt đầu nghiên sản xuất dòng sản phẩm này từ
năm 2018 đến năm 2019 thì ra được sản phẩm,
ngay sau đó, sản phẩm đã tiếp cận được với các
khách hàng lớn, các sân bay quốc tế trong nước.
Tuy nhiên, do Việt Nam chưa có chính sách hạn
chế sản phẩm nhựa dùng một lần mà mới có chính
sách bảo vệ môi trường, các doanh nghiệp tự thay
đổi quan điểm và thái độ và họ tự nguyện mua.
Hiện nay, mới có KEGO đầu tư sản xuất sản phẩm
này vì nó quá rủi ro. Việc đầu tư ngay từ ban đầu
cũng đòi hỏi quy mô lớn, do đó, rất ít doanh nghiệp
tham gia ngay vào được.
Để sản phẩm này có nhiều người sử dụng hơn,
cần phải đẩy mạnh tuyên truyền về thái độ, hạn chế
bớt đồ nhựa dùng 1 lần. Cùng với công tác tuyên
truyền, nhà nước cần đưa ra chính sách để hỗ trợ
cho doanh nghiệp sản xuất sản xuất cũng như sử
dụng các sản phẩm bảo vệ môi trường. Bởi lẽ, sản
xuất các sản phẩm này cần nguồn vốn lớn trong đầu
tư nghiên cứu cũng như việc tiếp cận thị trường thay
đổi thói quen người tiêu dùng.
Xin cám ơn ông!
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Disposable wooden spoons

Green solution,
catching market waves
To catch the wave of disposable
wooden knives, spoons
and forks, Ke Go Co., Ltd.
(KEGO) has planned and is
building a factory in Bac Kan
to meet the export market
standards of a monthly
scale of 4 to 8 containers. It
is expected that the factory
which is going into operation
in July 2021 will be a green
solution bringing benefits to
businesses, consumers and
the environment. Go Viet had
an interview about this issue
with Mr. Trinh Xuan DuongDirector of Ke Go Co., Ltd.
? Currently, there is a world-

wide trend to use environmentally friendly disposable products instead of plastic disposable
products. How have you prepared to receive the market opportunity?

In my opinion, this is an inevitable
consumption trend in the future.
KEGO has identified and has taken
steps since 2018. Accordingly, we
have built a facility in Bac Giang
to research and produce products
and prove that Vietnamese wood
can produce such products as
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thanh ha

wooden knives, spoons and
forks that are accepted by the
market. Our products have
been exported to markets such
as Germany, EU, America. In
the domestic market, we have
certain specific customers such
as: ToCoToCo, Pizza 4Ps, Burger
King and especially airport
trading businesses in Vietnam
... they used for exploration and
change the habit of consuming
disposable plastic products.
According to the plan, by July
2021, the EU will ban the use
of disposable plastic products.
When this is banned, companies,
especially those that operate on
a chain such as fast food, will
find and use alternative materials
such as wood and biodegradable
plastic. EU companies and
consumers are also looking
ahead to the law.
On the other hand, not only
European countries but also
European chain stores in Vietnam
have to change according to
European regulations.
To catch market waves, Ke
Go Co., Ltd. has built a plan

Doanh nghiệp Gỗ Việt cam kết sử dụng gỗ hợp pháp
Vietnam wood industry commits to using legal timber

and is building a factory in Bac
Kan to meet the export market
standards with a monthly scale
about 48 million products. This
is a locality with very large forest
cover, with the advantage of soil.
Bac Kan Manglietia insignis is
very beautiful, big and straight,
this is also a type of wood
creating high value for use. The
factory has an area of 7,500 m2.
It is expected that in July 2021,
it will go into production with
about 140 workers, estimated
revenue per year is 130 billion
VND. The product is aimed at
both exporting and selling in the
domestic market.

2021

Currently, chain companies such as Pizza 4Ps,
ToCoToCo, Ding Tea ... have also started switching
from using plastic straws, spoons, stirrers to ecofriendly disposable products such as rice straws,
grass straws, and plastic forks replaced with
wooden forks.

a life cycle of only about 8 years. Vietnam has a
plentiful source of wood materials to produce this
product at an affordable price, especially in the
regions of Bac Kan, Yen Bai and Thai Nguyen.

For example with one chain Highland Coffee if
this chain changes, the demand for use is huge.
Currently, these products on the Vietnamese
market have not met in time but must be imported
from China.

to meet the requirements of food safety and
hygiene. How can KEGO products meet this requirement, sir?

To reach these big customers, the company sent
samples and product introduction boards.
? How are the input materials for the produc-

tion of these products?

For disposable knives, spoons and forks, there
are currently two main sources of raw materials for
production. One is the source of imported wood
material, birch wood imported from Europe and
Russia, and the second is the domestic source of
Ficus religiosa and Manglietia insignis. These are
the two current sources of producing ice cream
sticks and stirring sticks.
Disposable knives, spoons and forks are made
from recycled and planted forest wood that have

? Disposable knives, spoons and forks need

We do not use any chemicals and additives in
the production process. They are qualified to export
to the US and Europe. The product may bear the
FSC® C148899 logo because we use controlled
plantation wood”. Made 100% from planted
forest wood, Ke Go's knives, spoons and forks can
decompose naturally after 2-3 months without any
treatment.
These raw materials can produce quality products
that do not affect food or taste, ensuring food safety
and hygiene.
We are working with forestry enterprises in the
country to use 100% of the wood grown by the
company to produce products. This creates a cycle
that both protects the environment, creates jobs for
ethnic minorities and increases the value of trees.

? How do you assess the po-

tential of disposable knives,
spoons and forks in the domestic market?
This is a new product.
According to the trend of limiting
disposable plastic products and
protecting the environment, the
domestic market potential is
huge. Notably, many consumers
are willing to pay more for these
products.
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? In order to make this prod-

uct closer to consumers, what
solutions does the business
have, at the same time, what
do you recommend to the authorities?
Starting
research
and
production of this product line
from 2018 to 2019, right after
that, the products reached major
customers and international
airports in the country.
?

How can you compete
with knives, spoons and
forks imported from China,
as well as other environmentally friendly products in the
Vietnamese market?
In terms of production costs,
at present, with wood and
technology, domestic enterprises
are confident to compete with
Chinese products.
Because, when importing
from China, traders have to
import large quantities with
whole containers, however,
because this product is sold
to the takeaway shop system,
customers do not buy in bulk but
buy in the form of retail goods.
As such, the distribution will be
difficult. This is the advantage
of domestic firms.
Among the raw materials
producing
eco-friendly
disposable products are now
starch,
bamboo,
wood….
Bamboo has the property of high
hardness and elasticity, so if it is
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used to produce knives, spoons
and forks, the production cost is
high and it is difficult to achieve
large-scale production. We refer
to the market that the selling
price of products made from
bamboo has a selling price of
5-7 times higher than that of
wood products produced by the
company.
Meanwhile, products made
from tapioca and maize are
required to be mixed with
bio-resin materials in order
to produce products. These
products
are
difficult
to
completely biodegrade in a short
time. In addition, starch-based
products are very attractive to
cockroaches, so they need to be
stored very carefully.
Meanwhile, for disposable
wood products, when sterilized
and dried, it will ensure food
hygiene and safety, aesthetics,
and cost. And in particular,
the product can naturally
decompose 100% into organic
matter in a few months.
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However, because Vietnam
has not had a policy to limit
disposable plastic products but
has an environmental protection
policy, businesses change their
attitudes and attitudes and they
voluntarily buy.
Currently, only KEGO has
invested in manufacturing these
products because it is too risky.
The initial investment also
requires large scale, so very
few businesses can participate
immediately.
In order to access more
users for these products,
it is necessary to promote
propaganda about the attitude
and limit the reduction of
disposable plastic items. Along
with propaganda, the state
needs to make policies to support
businesses in manufacturing
and
using
environmental
protection products. Because,
the production of these products
requires a large capital source
in research investment as well
as market access to change
consumers' habits.
Thank you very much!
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TOP DOANH NGHIỆP
XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ NĂM 2020
Công ty cổ phần
kỹ nghệ gỗ Tiến đạt

CÔNG TY TNHH HÀO HƯNG
Trụ sở chính: 47/46-48 Lạc Long Quân, Phường 1, Quận 11,
Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (+84 283 969 6011); 0908.481.888
Website: https://haohungwoodchip.com/
Email: haohung09@yahoo.com
Sản phẩm: dăm gỗ xuất khẩu, ván ghép thanh, ván sợi, viên nén
năng lương, woodchip, trồng và chăm sóc rừng, giống cây trồng.

Công ty Cổ phần Woodsland
Địa chỉ: Lô số 49K - KCN Quang Minh - TT Chi Đông - Mê Linh - HN
Điện thoại: (+84) 24 35840122
Email: info@woodsland.com.vn
Web: https://woodsland.com.vn
Sản phẩm: Sản xuất đồ gỗ ngoài trời, cửa gỗ, gỗ dán

Công Ty TNHH Một Thành Viên
Năng Lượng An Việt Phát
Đ/c: Số 2402, Đường Nguyễn Cơ Thạch, Sala Residence, Phường
An Lợi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
Tel: (+84 283) 6364 496
Email: info@anvietenergy.com
Web: https://anvietenergy.com/
Sản phẩm: Sản xuất mặt hàng viên nén nguyên liệu/wood pellet

Công ty TNHH JUNMA Phú Thọ
Đ/c: Lô số 10, KCN Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì,
Phú Thọ
Tel: (+84 2103) 99 1117
Fax:
Email: junma.phutho@junmawood.com
Web: www.lzjmmy.com
Sản phẩm: Sản xuất sản phẩm gỗ dán/plywood

Địa chỉ: Khu vực 7 - Phường Bùi Thị Xuân, Thành phố Qui NhơnTỉnh 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 lâm sản
Nam Định
Địa chỉ: Lô C1, đường D2, khu công nghiệp Hòa Xá, xã Lộc Hòa,Tp.
Nam Định, tỉnh Nam Định
Tel: (+84) 097 4538283

Fax: (+84 2283) 86 2220

Email: nafoco@nafoco.com

Web: https://nafoco.com.vn

Sản phẩm: Sản xuất đồ gỗ ngoài trời từ gỗ keo/ Outdoor furniture

Công ty cổ phần gỗ MDF
VRG Dongwha
Địa chỉ: Lô G, Khu công nghiệp Minh Hưng III, xã Minh Hưng,
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Tel: (+84 283) 910 3966
Fax: (+84 283) 910 3967
Email: sales@vrgdongwha.com
Web: http://www.dongwha.com
Sản phẩm: Sản xuất MDF

Công ty Cổ phần Lâm Việt
Địa chỉ: Khu phố Khánh Lộc, Phường Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên,
tỉnh Bình Dương
Tel: (+84 274 3) 653114
Fax: (+84 2743) 653116
Email: Contact@lamvietfurniture.com
Web: http://www.lamvietfurniture.com
Sản phẩm: Sản xuất đồ gỗ

TOP 50 DN có giá trị xuất khẩu lớn sẽ được cập nhật trên web www.goviet.org.vn
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M
ột mùa
							đang về...
đức thành

C

húng ta đang bước vào những
thời khắc của một Xuân mới
đầy kì vọng, kì vọng về sự phát
triển ổn định của nền kinh tế, dịch bệnh
được đẩy lùi, thiên tai được giảm thiểu
nhưng bất cứ niềm hi vọng nào cũng
phải bắt đầu từ những hành động cụ
thể, bằng những ý tưởng đột phá và khả
năng thực hiện những điều đó.
Mùa Xuân là cả một mùa xanh, đó là
câu thơ nổi tiếng của nhà thơ Nguyễn
Bính, và chưa bao giờ, khát vọng mùa
xanh đấy lại được nói đến nhiều như
mùa Xuân này, đặc biệt với ngành công
nghiệp gỗ Việt Nam, nó là sự gợi nhớ tới
ước mơ phủ xanh nền kinh tế mũi nhọn
của đất nước, với những giá trị cụ thể và
bền vững.
Quỹ “Việt Nam xanh” với sứ mạng xây
dựng hình ảnh nhân văn của ngành chế
biến gỗ, gắn sự phát triển của ngành với
lợi ích và phát triển của cộng đồng đã
được ra đời trong một năm nhiều biến
động với hi vọng thay đổi nhận thức xã
48
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hội về ngành theo hướng bền vững về xã
hội, môi trường và kinh tế.
Đó là sự thể hiện của trách nhiệm và
cam kết của cộng đồng doanh nghiệp
ngành gỗ trong việc bảo vệ môi trường,
bảo vệ rừng, hoạt động sản xuất và
thương mại hợp pháp, bền vững. Ông
Đỗ Xuân Lập, chủ tịch Hiệp hội gỗ và
lâm sản Việt Nam nhận định, mục đích
của quỹ sẽ góp phần thay đổi cách
nhìn nhận của xã hội về ngành gỗ theo
hướng bền vững về xã hội, môi trường
và kinh tế.
Ông Nguyễn Chánh Phương, phó Chủ
tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM
(Hawa) cho biết, ngành công nghiệp gỗ
chúng ta nâng cao nhận thức xã hội về
bảo vệ rừng là đương nhiên. Chúng ta
cũng cần phải nâng cao nhận thức trong
chính trong cộng đồng của doanh nghiệp
sản xuất, kinh doanh sản phẩm gỗ. Mỗi
người phải cùng nhau suy nghĩ về trách
nhiệm xã hội trong bảo vệ rừng.
Quỹ “Việt Nam xanh” sẽ thúc đẩy các

kết nối giữa các hộ sản xuất
đồ gỗ tại các làng nghề gỗ
và các doanh nghiệp trong
ngành, mở rộng thị trường,
thúc đẩy việc chuyển đổi các
loại gỗ nguyên liệu từ các
loại gỗ quý nhập khẩu sang
các loại gỗ rừng trồng, sản
phẩm gỗ rừng trồng và gỗ
nhập khẩu từ các nguồn rủi
ro thấp. Thông qua đó truyền
thông để thay đổi nhận thức
và thói quen của cộng đồng
về sử dụng gỗ hợp pháp và
bền vững.
Quỹ "Việt Nam xanh" là
sự đột phá về ý tưởng, trách
nhiệm và nó còn rộng hơn cả
khái niệm ngành công nghiệp
gỗ xanh, hoặc nền kinh tế
xanh (là nền kinh tế mang
lại phúc lợi cho con người và
công bằng xã hội, vừa giảm
thiểu đáng kể các nguy cơ về
môi trường và suy giảm sinh
thái), nó là điều gì đó đại diện
cho những niềm hi vọng của
đất nước, khi chúng ta đang
đối mặt với những thách thức
về thiên tai và dịch bệnh ngày
càng nhiều hơn, và việc bảo
vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên
là một yêu cầu cấp thiết, nó
chính là nền tảng cho muôn
đời sau.

của đất nước, bảo vệ những
giá trị của rừng Việt Nam,
bảo vệ những giá trị của đất
nước mà nó còn cam kết
phát triển ngành gỗ xa hơn
tới những mục tiêu mà Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt
ra, nó sẽ thúc đẩy các kết nối
giữa các hộ sản xuất đồ gỗ
tại các làng nghề gỗ và các
doanh nghiệp trong ngành,
mở rộng thị trường, thúc
đẩy việc chuyển đổi
các loại gỗ nguyên
liệu từ các loại
gỗ quý nhập
khẩu sang
các loại
gỗ rừng

2021

trồng, sản phẩm gỗ rừng
trồng và gỗ nhập khẩu từ các
nguồn rủi ro thấp. Thông qua
đó truyền thông để thay đổi
nhận thức và thói quen của
cộng đồng về sử dụng gỗ hợp
pháp và bền vững.

Trong ngày ra mắt của
mình, Quỹ Việt Nam xanh đã
có những cam kết để không
chỉ bảo vệ nguồn tài nguyên
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A green season is coming
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GREEN
VIETNAM
FOUNDATION
Duc thanh

W

e are going to welcome
a New Spring with full
expectation for a stable
development of the economy, the repelled
epidemic, minimized natural disasters
but any hope must be begun from taking
concrete actions, having breakthrough
ideas and having the ability to do those
things.
Spring is a green season, that is a
famous poem by poet Nguyen Binh, and
the desire for that green season has never
been talked about as much as this Spring,
especially with Vietnam's wood industry.
It is reminiscent of the country's dream to
green the key economy, with specific and
sustainable values.
The "Green Vietnam" fund, with its
mission of building a human image
of the wood processing industry, it
associates the growth of the industry
with the interests and development of
the community, the fund has been set
up in a year of changes with the hope
of changing the social awareness of the
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industry towards social, environmental
and economic sustainability.
It is an expression of the responsibility
and commitment of the business
community in the wood industry
for environmental protection, forest
protection, production and legal and
sustainable trade. Mr Do Xuan Lap,
Chairman of Vietnam Timber and Forest
Product Association, said that the purpose
of the fund will contribute to changing
the society's perception of the wood
industry towards social, environmental
and economic sustainability.
Mr Nguyen Chanh Phuong, Vice
Chairman of Handicraft and Wood
Industry Association of Ho Chi Minh
City (Hawa), said that it was natural
for our wood industry to raise the social
awareness of forest protection. We
also need to raise awareness within
the community of businesses that
manufacture and trade in wood products.
Each person must think together about
social responsibility in forest protection.

Doanh nghiệp Gỗ Việt cam kết sử dụng gỗ hợp pháp
Vietnam wood industry commits to using legal timber

The "Green Vietnam" fund will promote
the connections between furniture producers
in woodcraft villages and businesses in the
industry, expand markets, and promote the
conversion of types of timber materials from
imports of precious timber to plantation
timber, plantation wood products and wood
imported from low-risk sources. Through
it, the media will change the community's
awareness and habits about the usage of
legal and sustainable timber.
The "Green Vietnam" fund is a
breakthrough in ideas and responsibilities
and it is broader than the concept of a
green wood industry, or a green economy
(an economy that brings benefits to
the people and social equity, reduces
environmental
risks
and
ecological
degradation significantly), it is something
that represents the country's hopes, as
we face with more and more challenges
of natural disasters and diseases, and it is

an urgent requirement for the protection of
forests and nature, it is the foundation for
everlasting life.
On the day of its launch, the Green
Vietnam Fund has made commitments to
not only protect the country's resources, the
values of Vietnam's forests, the country's
values, but also commit the further
development of the wood industry to the
goals set by Prime Minister Nguyen Xuan
Phuc, it will promote the connections
between furniture producers in the woodcraft
villages and businesses in the industry,
and expand the market and promote the
conversion of types of timber materials from
imports of precious timber to plantation
timber, plantation wood products and wood
imported from low-risk sources. Through
it, the media will change the community's
awareness and habits about the usage of
legal and sustainable timber.
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Kinh doanh tuần hoàn:

V ì một thế giới xanh
quang hiếu

T

hế giới cần một giải pháp thay thế bền
vững hơn trước sức ép từ biến đổi khí hậu
xu hướng tiêu dùng, mà gỗ là nguyên liệu
duy nhất đủ nhiều và có thể tái sinh được để đáp
ứng nhu cầu này. Rất nhiều các công ty trên thế giới
đã hướng đến sử dụng nguyên liệu gỗ, và IKEA đi
đầu trong việc tái sử dụng vật liệu gỗ để không lãng
phí nguyên liệu này trong quá trình sản xuất và triết
lý kinh doanh tuần hoàn của mình.

Ông Phương cũng đặt vấn đề, sản xuất có thể
mua công nghệ về làm được nhưng nguyên liệu liệu
có đáp ứng được không? Thứ hai, về mặt thị trường,
liệu có chủ đầu tư nào làm số nhiều thay vì mô hình
làm trình diễn hay không? Chúng ta sau khi chứng
minh được về mặt cơ lý, thời tiết… thì đưa vào tiêu
chuẩn trong ngành xây dựng như thế nào? Công
việc này còn khá dài. Và ngày hôm nay là bắt đầu
cho những câu chuyện như vậy.

Những tòa nhà chọc trời hoàn toàn xây dựng
bằng gỗ, với thiết kế nội thất cũng sử dụng gỗ làm
vật liệu chính là xu hướng tất yếu của thế kỉ 21.
Đó là một trong những khẳng định tại Hội thảo Sử
dụng gỗ bền vững và hợp pháp trong các công trình
kiến trúc, do đó Trung tâm Giáo dục và Phát triển
(CED) phối hợp với Trường Đại học Kiến trúc Hà
Nội tổ chức, diễn ra vào giữa tháng 1 vừa qua.

Ông Lương Quang Hùng, chuyên gia Lâm nghiệp
và Cung ứng gỗ tập đoàn IKEA tại Việt Nam cho
biết, công ty này đã chuyển sang xu hướng mới là
kinh doanh tuần hoàn với 8 nguyên tắc cốt lõi, thiết
kế, tiêu chuẩn hóa, thiết kế và sử dụng sản phẩm
tái chế. Tức là nếu một sản phẩm không sử dụng
và loại bỏ thì chuyển sang tái sử dụng, nếu tái sử
dụng không được thì sửa chữa và bán lại cho khách
hàng, nếu không sửa được thì tháo rời sản phẩm để
tái sử dụng, nếu không thể dùng được nữa thì sẽ tái
chế để tạo ra sản phẩm mới.

Ông Nguyễn Chánh Phương- Phó Tổng giám đốc
Công ty AA- chia sẻ, thách thức trong việc sử dụng
nguyên liệu gỗ chính là về mặt kết cấu, bên cạnh
đó, tập quán sử dụng của các chủ đầu tư, các chủ
nhà và cả bài toán kinh tế nữa. Các chủ đầu tư có
dám mạo hiểm để sử dụng nguồn nguyên liệu gỗ
trong xây dựng và kiến trúc không. Tại TP Hồ Chí
Minh đang có dự án sử dụng gỗ của Phúc Khang
do kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa thiết kế sử dụng kết
cấu gỗ do nhà thầu của Nhật Bản cung cấp. Tuy
nhiên, Việt Nam đi sau về mặt kỹ thuật rất nhiều,
do đó, rất khó có thể cạnh tranh được với các nước
như Thụy Sỹ, Đức, Mỹ khi họ làm tại chỗ và bán
tại thị trường của mình. Do đó, việc Việt Nam xuất
khẩu các sản phẩm này đi các thị trường cũng là
vấn đề khó.
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Ông Hùng khẳng định, xu hướng kinh doanh
tuần hoàn phù hợp với xu thế hiện tại, khi chúng ta
muốn bảo vệ rừng nhiều hơn, và nó càng thúc đẩy
phát triển bền vững để chống suy thoái rừng.
Còn bà Lena Pripp-Kovac, Giám đốc Phát triển
bền vững Tập đoàn Inter IKEA thì cho rằng, các
nguyên liệu có thể tái tạo và tái chế là những điều
kiện tiên quyết cho một xã hội tuần hoàn. Trong thế
giới, với nguồn tài nguyên hạn chế, chúng tôi muốn
rời bỏ mô hình một chiều “khai thác, sản xuất, bỏ
đi” sang một hệ thống tuần hoàn nơi không có gì
bị vứt đi và các sản phẩm cũ trở thành các nguồn
nguyên liệu mới. Tham vọng của chúng tôi là truyền

IKEA tiên phong

Nói tới IKEA là nói tới gỗ trên 50% sản phẩm của
IKEA sử dụng bằng gỗ, đây là nguyên liệu tái chế,
tái tạo được và phân hủy trong tự nhiên. Năm 2019,
công ty này sử dụng 21 triệu m3 gỗ tròn trong đó có
cả các nguyên vật liệu tái chế, 21 triệu m3 gỗ tròn
được hình dung tương đương với 250 nghìn xe tải
xếp dài nhau được ví kéo dài từ Thủ đô Stockhome
của Thụy Điển tới TP Drawin.
Hai điều quan trọng trong gỗ là gỗ hợp pháp và gỗ
bền vững. IKEA sử dụng gỗ bền vững và hợp pháp
qua các thông tin. Chuỗi hơp pháp minh bạch, nguồn
gỗ được kiểm tra hàng năm, sản phẩm gỗ được khai
thác từ các khu rừng cấp chứng chỉ và bền vững,
gỗ đáp ứng ở các thị trường với các yêu cầu khác
nhau. Gỗ để sản xuất hàng cho IKEA phải tuân thủ
hợp pháp và bên vững.
cảm hứng và tạo điều kiện cho khách hàng có cuộc
sống tốt đẹp hơn mỗi ngày, trong phạm vi giới hạn
của hành tinh này, vì thế những nguyên liệu mà
chúng tôi sử dụng là chìa khóa để đạt được tham
vọng đó. Hiện nay, 60% các nguyên liệu chúng tôi
sử dụng có thể tái tạo được và 10% được tái chế.
Mục tiêu của chúng tôi là đến năm 2030 chúng tôi
sử dụng 100% nguyên liệu có thể tái tạo và tái chế.
Năm 2019, IKEA sử dụng 21 triệu m3 gỗ quy tròn
trong đó có cả các nguyên vật liệu tái chế.

Xuân

2021

Trúc Hà Nội cho biết, “Là cơ sở đào tạo các kiến trúc
sư và các nhà quản lý xây dựng tương lai, chúng
tôi đặc biệt quan tâm đến các nội dung liên quan
đến phát triển bền vững, bảo vệ môi trường trong
chương trình đào tạo. Chương trình hôm nay, ngoài
việc cung cấp kiến thức cho sinh viên về sử dụng
bền vững và hợp pháp trong thiết kế, còn giới thiệu
các giải pháp xây dựng một cách thông minh hơn,
tối ưu hoá nguyên vật liệu, và vận dụng sáng tạo
thiết kế kết hợp với công nghệ và kĩ thuật số”.
Để đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu gỗ ngày một
tăng bà Tô Kim Liên, Giám đốc Trung tâm Giáo dục
và Phát triển (CED) cho rằng chúng ta phải trồng
nhiều rừng hơn để đáp ứng và tận dụng mọi nơi
để trồng cây. Những yếu tố cần lưu ý khi sử dụng
vật liệu gỗ, để đảm bảo việc sử dụng gỗ không ảnh
hưởng đến môi trường và sinh thái, gỗ sử dụng phải
được khai thác từ rừng một cách
hợp pháp và từ các khu rừng
được quản lý bền vững.

Chia sẻ tại sự kiện PGS. TS.KTS Lê
Quân, Hiệu trưởng trường Đại học Kiến

"
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Người trẻ Việt nghĩ xanh

Đánh giá về nhu cầu sử dụng đồ gỗ, CED đã tiến hành khảo sát đối với người sử dụng, người tiêu dùng, với
296 người tham gia thì 91% người tham gia khảo sát đều nhận thức được việc sử dụng gỗ bất hợp pháp thì
sẽ ảnh hưởng đến môi trường và cũng sẵn sàng chi trả thêm tiền để mua các sản phẩm hợp pháp. 90% người
tham gia khảo sát cho rằng, nếu chúng ta có pháp luật và có những quy định cụ thể thì việc kiểm soát gỗ hợp
pháp ở Việt Nam sẽ khá khả quan. Có một đặc điểm là các bạn trẻ tham gia khảo sát cho hay, 98% họ có nhu
cầu mua sản phẩm gỗ hợp pháp trong tương lai; 75% cho biết, nếu họ mua họ cũng sẽ yêu cầu hỏi nguồn
gốc nguyên liệu sản phẩm, 92% các bạn trẻ cho biết sẵn sàng chi trả thêm tiền đề mua các sản phẩm gỗ hợp
pháp và bền vững. Đây là những điểm rất tích cực để thúc đẩy việc sử dụng gỗ hợp pháp và bền vững tại thị
trường Việt Nam.
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Circular business:

For a green world
quang hieu

T

he world needs an
alternative
solution
more sustainably under
the pressure from climate change,
consumption trend, timber is the
only and abundant material and
regenerated to meet this demand.
Many companies in the world
have been adopting to use timber,
and IKEA has pioneered the reuse
of timber so as not to waste it
in its production process and
philosophy of circular business.
The skyscrapers are entirely
built by timber, interior design
also use timber as main material,
an indispensable trend of the
21st century. It was one of the
affirmations at the Workshop
on using sustainable and legal
timber in architectural works,
organized by the Center for
Education and Development
(CED) in collaboration with
Hanoi Architectural University,
which took place in mid-January.
Mr Nguyen Chanh Phuong,
Deputy General Director of AA
Corporation shared that the
challenge in the use of timber was
structure, in addition, the usage
habits of investors, homeowners
and
economic
problems.
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Investors dare the risks to use the
timber sources in construction
and architecture. In Ho Chi Minh
City, there is a project using Phuc
Khang's timber, designed by
architect Vo Trong Nghia, used
wood structures provided by a
Japanese contractor. However,
Vietnam is behind the technique
level very much, so it is very
difficult to compete with the
countries such as Switzerland,
Germany and the US when they
manufacture in local and sell in
their own markets. Therefore, it is
also difficult for Vietnam to export
these products to the markets.
Mr Phuong also raises the
issue, manufacture can buy
technology to do, but if raw
materials can meet them or not?
Secondly, for the market, is there
any investor who manufactures
many products instead of making
models? After we can prove the
mechanics, the weather etc, how
to put them into the standards in
the construction industry? This
still have many problems. And
today is the beginning for solving
those ones.
Meanwhile, Mr Luong Quang
Hung, Wood supply and Forestry

Doanh nghiệp Gỗ Việt cam kết sử dụng gỗ hợp pháp
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Specialist at Inter IKEA Group, said
that his company had transferred
to a new trend of circular business
with 8 core principles, design,
standardization, design and use
of recycled products. That means
if a product does not use and is
rejected, it will be reused, if it can’t
be reused, it shall be repaired and
sold to customers, if it cannot be
repaired, it shall be disassembled
for reuse, if it cannot be used
anymore, it will be recycled to
make new products.
Mr Hung affirmed that
the trend of circular business
is suitable with the current
trend, when we want to protect
forests more, and it promotes
sustainable development against
forest degradation.
And
Ms
Lena
PrippKovac, Director of Sustainable
Development, Inter IKEA Group,
said that renewable and recyclable
materials were prerequisites for
a circular society. In the world,
with limited resources, we
would like to remove the oneway “logging, produce, throw
away” model to a circular system
where nothing gets thrown away
and old products become new

IKEA pioneers
Speaking of IKEA refers to over 50% of IKEA's products made by wood, this
material can be recycled, renewable and decomposable in nature. In 2019, this
company used 21 million m3 of logs, including recycled materials, 21 million m3
of logs are equivalent to 250,000 trucks lined up from Stockhome, Sweden to
Drawin City.
Two important things for timber are legal and sustainable one. IKEA uses legal
and sustainable timber through information. The legal and transparent chain,
timber sources are checked annually, wood products are harvested from certified
and sustainable forests, and timber meets different requirements in markets.
The timber which serves for IKEA production must comply with legality and
sustainability.

material sources. Our ambition is to inspire and
make conditions for our customers to have better
life every day within the limits of this planet,
so the ingredients we use are key to achieve
that ambition. Currently, 60% of our materials
are renewable and 10% recycled. By 2030,
our goal use 100% renewable and recyclable
materials. In 2019, IKEA used 21 million m3 of
log including recycled materials.
Sharing at the workshop, Associate Prof. Dr.
Architect Le Quan, Rector of Hanoi Architectural
University said, “As a training one for architects and
future construction managers, we are especially
interested in related contents to sustainable
development, environmental protection in the
training program. Our current program, in addition
to providing our students with the knowledge of
sustainable and legal use in design, we introduces
the building solutions smarter, optimize materials,
and utilize design creation in combination with
technology and digital”.

"
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Young Vietnamese think green

Assessing the demand of using wooden
furniture, the CED conducted a survey on users
and consumers, within 296 participants, 91%
of respondents are aware of illegal timber use
which will affect the environment and they also
be willing to pay more to buy legal products.
90% of respondents said that, if we have laws
and specific regulations, the control of legal
timber in Vietnam will be quite satisfactory. The
young took part in the survey said that 98% of
them had the demand to purchase legal wood
products in the future; 75% of them said that
if they purchased, they would also ask for the
origin of the products, 92% of the young said
they were willing to pay more for purchasing
legal and sustainable wood products. These
are very positive points to promote legal and
sustainable use of timber in Vietnam.

To meet the increasing demand for using timber
materials, Ms To Kim Lien, Director of the Center
for Education and Development (CED) said that
we must plant more forests to meet and make use
of lands everywhere to plant trees. Factors should
be considered as using timber materials in order
to assure the use of wood without making the bad
impacts on the environment and ecology, timber
must be logged from forests legally and from the
sustainably managed forests.
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Spring germination

Từ hồn quê tới thế giới
ts. nguyễn trọng nghĩa
Nhà sáng lập Công ty cổ phần BWG Mai Châu

T

re là loại cây rất thân
thuộc trong đời sống và
văn hóa các nước châu
Á nhưng các ứng dụng truyền
thống của cây tre đều sử dụng
tre nguyên bản và dựa trên nền
sản xuất thủ công nghiệp nên
các sản phẩm thường mang giá
trị thấp và chỉ phổ biến ở các
vùng nông thôn.

Cuộc cách mạng ở
Việt Nam
Sự phát triển và hoàn thiện
công nghệ xử lý và chế biến
nguyên liệu tre để sản xuất các
vật liệu tre kỹ thuật (engineered
bamboo materials) và các
sản phẩm phẩm hàng
hoá khác có thể thay
thế gỗ đã biến cây tre
trước đây chỉ dùng
cho ngành sản
xuất thủ công
trở
thành
m ộ t
ngành
công
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nghiệp mới mang lại hàm lượng
giá trị cao hơn.
So với ngành sản xuất gỗ,
ngành sản xuất tre công nghiệp
mang lại nhiều giá trị gia tăng
hơn cho Việt Nam vì trừ keo ép
phải nhập khẩu, toàn bộ nguyên
liệu đầu vào khác được cung cấp
trong nước. Hơn nữa ngành này
còn đem lại nhiều giá trị hơn cho
người dân trồng tre so với các
ngành khác, do đó nó được coi là
ngành giúp phát triển bền vững
cho vùng miền núi và nông thôn.
Việt Nam là một trong những
nước thuận lợi để phát triển
ngành tre công nghiệp với hơn
1,5 triệu ha rừng tre nguyên liệu
chủ yếu tập trung ở khu vực
miền núi phía Bắc Thanh
Hoá, Nghệ An, Hoà
Bình, Sơn La... Mặc
dù đã bắt đầu xuất
hiện ở Việt Nam vào
khoảng năm 2005, tuy
nhiên đến nay ngành sản
xuất vật liệu tre công nghiệp
ở Việt Nam vẫn còn rất nhỏ
chưa xứng với tiềm năng. Hiện
tại, có 5 doanh nghiệp có thể
sản xuất tấm tre ép công nghiệp
trong đó phần lớn là quy mô nhỏ,
chỉ có một doanh nghiệp có quy
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mô lớn công suất trên 100,000
m3/năm có thể sản xuất được
cả hai dòng sản phẩm tre ghép
thanh và tre ép khối (Công ty
cổ phần BWG Mai Châu). Phần
lớn các doanh nghiệp này thực
hiện toàn bộ các công đoạn sản
xuất ra sản phẩm cuối cùng chứ
không thực hiện theo chuỗi.
Tre công nghiệp ở Việt Nam
được dự báo sẽ có những bước
phát triển mạnh mẽ trong thời
gian tới khi chuỗi giá trị ngành
tre được hình thành. Dưới sự
tài trợ của Liên minh châu Âu,
dự án "Phát triển bền vững và
toàn diện chuỗi giá trị Nghêu và
Tre ở Việt Nam" (SCBV) được tổ
chức Oxfam tại Việt Nam hợp tác
với Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) và Trung
tâm Nghiên cứu lâm sản ngoài gỗ
(NTFPRC) đang thúc đẩy sự hình
thành chuỗi giá trị ngành tre,
được coi là chìa khoá quan trọng
thúc đẩy sự phát triển của ngành
vật liệu tre công nghiệp Việt Nam,
khi người tiêu dùng trên thế giới
đang chuyển dịch mạnh mẽ sang
sử dụng các sản phẩm thân thiện
môi trường có thể thay thế gỗ,
nhựa, thép... để bảo vệ hệ sinh
thái, chống biến đổi khí hậu.

Sản phẩm tre đã dần trở nên phổ biến và được
ưa thích vì nó đáp ứng được các tiêu chí bền, đẹp
và thân thiện môi trường. Đến nay, rất dễ dàng
có thể tìm thấy các sản phẩm làm từ vật liệu
tre công nghiệp ở bất cứ siêu thị lớn nhỏ nào
trên thế giới, từ sản phẩm gia dụng như
thớt tre, giá kệ tre đến các sản phẩm bàn
ghế tre. Tập đoàn IKEA của Thuỵ Điển
đặt ra kế hoạch đến năm 2030 sẽ sử
dụng toàn bộ vật liệu tái chế hoặc
tái sinh trong chuỗi cửa hàng gia
dụng, nội thất của mình là một
ví dụ của sự chuyển dịch mạnh
mẽ này.
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Xu hướng tiêu dùng xanh các
sản phẩm từ tre công nghiệp mang
lại cơ hội mới cho ngành chế biến gỗ
Việt Nam. Nhu cầu về các sản phẩm từ
tre công nghiệp từ Việt Nam ngày càng
tăng, đặc biệt là từ khi chiến tranh thương
mại Mỹ-Trung nổ ra.
Sự chuyển dịch của chuỗi cung ứng sang Việt
Nam kết hợp với sự chuyển dịch mạnh mẽ của việc
sử dụng vật liệu tre công nghiệp thay thế gỗ đã và
đang tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp chế biến gỗ
Việt Nam. Với cơ sở vật chất hiện có, các doanh nghiệp
chế biến gỗ Việt Nam có thể sản xuất thêm hoặc chuyển dịch sang sản xuất các sản phẩm từ vật liệu
tre theo yêu cầu của khách hàng một cách dễ dàng mà gần như không phải đầu tư thêm.
Sự tham gia của các doanh nghiệp chế biến gỗ tại Việt Nam sẽ giúp hoàn thiện chuỗi giá trị phát
triển bền vững cho ngành tre công nghiệp Việt Nam đồng thời giúp hiện thực hoá tiềm năng giá trị
nhiều tỉ đô của ngành tre Việt Nam.
Chuỗi giá trị cho ngành tre công nghiệp gồm có: các hộ dân trồng tre, các cơ sở chế biến nguyên liệu tre
chuyên nghiệp, các nhà máy sản xuất vật liệu tre công nghiệp (tấm tre ghép thanh, tre ép khối), các doanh
nghiệp sản xuất chế biến ra sản phẩm cuối cùng, các đơn vị phân phối tại thị trường trong nước và xuất khẩu,
và người tiêu dùng.
Tre công nghiệp được coi là sản phẩm thân thiện môi trường vì:
(1) Tre là một trong các loại cây lớn nhanh nhất, trưởng thành sau 3 năm và có khả năng tự "tái tạo" không
cần phải trồng mới lại sau khi khai thác.
(2) Tre tạo ra khí oxy nhiều hơn 35% so với các loại cây khác và hấp thụ khí C02 gấp 3 lần so với cây khác;
(3) Tre trồng không cần phải sử dụng thuốc trừ sâu hay các chất hoá học;
(4) Tre giúp dễ dàng phủ xanh đồi trọc, chống được xói mòn, sạt lở đất;
(5) Vật liệu tre công nghiệp có dấu chân carbon (carbon footprint) âm.
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The boom of industrial bamboo materials:

From country soul to world
Dr. nguyen trong nghia

Founder of BWG Mai Chau Joint Stock Company

B

amboo is a very familiar tree in the life
and culture of Asian countries, but its
traditional uses are original and based on
handcraft production, so the products are often made
with low value and only common in rural areas.

Revolution in Vietnam
Development and improvement of handling and
processing technologies for bamboo materials to
produce engineered bamboo materials and other
products that can replace wood, which has turned
bamboo from using to the craft industry in the past
to becoming a new industry with higher value.
Compared to the wood production industry, the
industrial bamboo industry makes more added
value to Vietnam because except for imported
acacia, all other inputs are supplied domestically.
Moreover, this industry also makes more value to
the bamboo growers compared to other industries,
so it is considered as an industry of sustainable
development at the mountainous and rural areas.
Vietnam is one of the favorable countries to
develop the bamboo industry with more than
1.5 million hectares of bamboo forests mainly
concentrated in the northern mountainous areas of
Thanh Hoa, Nghe An, Hoa Binh, and Son La etc.
Although it started to appear in Vietnam around
2005, but up to now, the bamboo industry in Vietnam
has still been very small, it is not worthy with its
potential. Currently, there are five enterprises that
can produce industrial laminated bamboo panels of
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which its majority are small-scale, only one largescale enterprise with its capacity is over 100,000
m3 per year which can produce both bamboo
panels and bamboo beams (BWG Mai Chau Joint
Stock Company). Most of these businesses perform
the whole stages of production to the final product,
without making the chain.
Industrial bamboo in Vietnam is forecasted
to have strong growth next time when the value
chain of the bamboo industry is formed. Under
the funding of the European Union, the project
" Inclusive and sustainable clam and bamboo
value chain development in Vietnam” (SCBV) was
organized by Oxfam in Vietnam in cooperation
with Vietnam Chamber of Commerce and Industry
(VCCI) and Non-Timber Forest Products Research
Centre (NTFPRC) are promoting the formation of
the bamboo value chain, which is considered an
important key to promoting the development of the
industrial bamboo material industry in Vietnam,
when consumers around the world have been
strongly shifting to using environmentally friendly
products that can replace wood, plastic, steel etc to
protect the ecosystem and combat climate change.
Bamboo products have gradually become
popular and preferred because it meets the criteria
of durability, beauty and environmental friendliness.
Up to now, it is very easy to find products made from
industrial bamboo materials in any large and small
supermarket in the world, from household products
such as bamboo cutting boards, bamboo shelves

to furniture products from bamboo. Sweden's IKEA
plans to use all recycled or regenerated materials in
its chain of home appliance and furniture by 2030,
is an example of this dramatic shift.
The trend of green consumption of industrial bamboo
products makes new opportunities for Vietnam's wood
processing industry. The demand for industrial bamboo
products from Vietnam has been increasing, especially
since the US-China trade war broke out.
The shift of the supply chain to Vietnam combined
with the dramatic shift in the use of industrial
bamboo materials to replace wood has made great

2021

opportunities for Vietnamese wood processing
enterprises. With existing facilities, Vietnamese
wood processing enterprises can produce more or
shift to manufacturing products made from bamboo
materials according to customers' requirements
easily and almost without investing.
The participation of wood processing enterprises
in Vietnam will help improve the value chain
of sustainable development for the Vietnamese
bamboo industry, at the same time it helps to realize
the multi-billion dollar potential of the Vietnamese
bamboo industry.

The value chain for the bamboo industry includes: bamboo planters, professional bamboo processing
factories, factories of manufacturing industrial bamboo materials (bamboo panels, bamboo beams), endproduct manufacturing firms, distributors in the domestic and export markets, and consumers.
Industrial bamboo is considered an environmentally friendly product because:
(1) Bamboo is one of the fastest growing trees, maturing after 3 years and being able to "regenerate"
without needing to be re-planted after harvesting.
(2) Bamboo produces 35% more oxygen than other plants and absorbs C02 3 times more than other plants;
(3) Bamboo does not need the use of pesticides or chemicals;
(4) Bamboo makes it easy to re-green of barren hills, prevent erosion and landslides;
(5) Industrial bamboo material has a negative carbon footprint.
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Ông Võ Quang Hà:

Tôi muốn
người Việt Nam
được thụ hưởng
những sản phẩm
tốt nhất
cẩm lê

Khi thị trường xuất khẩu bị tác
động mạnh bởi Covid -19, thị
trường trong nước đã chứng
minh được vai trò quan trọng
cho doanh nghiệp (DN), trong
đó có DN ngành gỗ. Thực tế
này cũng cho thấy những dự
cảm về một sự dịch chuyển mới
của ông Võ Quang Hà, Chủ tịch
Công ty cổ phần Tân Vĩnh Cửu
(TAVICO) là có cơ sở, với mong
muốn mang lại lợi ích trọn vẹn
cho ngành gỗ và người dùng
Việt Nam.
Trong những ngày đầu tiên của
mùa Xuân mới, ông Võ Quang
Hà đã dành thời gian chia sẻ
với Tạp chí Gỗ Việt về những
hoạt động đang được triển khai,
những kế hoạch vừa được định
hình: Cùng làng nghề tiếp lửa
cho chuỗi cung ứng nội địa.

? Sự xuất hiện của làng nghề Liên Hà của Hà Nội tại chợ gỗ đang

thu hút sự quan tâm của dư luận và nhiều doanh nghiệp trong
ngành. Ông có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình về Liên Hà?
Ông Võ Quang Hà: Xã hội ngày càng phát

triển thì người tiêu dùng càng quan tâm tới vấn
đề môi trường, trong đó có việc sử dụng gỗ hợp
pháp. Đây là vấn đề cần và thiết yếu, điều này sẽ
làm thay đổi thói quen tiêu dùng dù sẽ gặp nhiều
khó khăn. Tuy nhiên, một thực tế là nhiều làng
nghề lại không thật sự chú trọng, thậm chí thả
nổi vấn đề về gỗ nguyên liệu hợp pháp. Chúng tôi
muốn thay đổi thói quen này và quan trọng hơn,
các làng nghề phải là hạt nhân đầu tiên tuân thủ
các hiệp định thương mại, các cam kết mà chính
phủ Việt Nam đã kí về đảm bảo nguồn gốc gỗ hợp
pháp. Muốn vậy, cần thay đổi mạnh mẽ thói quen
từ làng nghề và xây dựng một môi trường và thị
trường nội địa với những sản phẩm gỗ hợp pháp.
Tôi đánh giá cao sự hiện diện của Liên Hà tại
60
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chợ gỗ, nó đã tạo ra một nhận thức mới cho các
làng nghề về việc sử dụng gỗ hợp pháp, về tầm
quan trọng của mẫu mã thiết kế, việc nắm bắt xu
hướng tiêu dùng trong nước và các phân khúc thị
trường có ý nghĩa ra sao.
Với thị trường hiện nay, việc liên kết là tất yếu
khi ngành gỗ đã tạo được không gian để phát
triển bền vững hơn, cả về thương hiệu và giá trị,
tập trung khai thác thị trường nội địa, nắm được
các khuynh hướng sử dụng sản phẩm gỗ của các
nhóm tuổi cũng như các mức chi chi tiêu của
người tiêu dùng nội địa. Tới đây, chúng tôi sẽ mở
rộng mô hình liên kết này ra các làng nghề khác
nhằm tạo ra mạng lưới rộng khắp cả nước, đưa
người tiêu dùng Việt đến với các sản phẩm gỗ Việt
Nam nhanh hơn.

? Vấn đề là ông thuyết phục các doanh nghiệp

tham gia vào chợ gỗ Tây như thế nào ?

Ông Võ Quang Hà: Với tôi, bản chất của
việc xây dựng chợ gỗ là góp phần tạo ra chuỗi bền
vững trong ngành gỗ và tạo ra giá trị 100% cho các
ngành. Chợ gỗ cũng tạo ra các chuỗi phân phối hợp
lý cho thị trường nội địa, khi các doanh nghiệp quá
chú trọng tập trung vào các dự án và xuất khẩu mà
bỏ mặc thị trường nội địa cho các làng nghề.
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trường trong nước, về chuỗi giá trị thật sự của ngành
gỗ. Chúng ta sẽ cùng khai thác thật sự tốt thị trường
100 triệu người tiêu dùng này trong năm 2021.
Covid-19 đã tác động rất lớn và làm ảnh hưởng
lớn tới thị trường nội địa. Năm 2020, các gian hàng
tại chợ gỗ Tây không tấp nập bằng năm trước, các
hoạt động mua - bán ảm đạm, thậm chí bị đình trệ,
nên đơn vị cung cấp nguyên liệu cũng bị giảm sút.

Một điểm yếu của các làng nghề truyền thống là
không có thiết kế, chỉ làm theo mẫu và cạnh tranh
bằng giá, đó là điều không đúng đối với thị trường
nội địa. Tôi muốn mang lại lợi ích thật sự không chỉ
cho các làng nghề, các doanh nghiệp, cho ngành gỗ
mà cho cả người tiêu dùng cuối, những người xứng
đáng được thụ hưởng những sản phẩm tốt nhất.

Thế nhưng, ngay đầu năm 2021, đã có nhiều tín
hiệu vui khi chúng ta cùng nhìn thấy sự thay đổi ở thị
trường để đón nhận những cơ hội mới. Các cơ quan
quản lý, cộng đồng doanh nghiệp ngành gỗ, bao gồm
doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp trong nước,
cần đánh giá và xem xét lại cách thức sử dụng gỗ
theo một cách mới nhằm thúc đẩy thị trường xuất
khẩu và phát triển mạnh mẽ thị trường nội địa.

? Nếu các doanh nghiệp chưa thực sự chú

? Như ông nói, liên kết giữa Tân Vĩnh Cửu và

trọng thị trường nội địa, điều gì sẽ khiến họ tin
tưởng và tham gia vào mô hình chợ gỗ?

Liên Hà có thể là mô hình tốt để thúc đẩy các làng
nghề tạo được bước đột phá về thị trường?

Ông Võ Quang Hà: Ngành gỗ đã phải rất
nỗ lực để tạo ra được uy tín của gỗ và sản phẩm gỗ
Việt Nam trên thị trường quốc tế. Nó là niềm tự hào
và giá trị của người Việt Nam. Tôi muốn chia sẻ điều
đó với cộng đồng doanh nghiệp trong nước và cùng
nhau phát triển tốt hơn thị trường trong nước, tạo ra
các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, tương tự người
Nhật hay người Hàn Quốc phát triển thị trường nội
địa trước khi nói đến chuyện xuất khẩu.

Ông Võ Quang Hà: Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng,

Tôi được biết rằng, các doanh nghiệp cũng mong
muốn đưa sản phẩm vào thị trường nội địa nhưng
gặp nhiều khó khăn vì không tìm được kênh phân
phối phù hợp, không thể mở cửa hàng bán lẻ vì chi
phí mặt bằng cao, dẫn đến đội giá sản phẩm, làm
mất ưu thế cạnh tranh giá. Thêm nữa, lượng đặt
hàng từ nhà bán lẻ nội địa còn ít, không thể đưa vào
sản xuất hàng loạt, nên chợ gỗ sẽ tạo ra một nguồn
cung cấp sản phẩm gỗ giá sỉ.
? Đại dịch không chỉ làm đứt gãy chuỗi cung,

mà còn thiết lập lại thị trường, đề cao nhu cầu
tiêu dùng theo hướng bền vững hơn. Trong điều
kiện mới này, ông nghĩ mục tiêu nào phù hợp với
chợ gỗ trong năm 2021 và những năm sau đó?
Ông Võ Quang Hà: Tôi hi vọng tất cả những

người tham gia vào chợ gỗ đều sẽ có chung tầm
nhìn với TAVICO, có chung cách suy nghĩ về thị

không có cách nào tốt hơn là liên kết. Cách đây 3
năm, khi TAVICO mở chợ nội thất đầu tiên để khai
thác thị trường nội địa, đã mang tới cho chúng tôi
sự hiểu biết sâu về thị trường nội địa. Sức sống tại
các làng nghề làm đồ gỗ rất dẻo dai, trải qua những
biến động của thị trường, các làng nghề vẫn duy trì,
tồn tại và phát triển.
Một khi doanh nghiệp gỗ và làng nghề cùng tập
trung nguồn trí tuệ, tận dụng kinh nghiệm của doanh
nghiệp và tinh hoa của làng nghề, sẽ tạo không gian
cho sáng tạo, sự tươi mới cho thương hiệu và sản
phẩm gỗ của Việt Nam.
Thị trường luôn vận động, với xu hướng tiêu dùng
sử dụng gỗ bền vững ngày càng cao. Sự liên kết này
cần phát triển thành liên kết nhóm, bởi chỉ có liên
kết nhóm mới mang lại giá trị tốt nhất cho doanh
nghiệp và làng nghề xây dựng thương hiệu và phát
triển vững chắc.

Đất nước và ngành gỗ Việt Nam đang bước vào
Xuân, chúng tôi hi vọng từ mô hình liên kết của
Tân Vĩnh Cửu và Liên Hà sẽ là nền tảng tốt cho
phát triển liên kết nhóm, góp phần nâng cao
thương hiệu và sự phát triển chung của ngành gỗ
Việt Nam. Chúc ông và TAVICO thành công trong
năm mới. Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!
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Mr Vo Quang Ha: I wish Vietnamese
enjoy the best products

cam le

When the export market is strongly influenced by Covid -19, the domestic market has proven
its important role for enterprises, including timber enterprises. This fact also shows that the
sense of a new change of Mr Vo Quang Ha, Chairman of Tan Vinh Cuu Joint Stock Company
(TAVICO) has foundation, with his desire to make full benefits to the wood industry and
Vietnamese consumers.
In the first days of the new spring, Mr Vo Quang Ha spent time sharing with Go Viet Magazine
about implementing activities and plans: Together with the craft villages to promote the
domestic supply chain.
? The appearance of Hanoi’s Lien Ha craft

village at the wood market is attracting the
attention of the public and many businesses
in the industry. Can you share your thinking
on Lien Ha?
Mr Vo Quang Ha: As society develops,
consumers pay more attention to environmental
issues, including the use of legal timber. This
is a necessary and essential issue, which will
change consumption habits even though it
will face with many difficulties. However, it is
the fact that many craft villages are not really
interested in or can be considered as floating
the issue of legal timber. We would like change
this habit, and more importantly, the craft
villages to be the first place to comply with
trade agreements, commitments signed by the
Vietnamese government on ensuring the origin
of legal timber. To do that, we drastically need
to change our habits from the craft villages and
build an environment and domestic market
with the products of legal timber.

For the current market, the linkage is
inevitable when the wood industry makes space
to develop more sustainable both brand and
value, focus on exploiting the domestic market,
grasp the trends of using wood products at each
group of age, the spending possibility of local
consumers. Next time, we would like to expand
this linkage model to other craft villages across
the country in order to establish a nationwide
network, provide Vietnam’s wood products for
Vietnamese consumers faster.

I highly appreciate this present of Lien
Ha at the wood market, it has made a new
awareness for the craft villages about the
use of legal timber, how design patterns are
important, what meaning for catching the
trends in domestic consumption and these
segments.

Mr Vo Quang Ha: For me, the essence of
establishing a wood market shall make a sustainable
chain in the wood industry and make 100% value for
the industry. The wood market also make a reasonable
distribution chain for the domestic market, when
businesses focus too much on projects and neglect
the domestic market for craft villages.
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? How do you convince businesses to take part

in this Western wood market?

The weak point of the traditional craft villages
don’t have designs, and only follow the models
and compete on price, and that is not reasonable
in the domestic market. I would like to make real
benefits not only the craft villages, businesses, wood
industry but also the end consumers who deserve to
be enjoyed the best products.
? If businesses have not really focused on

the domestic market, so what will make them
believe and participate in the model of wood
market?
Mr Vo Quang Ha: The wood industry
has to make great efforts to build up the prestige
of Vietnam’s timber and wood industry on the
international market. It is the pride and value of
our Vietnamese. So I want to share that with the
domestic business community and together develop
better in the domestic market, make the products
with high added value like Japanese or South
Korean develop the domestic market before referring
to export.
I know that businesses always want to provide
their products to the domestic market but they face
with many difficulties because they cannot find the
right distribution channel, cannot open the retail
stores because of the high cost of premises, which
leads to increase the price of products, loses the
advantage of competitive price. In addition, the
quantity of orders from domestic retailers is small
and cannot be put into mass production, so the
wood market will open a space to provide wholesale
wood products.
? The epidemic not only breaks the supply

chain, but also re-establishes the market,
promoting consumption demand in a more
sustainable direction. In this new condition, do
you think which target is appropriate for the
wood market in 2021 and beyond?
Mr Vo Quang Ha: I hope all participants
in the wood market will have the same vision as
the TAVICO, the same way of thinking about the
domestic market, about the real value chain of the
wood industry. We shall exploit the market of 100
million people well in 2021 together.
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The Covid-19 epidemic has made a great impact
on the domestic market. In 2020, the pavilions at
the Western wood market were not as busy as the
previous year, business was stagnant and quite bleak,
so the supply business of raw materials also declined.
However, at the beginning of year 2021, there
are many positive signals as we see a change in the
market to welcome new opportunities. And the State
authorities and the business community in the wood
industry, including exporters and domestic firms
need to access and review how to use timber in the
new way to promote export markets and develop the
domestic market strongly.
? So you said, the linkage between Tan Vinh

Cuu JSC and Lien Ha craft village can be the good
model to promote the craft villages and make a
breakthrough of the market?
Mr Vo Quang Ha: Yes, I think there is no
better way than linking. I remembered three years
ago, when the TAVICO opened the first furniture
market to exploit the domestic market, it gave us
a deep understanding of the domestic market, the
vitality in the wooden furniture village is very flexible,
they has passed the market fluctuations, the craft
villages still maintain, survive and develop.
When the wood enterprises and craft villages
gather intellectual resources, take advantage of
the business experience and the elite of the craft
villages, which will make the space for the creativity,
freshness for Vietnam’s brand name and wood
products.
The market always moves with the increasing
trend of consumption and using sustainable wood.
This linkage need to develop into group participation
and only group linkages make the best value to
enterprises and craft villages for making firm brand
and development.
The country and Vietnam's wood industry are
welcoming spring, we hope this linking model of Tan
Vinh Cuu and Lien Ha shall be the good foundation
for the development of linking group, contribute
to enhance the brand name and the general
development of Vietnam’s wood industry. Wish you
and the TAVICO success in the New Year. Thank you
for this conversation!
Số 130 - Tháng 1+2.2021
No. 130 - January+February, 2021

Năm thứ 12
12 Years

63

Đối thoại đầu xuân

Xuân

Dialogue in early spring

2021

2021
lực đẩy từ sự khám phá

Năm

anh tuấn

V

ượt qua khó khăn
của dịch bệnh và thị
trường trong năm
2020, ngành gỗ đã về đích
một cách ngoạn mục và tạo ra
những thành công có thể nói là
phi thường ở thời điểm thương
mại toàn cầu suy yếu và đảo lộn
hoàn toàn.
Với những trải nghiệm từ tình
hình thực tế của năm 2020,
ngành gỗ tiếp tục nhìn nhận và
đánh giá những điểm mạnh yếu
để trước hết, vẫn duy trì được sự
phát triển bền vững, cũng như là
nền kinh tế mũi nhọn của Việt
Nam. Sau đó, có hướng phát
phát triển đúng đắn trong giai
đoạn 2021 – 2025 và đạt mục
tiêu 20 tỉ USD như Thủ tướng
Chính phủ kì vọng.
Một trong những điểm cần
được phát huy và giúp ngành
gỗ đạt được mục tiêu xuất khẩu
trong năm 2021 vẫn được xem là
nhiều thách thức, đó là tận dụng
lực đẩy từ nguồn nguyên liệu và
sự chuyển đổi của thị trường.
Trước hết, các doanh nghiệp
nói riêng và ngành gỗ nói chung
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cần phát huy được sự nhạy cảm
về sự thay đổi của thị trường, xu
hướng tiêu dùng và các sản phẩm
ngách giống như việc chúng ta đã
khai thác được thị trường ngách,
hoặc các sản phẩm tủ bếp, tủ
nhà tắm ở thị trường Mỹ. Đó là
thắng lợi quan trọng để giúp các
doanh nghiệp duy trì sản xuất
trong nửa kì đầu tiên của năm
2020, giữ vững kim ngạch xuất
khẩu của ngành nói chung, và
tạo ra động lực trong năm 2021.
Không chỉ vậy, nó còn là bài
học lớn trong việc thích ứng với
điều kiện bình thường mới do
dịch Covid-19 gây ra, và hình
thái thị trường này có khả năng
vẫn tiếp diễn trong năm nay, vì
vậy, ngành gỗ không chỉ tập trung
vào các sản phẩm hàng đầu này
trong thời gian tới, mà còn tiếp
tục khám phá và tìm kiếm những
sản phẩm mới, những thị trường
như thế trong năm 2021.
Nếu có thể tạo ra những "cuộc
cách mạng" về thị trường và sản
phẩm tiềm năng như thế, sẽ giúp
các doanh nghiệp đón đầu được
những xu hướng tiêu dùng, đẩy
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mạnh sản xuất cũng như tăng
sức ảnh hưởng của đồ gỗ Việt
Nam trên thị trường thế giới.
Song song đó, chúng ta cần
xây dựng chuỗi liên kết thông
qua một mô hình cụ thể với sự
hỗ trợ về mặt cơ chế từ Chính
phủ. Đây là cách giải quyết vấn
đề từ gốc đến ngọn cho ngành
gỗ với lợi thế là từ nguồn nguyên
liệu tại chỗ và có sức cạnh tranh
cao, đồng hành cùng xu thế phát
triển tất yếu của thương mại điện
tử và nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia.
Vừa qua, rất nhiều doanh
nghiệp chế biến gỗ Việt Nam
đã gửi bình luận cho Đại diện
thương mại Hoa Kỳ đối với vụ
việc điều tra Việt Nam sử dụng
gỗ bất hợp pháp. Điều đó cho
thấy, các doanh nghiệp Việt Nam
phải nhận thấy tính cấp thiết cần
trong việc xây dựng các rào cản,
biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối
với gỗ nhập khẩu, đồng thời Nhà
nước cần chú trọng phát triển
nguồn nguyên liệu trong nước.
Việt Nam có ưu thế nguồn
nguyên liệu tại chỗ là gỗ cao su

và gỗ tràm. Hằng năm, cả nước
trồng được 215 ngàn ha rừng
phục vụ cho sản xuất, nhờ vậy,
sản lượng khai thác từ gỗ rừng
trồng đã tăng từ 5,16 triệu m3
(năm 2011) lên khoảng 20,5
triệu m3 vào năm 2020. Giá trị
xuất khẩu lâm sản cũng tăng
gấp gần 3 lần, từ 4,2 tỉ USD
năm 2011, lên 12,37 tỉ USD
vào năm 2020, đưa Việt Nam
đứng thứ 6 thế giới, đứng thứ
2 châu Á, thứ nhất Đông Nam
Á về giá trị xuất khẩu lâm sản.
Như chúng ta đã biết, Việt
Nam cũng đã ký Hiệp định
đối tác tự nguyện về thực thi
luật lâm nghiệp, quản trị rừng
và thương mại lâm sản (VPA/
FLEGT) với liên minh châu Âu.
Với Hiệp định này, gỗ và sản
phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam
sang thị trường EU sẽ phải đảm
bảo tính hợp pháp. Việt Nam
đã xây dựng Hệ thống bảo đảm
tính hợp pháp gỗ (VNTLAS),
phân loại doanh nghiệp, kiểm

soát chuỗi cung gỗ và tiến tới
cấp phép FLEGT.
Theo ông Điền Quang Hiệp,
Chủ tịch Hiệp hội chế biến gỗ
Bình Dương, các thị trường đều
hướng đến quy định nghiêm
ngặt điều kiện truy xuất nguồn
gốc gỗ hợp pháp khi nhập khẩu,
cùng lúc đó,những quy định về
quy tắc xuất xứ hàng hóa phải
được đảm bảo mới có thể xuất
khẩu vào một số thị trường. Vì
vậy, việc chủ động được nguồn
nguyên liệu chất lượng sẽ quyết
định sự thắng lợi của ngành chế
biến, xuất khẩu gỗ.
Nguồn nguyên liệu hợp pháp
bền vững trong nước ngày càng
chủ động sẽ là lợi thế của ngành
công nghiệp chế biến gỗ và lâm
sản, đồng thời duy trì được khả
năng xuất siêu ở mức cao hơn.
Vậy để tạo ra nguồn nguyên liệu
bền vững 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. Việc đó sẽ mang lại
lợi ích cho người dân, mang đến
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.
Để có nguồn nguyên liệu bền
vững, mang lại giá trị cao cả về
mặt kinh tế lẫn môi trường, Bộ
Nông nghiệp cần có một chương
trình dài hạn về phát triển rừng.
Bộ cần giao nhiệm vụ cho các
Viện nghiên cứu giống cây trồng
phù hợp đất đai, khí hậu, thổ
nhưỡng, mang giá trị kinh tế cao,
giúp ngành gỗ có lợi thế cạnh
tranh từ nguồn nguyên liệu tại
chỗ. Đồng thời, cũng không quên
xây dựng những cơ chế có lợi ích
cho lâm dân để họ trồng và giữ
rừng đến độ tuổi được phép khai
thác. Đây chính là cơ sở để hình
thành bản sắc riêng, niềm tự hào
quốc gia tăng trưởng bứt phá để
hướng tới một trung tâm sản xuất
đồ gỗ hợp pháp, chất lượng và
bền vững của thế giới.
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Towards 2021 with the
push of discovery
anh tuan

O

vercoming
the
difficulties of disease
and market in 2020,
the wood industry has achieved
spectacular achievement and
made phenomenal success at
a time when global trade has
weakened and completely upside
down.
With the experiences from
the actual situation in 2020,
the wood industry continues
to recognize and evaluate the
strengths and weaknesses in
order to, first of all, maintain
sustainable development, as well
as a key economy of Vietnam.
After that, there should be a right
development direction in the
period of 2021 - 2025 and reach
the target of USD20 billion as
expected by the Prime Minister.
One of the points that need
to be promoted and helped the
wood industry achieve its export
target in 2021 is still seen as
many challenges, which is taking
advantage of the push from raw
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materials and the transformation
of the market.
First of all, businesses in
particular and the wood industry
in general need to promote the
sensitivity of market changes,
consumption trends and niche
products like we have exploited
the niche market or kitchen
cabinets, bathroom cabinets in
the US market. It is an important
victory to help businesses
maintain their production in
the first half of 2020, maintain
industry exports in general, and
make momentum in 2021.
Not only that, it is also a great
lesson in adapting to the new
normal conditions caused by
the Covid-19 epidemic, and this
market is likely to continue this
year, so the wood industry not only
focuses on these leading products
next time, but also continues
to explore and search for new
products, such markets in 2021.
If it is possible to make
"revolutions" in such potential
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markets and products, it will
help businesses catch up with
consumption trends, boost their
production as well as increase
the influence of Vietnamese
furniture on the world market.
At the same time, we need
to build the link chain through
a specific model with the
support of mechanisms from the
Government. This is a solution
from root to top for the wood
industry with the advantage of
local raw materials and high
competitiveness, accompanied
by the inevitable development
trend of e-commerce and upgrade
of national competition capacity.
Recently, many Vietnamese
wood processing enterprises
have sent the comments to the
U.S. Trade Representative on
the investigation for using illegal
timber of Vietnam. This shows
that Vietnamese businesses must
realize the urgency in building
barriers and strict control
measures on imported wood,

and the State should focus on
developing raw materials in local.

timber supply chain and towards
FLEGT licensing.

Vietnam has the advantage
of local raw materials such as
rubber and melaleuca. The whole
country grows 215,000 hectares
of forests for production every
year, so the output from planted
forests has increased from 5.16
million m3 (2011) to about 20.5
million m3 in 2020. The export
value of forest products also
increased by nearly 3 times,
from US$4.2 billion in 2011,
estimated at US$12.37 billion by
2020, making Vietnam ranked
6th in the world, 2nd in Asia
and 1st in Southeast Asia in the
export value of forest products.

According to Mr Dien Quang
Hiep, Chairman of Binh Duong
Furniture Association, all markets
strictly regulate the conditions
of legal timber traceability as
importing, at the same time the
regulations of the commodity
origin must be guaranteed to
be exported to some markets.
Therefore, being proactive in
quality materials will determine
the success of the wood processing
and exporting industry.

As we all knew, Vietnam also
signed a Voluntary Partnership
Agreement
on
forest
law
enforcement, governance and
trade in forest products (VPA
/ FLEGT) with the European
Union. With this Agreement,
timber and wood products
exported from Vietnam to the EU
market will have to ensure their
legality. Vietnam has established
a Timber Legality Assurance
System (VNTLAS), classifying
b u s i n e s s e s ,
controlling
the

The
increasingly
active
sources of legal and sustainable
materials in the country will
be an advantage of the wood
processing and forest product
industry, while maintaining a
higher trade surplus. In order
to make a sustainable source
of raw materials, there is only
a link to legal and proper
plantation development, the FSC
is the industry's right way for
sustainable development. That
will make benefits to
the people,
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opportunities to participate in
the global value chain, and at the
same time active and effective
raw materials for businesses.
In order to have a sustainable
source
of
raw
materials
that makes high value both
economics and environment, the
Ministry of Agriculture and Rural
Development needs a long-term
program on forest development.
The Ministry needs to assign the
tasks of making plant varieties
which are suitable for land,
climate, soil, with high economic
value for research institutes, to
help the wood industry have
a competitive advantage from
local raw materials. At the same
time, we also do not forget to
develop the mechanisms that
make benefits for forest planters
so that they can plant and keep
forests to the age which they are
allowed to harvest. This is the
basis for forming its own identity,
the national pride, the growth
spurt towards a center of legal,
quality and sustainable furniture
production in the world.
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Con trâu và những

nốt nhạc gần gũi

Con trâu còn xuất hiện trong
hội họa, đặc biệt trong dòng tranh
Đông Hồ nức tiếng ngàn xưa, từ
truyền thống cho đến hiện đại, từ
dung dị của tranh Đông Hồ cho
tới những nét vẽ hiện thực, tượng
trưng và bán trừu tượng, được thể
hiện với nhiều chất liệu từ tranh
lụa, tranh sơn mài và nhiều nhất
là sơn dầu và đặc biệt là qua Tranh
Đông Hồ. Trong cách vẽ tranh trâu
làm cho hình ảnh con trâu sống
động hơn, gần gũi hơn. Hình ảnh
con trâu sau đó cũng đi vào hội
họa Việt Nam với các tác phẩm
trâu của nhiều họa sỹ như Nguyễn
Sáng với bức Chọi trâu, Nguyễn
Tư Nghiêm với tranh Con nghé
(1957), trong tranh Bùi Xuân Phái
cũng có bóng dáng của con trâu.
Có mười bức tranh trâu được gọi
là "Thập mục ngưu đồ", vẽ con trâu
và những chú mục đồng, mô tả thứ
tự quá trình diễn biến trong tâm
thức của người vận dụng sự hành
thiền trong cuộc sống. Thập mục
ngưu đồ là mười bức họa chăn trâu
nổi tiếng trong thiền tông.
Nhưng có lẽ, những bài hát về

chú trâu mới thật sự gây ấn tượng
mạnh và cho thấy vai trò của nó
trong văn hóa Việt Nam, hình ảnh
những chú trâu đủng đỉnh đấy
được hiện lên trên các nốt nhạc
gợi lên những hình ảnh vui tươi và
sáng rỡ, những câu hát:
Ai bảo chăn trâu là khổ,
Chăn trâu sướng lắm chứ.
Ngồi mình trâu, phất ngọn cờ lau
Và miệng hát nghêu ngao
Vui thú không quên học đâu
Nằm đồi non gió mát
Cất tiếng theo tiếng lúa đang reo..
.. trong bài Em bé quê của cố
nhạc sĩ Phạm Duy rõ ràng mở ra
cả khung trời quê thơ mộng, rộng
lớn và tươi đẹp, sự hồn nhiên của
em bé, những bài học lịch sử,
những câu hát nghêu ngao, tất cả
hòa quyện tạo ra một bức tranh
quê thật đẹp.
Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ cũng
mang tới một khung cảnh yên
bình của làng quê Việt Nam qua
bài Cánh đồng tuổi thơ với những
câu hát: Ngồi dưới áng mây trời
bay ngang/Còn con trâu nghé thì
lang thang.. mới thật xao lòng và
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đưa người nghe trở về với những
kí ức tuổi thơ và nỗi nhớ nhà.
Còn nữa, nhạc sĩ An Chung với
ca khúc Đường cày đảm đang tái
hiện lại không khí lao động rộn
ràng của một thời khó quên: Trời
vừa tinh mơ, dọc bờ rộn tiếng trâu
đi. Ta với trâu sương gió quản gì.
Bừa kỹ xong gieo luống cho đều.
Trâu ơi... Mai lúa khoai nhiều..
làm sao chúng ta quên được hình
ảnh hào hùng của dân tộc Việt
Nam, của niềm vui lao động chân
chính và hết mình cho đất nước
của lớp người đi trước qua những
câu hát này.
Bài hát Con Đường Việt Nam,
tác phẩm chung của hai nhạc
sĩ Anh Bằng và Trúc Hồ nói về
khung cảnh miền quê Việt Nam
có bóng dáng con trâu gặp cỏ
đường chiều, một vài em bé vui
chơi thả diều.
Ở đâu cũng có bóng dáng con
trâu, nó đã đi vào những khuông
nhạc, tạo ra những nốt nhạc tươi
vui, yên bình và đại diện cho rất
nhiều những mảnh đời hay kí ức
sâu đậm của người Việt Nam.

mai vũ

C

on trâu từ lâu đã trở
thành một thành tố
quan trọng của văn hóa
Việt Nam, nó xuất hiện trong tín
ngưỡng, trong đời sống sinh hoạt,
trong những câu ca dao, thành
ngữ hay tục ngữ, nó gắn liền với
đời sống của người dân Việt Nam
từ xa xưa, gắn với cây lúa và nền
văn hóa lúa nước đặc trưng của
dân tộc Việt.
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Trong tín ngưỡng nông nghiệp,
hình ảnh con trâu còn thể hiện
trên nhiều lĩnh vực. Chiếc sừng
trâu gợi lên hình ảnh trăng lưỡi
liềm biểu tượng của nước trong
tín ngưỡng nông nghiệp. Lúc đón
giao thừa, người ta ra xem trâu
nằm hay trâu đứng, trâu ngoảnh
đầu ra cửa hay vào trong để biết
năm đó làm ăn có thuận lợi hay
không. Con trâu xuất hiện trong
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lễ hội dân gian với vai trò là vật tế
lễ linh thiêng cũng phản ánh tín
ngưỡng nông nghiệp của người
nông dân.
Một số vùng nông thôn Việt
Nam có tục lệ là làm Tết Trâu ở
các vùng Hoằng Hóa, Nga Sơn
(Thanh Hóa), Vĩnh Linh (Quảng
Trị), để thấy, con trâu có mối liên
hệ mật thiết và gần gũi như thế
nào trong đời sống con người.
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Xuân trong tâm thức
Spring in consciousness

Thiêng liêng

Tết

một chữ

phạm quỳnh
Trích sách Tết Việt Nam xưa

T

ết, một chữ diệu kỳ mà dường như chứa
đựng niềm vui sướng vô bờ bến của cả một
dân tộc vô tư, vui vẻ vào mỗi khi bắt đầu
năm mới. Họ quên đi mọi bất hạnh và khó khăn đã
phải chịu đựng trong năm qua và sẵn sàng bắt đầu
cuộc sống mới của mình trong hy vọng và hoan hỉ!
Vậy thì ý nghĩa của thực thể bí ẩn, tuyệt vời này
là gì mà khiến người ta tôn kính ngang với một vị
thần và có sức mạnh đến mức có thể truyền cảm
hứng cho cả dân tộc trong vài ngày; tạo ra một tâm
hồn chung cho cả dân tộc, nhất là để trao cho nhau
tất cả niềm tin luôn được đổi mới trong cuộc sống –
điều đôi khi rất cần trong cuộc đời vốn thường khó
khắn và bếp bênh?
Tết đặc biệt nhất là ngày đầu tiên của năm. Nó
kéo dài hơn một ngày và nếu người ta kể đến các
công việc được chuẩn bị trước đó và những thú vui
hoặc trò tiêu khiển sau đó, thì người ta có thể nói
rằng, Tết thực sự kéo dài ít nhất ba tuần. Trong mọi
trường hợp, trạng thái tinh thần mà tết tạo ra không
biến mất trong một sớm một chiều và sẽ rất tò mò
khi nghiên cứu Tết để hiểu được tầm quan trọng đầy
đủ của sự trang trọng này, để người ta có thể mô tả
được đặc tính của quốc gia đó.
Vì vậy, Tết ở Việt Nam sẽ có một thời gian dài
để tiếp tục mặc cho sự nhiệt tình mà các nhà đổi
mới, nếu một ngày nào đó họ có thể hạn chế nó ở
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phạm vi vừa phải. Điều này sẽ không phải là tệ thì
họ cũng sẽ không bao giờ có thể ngăn chặn nó hoàn
toàn vì lợi ích của Tết Tây. Nhân dịp này, niềm vui
của mọi người sẽ luôn tiếp tục thể hiện qua những
tràng pháo chói tai và bất tận. Và sau tất cả, nếu
mọi người tìm thấy sự hài lòng ở đó, tại sao lại lấy đi
nguồn vui vẻ và thoải mái này? Cuộc sống không vui
vẻ với họ đến nỗi họ xem thường cơ hội này để thỏa
mãn không tên và vô vị này sao.

dân tộc làm nông nghiệp. Theo những ý tưởng về
vũ trụ học cổ đại, cuối mùa đông và đầu mùa xuân
được đánh dấu bằng một thời kỳ đổi mới chung.
Trong đó thiên nhiên và chúng sinh dường như được
tái sinh trở lại. Con người phải hòa mình với thiên
nhiên trong niềm vui mừng của sự tái sinh này. Họ
phải ăn mừng sự xuất hiện của “mùa xuân mới” một
cách xứng đáng. Trong vài ngày dành hết cho lễ hội
truyền thống, bằng cách nào đó con người phải đổi
mới hoàn toàn bản thân, thoát khỏi con người cũ và
tạo ra một linh hồn mới. Họ phải loại bỏ mọi suy
nghĩ buồn bã ra khỏi tâm trí. Chỉ có những ý tưởng
hạnh phúc, chỉ nói những lời tử tế, chấm dứt hận
thù và oán thán, thể hiện tình cảm rộng lượng và
nhân từ đối với tất cả mọi người, ngay cả kẻ thù tồi
tệ nhất của mình. Vì vậy, con người đóng góp vào sự
hài hòa tốt đẹp của vũ trụ, mang đến hạnh phúc cho
xã hội và cho cả chính mình. Bất kỳ lời nói không
hay nào được thốt ra, bất kỳ một hành động xấu, cử
chỉ không phù hợp nào được làm trong những ngày
Tết, không chỉ là vi phạm nghiêm trọng các quy tắc
tập tục cần thiết trong thời kỳ tốt lành đặc biệt này
của năm, mà còn tạo thành một kiểu phản bội đối
với thiên nhiên và như vậy, sự bất hạnh sẽ đến cho
những ai có tội với nó.

Một trong những đặc điểm của người Việt, đó
là thiết lập một sự tương ứng chính xác, một kiểu
thuyết song song giữa các sự kiện của tự nhiên và
các sự kiện của con người. Chúng gây ảnh hưởng
qua lại lẫn nhau và có thể nói, cái được mất của
ảnh hưởng này là thứ mong manh vô hạn, đó là
hạnh phúc của con người. Do đó, điều thích hợp là
con người không ngừng hành động đúng với các quy
luật tự nhiên, cũng giống như các quy luật của luân
lý và tinh thần, sao cho các hiện tượng tự nhiên xảy
ra theo trình tự mong muốn và không có sự xáo trộn
nào cản trở tiến trình bình thường của cuộc sống và
hạnh phúc của con người.

Vì vậy, vào buổi sáng ngày đầu năm, người khách
xông đất đầu tiên của một gia đình được cho là sẽ
mang lại hạnh phúc hay bất hạnh trong cả năm,
tùy thuộc vào việc người đó có phải là người hạnh
phúc hay bất hạnh. Xét về vị trí xã hội, danh dự,
mức độ tài sản, số lượng nhiều hay ít con cháu,
cả về sự thay đổi của tâm trí hoặc tính cách và ít
nhiều “may mắn” của anh ta nữa. Một người đang
có tang, người vừa thoát khỏi vận rủi, người đã thất
bại trọng mọi nỗ lực của mình, sẽ rất cẩn thận tránh
ra ngoài vào sáng sớm ngày hôm đó, vì sợ sẽ mang
theo xui xẻo cho người khác. Để không bỏ lỡ cơ hội
đón tiếp người khách đầu tiên mà sẽ mang lại hạnh
phúc cho gia đình, những chuyến thăm này thường
được quy định trước. Người ta chọn ra trong số họ
hàng hoặc bạn bè, một người được coi là người hạnh
phúc, người có tài lộc, sức khỏe, đáng tin cậy, gia
đình đông con,… và người đó được yêu cầu đến vào
lúc một giờ sáng để hoàn thành nhiệm vụ sứ giả của
hạnh phúc.

Sự nối tiếp của các mùa là một hiện tượng tự
nhiên có tầm quan trọng rất lớn, nhất là đối với một

Hạnh phúc! Đó là giấc mơ ám ảnh tâm trí và
tưởng tượng của con người ở khắp mọi nơi. Ở đất

Hơn nữa, Tết còn lâu mới là vô nghĩa và đây
không phải là một trò chơi trí óc đơn thuần mà phải
cố gắng rút ra được “triết lý của nó”.
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nước này với mỗi năm mới, nó được gợi lên, được
tuyên bố, được thu hút và được thể hiện theo một
nghìn cách khác nhau. Nó được ca tụng trên các
bản khắc và câu đối trên giấy đỏ trang trí ở các bức
tường cũng như ở cửa ra vào. Và vì màu đỏ là màu
của sự may mắn tuyệt vời, nên xác pháo đỏ và cánh
hoa đào hồng nằm rải rác trên sân và trên mặt bàn
thờ. Con người tự tạo cho mình một khuôn mặt tươi
cười, một biểu lộ hân hoan, một vẻ mặt vui sướng
như để giữ lại một cách tốt nhất hạnh phúc thoáng
qua và khó nắm bắt này
Tết là gì? Tết chính là sự náo nức vô cùng của
tất cả những người con Việt Nam, những người mà
nhân dịp có sự đổi mới chung của thiên nhiên và
con người, thể hiện niềm tin yêu vào cuộc sống và
khát vọng hạnh phúc, sung túc của họ.
Nó cũng là một cái gì đó khác nữa. Đó là sự
thánh hóa, sự tán dương của gia đình và sự sùng bái
tổ tiên. Và như vậy nó là một sự thiết lập gắn liền với
sự hình thành của gia đình và thành phố Việt Nam.
Trong dịp Tết, cả gia đình được đoàn tụ và thực sự
sống một cuộc sống chung. Một gia đình Việt Nam
bao gồm cha, mẹ, anh, chị, em, thường có cô, chú,
ông, bà và đôi khi là ông bà cố. Tất cả cùng nhau
dưới một mái nhà. Những gia đình có thành viên tản
mát trong những ngày còn lại của năm thì ngày hôm
đó, được tìm thấy đông đủ dưới mắt tổ tiên mà bài
vị đã được trưng ra trên bàn thờ trang hoàng lộng
lẫy, nơi nến vàng và nhang thơm cháy suốt ngày
đêm, nơi chất đống các giấy tờ vàng bạc,lễ vật do
con cháu mang về dâng lên vong linh tổ tiên để cầu
nguyện hạnh phúc.
Bởi Tết không chỉ là lễ của người sống, nó cũng là
lễ của người chết. Chính trong ba ngày Tết, họ mới
thực sự hòa vào cuộc sống của gia đình, của con
cháu. Ngày hôm trước, người ta mời tất cả những
người đã khuất trở về nhà... ăn Tết với mình. Sau
đó hai lần một ngày, họ được mời vào hai bữa ăn
chính mà không tính lễ vật cúng là trà, trái cây, bánh
ngọt. Kết thúc ngày thứ ba hoặc thứ tư là ngày đại
lễ từ biệt, tiễn ông bà. Các vong linh tổ tiên được
cho là trở về thế giới bên kia, mang theo những
mong muốn và tâm sự của những người thân yêu
mà họ vừa mới chia sẻ trong vài ngày, và để lại
những người thân ở thế giới này, những người mà họ
luôn dõi theo và bảo vệ.
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Hồn gỗ nét xuân

Xuân

Wooden soul with spring

Phục dựng
quá khứ
Diên Hựu
T

ừ 2 tháng nay, công chúng “sốt” với Sản
phẩm công nghệ thực tế ảo VR3D chùa
Diên Hựu - kiến trúc Một Cột thời Lý của
nhóm SEN Heritage. Sản phẩm này được trình diễn
và trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam từ 23
đến 30/1/2020.
Trong thời gian từ 14 -1-2021 đến ngày 22 -1
-2021, Bảo tàng Nhân học (Trường Đại học Khoa
học Xã hội và Nhân Văn Hà Nội) và SEN Heritage
tổ chức triển lãm “Phỏng dựng kiến trúc chùa Một
Cột thời Lý: từ tư liệu bi ký – khảo cổ đến công nghệ
thực tế ảo”. Tại đây dành riêng một không gian để
triển lãm các sản phẩm tranh 3D, VR3D, AR, bản
mockup mô hình phỏng dựng kiến trúc Một Cột và
chùa Diên Hựu thời Lý.

Công nghệ thực tế ảo chắp nối các mảnh vỡ
Thực tế, công trình chùa Diên Hựu – Một Cột được
xây dựng từ thời Lý đã bị phá hủy từ lúc nào không ai
rõ. Đến nửa đầu thế kỷ 20, còn hiện hữu công trình
chùa Một Cột, nhưng trước khi thực dân Pháp rút khỏi
Hà Nội, đã đặt bom đánh sập sụp vào ngày 9-11
-1954. Chùa Một Cột thực tế hiện nay là sản phẩm
phục dựng từ 1955, được thực hiện bởi KTS. Nguyễn
Bá Lăng. Ngày nay không ai biết quy mô, diện mạo
kiến trúc công trình này vào thời Lý như thế nào.
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chương phượng

Sản phẩm công nghệ thực tế ảo VR3D chùa
Diên Hựu - kiến trúc Một Cột thời Lý của nhóm SEN
Heritage là một kết quả đúc kết từ 10 năm nghiên
cứu và tổng hợp các giả thuyết khoa học. Từ hàng
trăm mảnh vụn và phế tích khảo cổ, bản tái lập
chùa Diên Hựu đã được phỏng dựng thành các sản
phẩm: bản thiết kế kỹ thuật 3D các đơn nguyên kiến
trúc trong chùa Diên Hựu, phim 3D, bản VR3D của
mandala Diên Hựu, bản mockup hình thái kiến trúc
của tháp Một Cột. Các sản phẩm này vừa là số hóa
các mảnh vụn di sản rời rạc vào một hệ thống tái lập
và phỏng dựng, nhằm phục vụ việc lưu trữ dữ liệu,
bảo tồn văn hóa, phỏng dựng phế tích, quảng bá di
sản văn hóa thời Lý đến với xã hội đương đại.

2021

hoa kinh, A hàm kinh, Pháp giới an lập đồ, Hoa tạng
truyện, Phật tổ thống kỷ…”.

Theo phỏng dựng, hình ảnh chùa Diên Hựu thời
Lý có kiến trúc trung tâm là tháp Liên hoa đài (ngày
nay gọi là chùa Một Cột), đây là một công trình
kiến trúc tòa lầu gỗ 6 mặt được đặt trên một cột đá
hình búp sen, có trang trí đôi rồng. Tòa lầu này có
hệ thống đỡ mái với kết cấu đấu củng. Mái ở đây là
một tầng mái với 6 mái hình tam giác, ngói lợp mái
thuộc loại ngói ống. Sơn trang trí trên tòa tòa lầu gỗ
gồm 2 màu chủ đạo: đỏ và vàng. Kiến trúc Liên hoa
đài được tọa lạc giữa một hồ nước hình vuông. Một
cây cầu bằng gỗ nối từ hành lang vượt qua hồ nước,
bắc lên tòa lầu. Xung quanh hồ nước là công trình
kiến trúc gỗ kỳ vĩ và vô cùng lung linh, đó là các dãy
hành lang khép kín thành bình đồ hình vuông. Bốn
dãy hành lang nay lại được đặt ở giữa hồ nước, xung
quanh hồ nước lại là vòng hành lang cũng là kiến
trúc nữa rộng hơn và còn kỳ vĩ hơn, cũng theo bình
đồ hình vuông.

Theo PGS.TS Trần Trọng Dương - Viện Nghiên
cứu Hán Nôm – người chủ trì đề tài Sản phẩm công
nghệ thực tế ảo VR3D chùa Diên Hựu - kiến trúc
Một Cột thời Lý, dựa trên sử liệu của văn bia Sùng
Thiện Diên Linh ở chùa Long Đọi (niên đại năm
1121) toàn bộ bình đồ này đã mô phỏng đồ án
mandala (mạn đồ la) theo đúng kinh điển Phật giáo
được ghi chép trong các bộ Hoa Nghiêm kinh, Pháp

Tuy nhiên, những hạng mục kiến trúc của chùa
Diên Hựu xưa không còn, khảo cổ cũng không có,
nên ông Dương sử dụng các hạng mục kiến trúc
đồng dạng khác để phỏng dựng. Cụ thể, sử dụng
hình ảnh cột chùa Dạm để làm cột trụ của công
trình chùa Một Cột, phần lầu gỗ đặt trên cột đá có 6
mặt. “Về kiến trúc tòa lầu gỗ, chúng tôi đã trải qua
rất nhiều giả thuyết khác nhau, trên cột đá đó đặt
tòa lầu bằng gỗ với 4 mặt, hoặc 6 mặt hoặc 8 mặt.
Trong sách “Việt sử lược” có ghi rõ tên của công
trình Liên hoa đài – chùa Một Cột đầy đủ bằng chữ
Hán là “Độc trụ lục giác liên hoa lâu”. Đó là một gợi
ý để cho chúng tôi nghĩ đến kiến trúc trứ danh bằng
gỗ này có 6 mặt. Nó khớp với hiện trạng cột đá chùa
Dạm. Theo khảo sát của thầy Nguyễn Hùng Vĩ, trên
đỉnh có rãnh dầm chịu lực và hệ thống lỗ ngoạm rất
đều nhau với số đo hiện tại là 28 – 35 cm. Những
lỗ này là để giữ 6 thanh dầm chịu lực”, ông Dương
diễn giải.
Số 130 - Tháng 1+2.2021
No. 130 - January+February, 2021

Năm thứ 12
12 Years

73

Hồn gỗ nét xuân

Xuân

Wooden soul with spring

Phản biện của các nhà khảo cổ

Ông Dương cho hay: “Ban đầu chúng tôi đưa ra
nhiều giả thuyết: một tầng mái, hai tầng mái, ba
tầng mái. Sau đó, tôi và TS Đào Xuân Ngọc đi đến
thống nhất là chỉ có một tầng mái, vì nếu đặt trên
đó quá nhiều hệ thống mái, sẽ rất nặng, khung chịu
lực sẽ không đỡ nổi”.
Đa số người dân cho rằng ngói lợp mái chùa ở
nước ta là ngói mũi hài, trong khi ngói ống là đặc
trưng của kiến trúc cổ Trung Quốc. Tuy nhiên, các
kết quả nghiên cứu khoa học khảo cổ đều cho thấy,
ngói lợp mái các công trình quan trọng thời Lý chủ
yếu là ngói ống. chứ không phải ngói mũi hài. Hình
ảnh các tháp đất nung thời Lý hiện còn ở Bảo tàng
Lịch sử quốc gia cũng cho thấy hình ảnh mái ngói
ống. Các nhà khoa học đã có công trình nghiên cứu
in thành sách, mô hình mái này cũng đã được dựng
thành phim 3D và chiếu tại bảo tàng dưới hầm tòa
nhà Quốc hội. Hình lá đề trên cánh cửa chùa Phổ
Minh là mô típ mỹ thuật phổ biến trong nhiều hoa
văn kiến trúc Phật giáo, chúng tôi đã đưa vào cánh
cửa của “Độc trụ lục giác liên hoa lâu”. Về màu sắc
trên các kiến trúc gỗ, nhóm nghiên cứu chọn 2 màu
cơ bản: son đỏ và màu vàng để thể hiện.
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Phản biện tại tọa đàm, TS. Nguyễn Hồng Kiên
nêu quan điểm: “Xin nói thẳng, tôi không tán thành
việc dùng cột chùa Dạm để phục dựng cột chùa
Một Cột. Hai cái đó nó lệch nhau hoàn toàn”. Theo
ông Kiên, cột chùa Dạm tọa lạc ở mẹt thềm thứ hai
của chùa Dạm, bởi vậy chỗ đó sẽ không có không
gian để trở thành Mạn đà la như giả thuyết rất hay
từ những năm 1980 của thế kỷ trước của PGS.TS
Ngô Đức Doanh đưa ra, và nay TS Trần Trọng Dương
phát triển. “Tôi cho rằng, cột chùa Dạm là một hiện
vật độc lập tự thân. Hình rồng tạo thành vòng tròn
trên thân cột tạo thành một tác phẩm điêu khắc.
Chúng ta không nên nghĩ đến chuyện nó đặt ở dưới
cầu thang như nhóm SEN Heritage vẽ ra ở đây.
Chùa Một Cột hiện nay chúng ta cứ bảo là của Kiến
trúc sư Nguyễn Bá Lăng, nhưng ông ý không phải là
tác giả thiết kế, mà ông ý chỉ sắp xếp lại. Hãy nhìn
xem tấm ảnh của người Pháp chụp trước khi nó bị
phá hủy thì thấy cũng giống với công trình sau này
do KTS Nguyễn Bá Lăng phục dựng. Nó xộc xệch,
nhưng vẫn đúng với kết cấu như này. Chẳng lẽ xưa 6
mặt, mà đời sau các cụ lại làm thành 4 mặt?”, TS.
Nguyễn Hồng Kiên nói.

Ông Kiên tiếp tục nêu quan điểm: “Tôi không
đồng ý với việc dựa trên kết quả nghiên cứu của
GS.TS Bùi Minh Trí cho rằng, kiến trúc thời Lý là
kiến trúc đấu củng. Để rồi phỏng dựng hệ thống đỡ
mái của chùa Một Cột, không phải là các đầu bẩy
mà là những đấu củng rất lai căng. Nếu kiến trúc
thời Lý là kiến trúc đấu củng, thì bây giờ chúng ta
phải tìm thấy được một tí tị đấu còn lại, có thể nhỏ
hơn, hoặc là một phần của cái đấu. Tôi và TS. Bùi
Minh Trí từng nhiều lần cùng tham gia khai quật
khảo cổ ở Hoàng thành Thăng Long, đúng là có tìm
thấy chứng tích về kiến trúc đấu củng, do người Đại
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Việt làm. Nhưng từ chứng tích này, TS. Bùi Minh
Trí khẳng định kiến trúc thời Lý có đấu củng, thì lại
không chính xác. TS Bùi Minh Trí cho rằng niên đại
của di vật đó vào thế kỷ 15. Tôi có nói rẳng, nếu
đó là thế kỷ 15 thì đẹp quá. Nhưng theo tôi, nó lại
không phải thế kỷ 15, mà thậm chí lùi đến thế kỷ
17, vì tôi căn cứ vào các hoa văn chạm ở trên đấy.
Với 30 năm làm khảo cổ và trùng tu di tích. Tôi
khẳng định, đấu củng đó là của thế kỷ 17”.

Dương đưa trụ đá này vào phỏng dựng chùa Một
Cột, nhìn hình ảnh 2 con rồng kia nằm dưới gầm cái
cầu dẫn người ta đi lên chùa. Đây là một điều tối
kỵ về mặt tâm linh trong kiến trúc cổ, nên tôi không
đồng ý với giả thuyết này. Tôi cũng không đồng ý
với chiều cao của cái cột như anh Dương và nhóm
SEN vẽ. Cầu vẽ phỏng dựng nhìn nó gầy gầy, không
tương xứng với kiến trúc, Tôi cho rằng hình ảnh quá
sơ lược, không ăn ý với công trình”, ông Triệu bày tỏ.
TS. Phạm Văn Triệu (Viện Khảo cổ học) cho biết,
“Tư liệu khảo cổ học về chùa Diên Hựu – Một Cột
thời Lý là chúng ta không có. Chưa có một cuộc khai
quật nào ở địa điểm này, nên mọi tư liệu khảo cổ
học mà nhóm SEN dùng chỉ là tư liệu khảo cổ học
gián tiếp. Do vậy, quy mô công trình, mặt bằng công
trình đều là giả định. Tôi cũng không đồng ý với
việc dùng cột đá chùa Dạm để đưa vào chùa Diên
Hựu này. Nghiên cứu bất cứ công trình kiến trúc nào
cũng phải xem xét trong kết cấu tổng thể. Cột đá
chùa Dạm trang trí có 2 con rồng chầu vào nhau và
chầu vào lối đi ở giữa, đối diện với nó là nền móng
tháp. Năm 2011, tôi có tham gia khai quật lần đầu
tiên tại chùa Dạm. Tôi đo từ vị trí đầu rồng đến chân
của móng tháp thì thấy chênh khoảng 1,2 m. Chúng
tôi cho rằng, 2 con rồng này cùng kiến trúc tháp là
đối xứng nhau qua lối đi ở giữa. Khi anh Trần Trọng

Về vấn đề đấu củng, cả TS. Phạm Văn Triệu và
TS. Phạm Lê Huy đều đưa ra quan điểm khác với
TS. Kiên. “Đúng như TS. Nguyễn Hồng Kiên nói, ở
Hoàng thành Thăng Long chúng ta không tìm thấy
dấu tích của đấu củng. Những đấu củng phát hiện là
ở dưới dòng sông chảy qua kinh thành. Những đấu
củng đó là của thời Lê, chứ không phải thời Lý. Tuy
nhiên, các tư liệu văn bia thời Lý có ghi chép về đầu
củng. Dĩ nhiên không phải kiến trúc thời Lý phổ biến
có đấu củng, nhưng sẽ có một số kiến trúc quan
trọng sử dụng kiến trúc đấu củng”, ông Triệu nói.
Công trình phỏng dựng chùa Diên Hựu – Một Cột
bằng công nghệ thực tế ảo của nhóm SEN Heritage
có đúng với kiến trúc đó thời Lý hay không, độ chính
xác là bao nhiêu %, thì hiện vẫn đang là sự tranh cãi
trong giới khảo cổ học, khoa học lịch sử.
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ỗi món đồ nội thất
Mđều
kể một câu chuyện

Hai vật liệu xây dựng cơ bản - thép và gỗ kết hợp với nhau
do Slick+DesignUSA thiết kế, nó là phong cách cổ điển và
trường tồn với thời gian. Bạn biết rằng bạn có thể mong đợi
những điều tuyệt vời từ một nhóm đã cung cấp các thiết kế
kiến trúc đoạt giải thưởng trong hơn 25 năm vừa qua.
phạm trang
(Theo Yankodesign)

T

hiết kế nội thất, hoặc khám phá và sử dụng những thiết kế nội thất độc đáo có thể là ở thích của
nhiều người trong số chúng ta. Vì mỗi chúng ta biết rằng, những món đồ này mang một ý nghĩa
riêng biệt, nó là một câu chuyện dài để kể, từ lúc nhà thiết kế dành hàng giờ để tưởng tượng và
sáng tạo chúng, sau đó người thợ thủ công chuyển đổi chúng thành một vật thể tồn tại qua nhiều thế hệ
và kể những câu chuyện của chính mình.
Nhưng hãy bỏ qua những lời nói hoa mỹ sang một bên đi, những thiết kế đồ nội thất này chắc chắn
sẽ giúp bạn kết nối với chúng bằng cách sử dụng các thiết kế thật tinh tế mà vẫn toát lên nét cổ điển qua
nhiều năm tháng.
Nổi bật bởi hình dáng trang trọng thanh lịch và một phẩn của hai
bên tay ghế được bọc một lớp da thật quý phái, Ghế bành Ryokō của
David Girelli mang đến cảm giác yên bình thực sự. Lấy cảm hứng từ
một chiếc ghế gấp Nhật Bản từ những năm 1960,
các tính năng, chất liệu và các chi tiết ghép nối
nâng cao đường nét và các yếu tố thiết kế của chiếc
ghế. Đệm lưng rời điều chỉnh xung quanh khung
bằng gỗ tần bì khi ngồi và mang lại cảm giác thoải
mái đầy sáng tạo.
Tủ đầu giường Wojtala của Kirby Furniture mang tới
sự tưởng tượng về màu sắc và việc sử dụng tay cầm
hình tròn hết sức thân thiện, bàn đầu giường với phù
hiệu hình mặt trăng là thứ cần phải có để giúp bạn ngủ
ngon với những cuộc phiêu lưu trong giấc mơ của bạn.

Chúng tôi đã thấy rất nhiều thiết kế kết
hợp nhựa thông - đó là một xu hướng nghệ
thuật vẫn hiện hữu. Trong khi hầu hết các
nhà thiết kế sử dụng nhựa thông để làm
lại thiết kế của họ, nhà thiết kế Meubles
Thouret đã quyết định thực hiện một cách
tiếp cận sáng tạo giúp bạn đánh giá cao hơn chức năng của gỗ ở dạng tự nhiên - sử dụng nhựa để tạo
khuôn hoặc ghép các mảnh gỗ khác nhau. Mỗi miếng gỗ riêng lẻ vẫn giữ lại mẫu cắt đó, được bọc trong
nhựa thông, và việc sử dụng thêm nhựa thông có nghĩa là đồ gỗ phức tạp giờ đã kết hợp với vật liệu dẻo
này. Thật thông minh và đầy thẩm mỹ phải không nào!
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Tủ TV của Hiroto Arima mang lại nét xưa
cũ, đáng được bảo tồn cho tới thời hiện đại.
Sự hoàn thiện trang nhã của cabin nâng tầm
toàn bộ thiết kế, phù hợp với mọi không gian.
Trên thực tế, tôi biến nó thành vật trung tâm
của ngôi nhà mình và sắp xếp những thứ còn lại sao cho phù hợp với nó!
Được sản xuất tại Melbourne, chiếc bàn Grace Entrance của
hãng Arquette Furniture tự hào có các ngăn kéo được thiết kế
bằng tay đi kèm với cơ chế đẩy của hãng Blum để mở và đóng
nhẹ nhàng, kết hợp liền mạch đồ gỗ truyền thống với
thiết kế hiện đại. Chiếc bàn ở đây được làm bằng gỗ
thông của Mỹ chắc chắn và sự đơn giản của toàn bộ
thiết kế khiến nó tự toát lên vẻ đẹp thanh lịch vốn có!

Chúng tôi rất thích khi các nhà thiết
kế kết hợp các vật liệu với nhau - kết
quả là thường xuyên mang lại một
thiết kế hết sức hấp dẫn. Đó chính xác
là những gì đã xảy ra khi Mark George
kết hợp kiến thức về kiến trúc với sự
sáng tạo của mình - một khung giường
bằng bê tông và gỗ hiện đại được
làm bằng gỗ tần bì vì loại gỗ này vẫn
giữ được màu sắc ban đầu. Mặc dù
bê tông lấp đầy bất kỳ khoảng trống
nào, nhưng Mark vẫn cẩn thận làm lại
khung giường để vẻ đẹp của toàn bộ
thiết kế được tỏa sáng.

Lozi Design đã sử dụng một
khớp sóng siêu lớn được làm từ
gỗ tần bì rắn nhẹ và nhiều loại
bề mặt hoàn thiện để tạo ra Bàn
sóng. Ý tưởng hoàn hảo này là
một phần của "dòng sóng" tạo
nên sự nổi bật và thêm làn
sóng mới cho bất kỳ ngôi nhà
đương đại nào. Lozi cũng đã
phát triển vật liệu bề mặt mới
cho chiếc bàn này - bằng cách
tái sử dụng mùn cưa phế thải,
họ đã tạo ra một vật liệu tấm
màu đỏ bằng cách trộn nó với
nhựa nguyên sinh. Các chi tiết
nội thất này toát lên sự thân
thiện với môi trường.

Töjbox là một tủ quần áo bằng
gỗ sồi, nhưng ở đây vẻ đẹp thể
hiện ở chỗ nó không sử dụng đinh
vít, đinh hay keo dán. Sự thuần
khiết trong thiết kế này khiến nó
trở nên hoàn toàn phù hợp cho
những anh chàng độc thân hoặc
gia đình thường xuyên thay đổi
căn hộ. Bạn chỉ cần tháo rời và
lắp ráp lại nó khi bạn đến nơi ở
mới. Được thực hiện bởi studio
Đan Mạch ‘Made by Michael’ tủ
quần áo này chính là sự đơn giản
của vùng Scandinavia mang đến
cuộc sống này.
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Wooden soul with spring

Kinh doanh
lâm nghiệp
bền vững

2021

PHÂN TÍCH CÁC-BON
cho lâm nghiệp
ĐỊNH LƯỢNG CÁC-BON
Chúng tôi tính toán lượng các-bon được lưu trữ trong
khu rừng của bạn và trong các sản phẩm gỗ khai thác.

LẬP KẾ HOẠCH CÁC-BON
Chúng tôi cung cấp những kế hoạch quản lý xem xét đến
mục tiêu hấp thu các-bon trong khu rừng của bạn.

KINH NGHIỆM TRONG CÁC DỰ ÁN CÁC-BON TOÀN CẦU
Chúng tôi đã thực hiện nhiều dự án carbon liên quan đến các doanh
nghiệp lâm nghiệp và các nhà đầu tư các-bon lớn nhất trên thế giới.
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TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU GỖ
VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM
NĂM 2020

VIETNAM EXPORT AND IMPORT OF
TIMBER AND WOOD PRODUCTS IN
2020

I. XUẤT KHẨU
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất
khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong
tháng 12/2020 lập kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu trong
1 tháng, đạt 1,338 tỷ USD, tăng 8,3% so với tháng trước
đó và tăng tới 20% so với tháng 12/2019; nâng tổng kim
ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam năm 2020 đạt
12,371 tỷ USD, tăng 16,2% so với năm 2019.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ trong
năm 2020 đạt 9,535 tỷ USD tăng 22,5% so với năm
2019; chiếm 77,22% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG,
tăng so với tỷ trọng 73,67% của năm 2019.
Năm 2020, xuất khẩu G&SPG vươn lên đứng thứ 6
về kim ngạch xuất khẩu hàng hóa/nhóm hàng hóa của
Việt Nam. Có thể khẳng định đây là năm kỳ tích của hoạt
động xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong bối cảnh kinh
tế toàn cầu suy giảm, hoạt động xuất khẩu hàng hóa của
Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn.
Hoa Kỳ là thị trường chủ lực đóng góp vào kỳ tích xuất
khẩu G&SPG trong năm 2020 của Việt Nam: mặc dù
chịu ảnh hưởng nặng nền của đại dịch Covid-19 nhưng
kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị trường này đạt tới
7,166 tỷ USD, tăng tới 34,37% so với năm 2019 – mức
tăng cao nhất trong số các thị trường xuất khẩu G&SPG
của Việt Nam; chiếm tới 57,92% tổng kim ngạch xuất
khẩu G&SPG của toàn ngành.
Dự báo năm 2021: Cùng với sự gia tăng dòng vốn FDI
vào Việt Nam; Vacxin Covid-19 kỳ vọng từng bước đẩy lùi
dịch bệnh, đà phục hồi kinh tế toàn cầu; Sự chủ động về
nguồn nguyên liệu gỗ đầu vào của Việt Nam sẽ là những
yếu tố giúp hoạt động xuất khẩu G&SPG của Việt Nam
tiếp tục được kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng trên 15%
trong năm 2021.

I. EXPORT
According to the statistics of the General Department of
Vietnam Customs, the export turnover of wood and wood
products (W&WP) of Vietnam in December 2020 set a high
record for export turnover in one month, achieved US$1.338
billion, up 8.3% compared to previous month and increased
by 20% compared to December 2019; upgrade Vietnam's total
export turnover of W&WP in 2020 to US$12.371 billion, up
16.2% compared to 2019.
In particular, the export turnover of wood products in 2020
reached US$9.535 billion, up 22.5% compared to 2019 and
accounted for 77.22% in total export turnover of W&WP, up
from the 73.67% share of 2019.
In 2020, exporting W&WP ranked the 6th in the Vietnam’s
export turnover of goods/commodity groups. It can be affirmed
that this is a miracle year of Vietnam's W&WP export in the
context of the global economic slowdown, and Vietnam's export
has been facing with many difficulties.
The United States is the main market which contributes
to the W&WP export miracle in 2020 of Vietnam: although
the Covid-19 epidemic had big impact, the export turnover of
W&WP to this market reached US$7.166 billion, up to 34.37%
compared to 2019 - the highest increase among W&WP export
markets of Vietnam; accounted for 57.92% of the total W&WP
export turnover in the whole industry.
Forecast for 2021: Along with the increase in FDI inflows
into Vietnam; the Covid-19 vaccines are expected to step by
step reverse the epidemic and global economic recovery; The
initiative in Vietnam's input timber sources will be factors that
help Vietnam's export of W&WP continue to be expected to
maintain a growth of over 15% in 2021.

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong năm 2017 - 2020
Chart 1: Reference to Vietnam’s export turnover of W&WP monthly in the period of 2017 - 2020
(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data)
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Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)
Năm 2020, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh
nghiệp FDI đạt 6,105 tỷ USD, tăng tới 29,63% so với năm
2019 (cao hơn mức tăng trưởng của toàn ngành xuất khẩu
G&SPG của Việt Nam; chiếm tới 49,35% tổng kim ngạch
xuất khẩu G&SPG của toàn ngành; tăng so với tỷ lệ 42,23%
của năm 2019.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 5,661
tỷ USD, tăng tới 30,8% so với năm 2019; chiếm 92,72%
tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn khối FDI.
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU:
Năm 2020, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường lớn nhất và
ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất trong số các thị trường
xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam đạt 7,166 tỷ USD,

2021

FDI enterprises
In 2020, the W&WP export turnover of FDI enterprises
achieved over US$6.105 billion, up 29.63% compared
to 2019 (it is higher than the growth of Vietnam’s export
industry of W&WP; accounted for 49.35% of the total export
turnover of the W&WP in the whole industry; increased by
42.23% compared to 2019.
In particular, the export turnover of wood products
reached US$5.661 billion, up 30.8% compared to 2019;
accounted for 92.72% of the total export turnover of W&WP
in the whole FDI sector.
Export markets
In 2020, the US was the largest W&WP export market of
Vietnam and recorded the highest growth among Vietnam’s
key W&WP export markets at US$7.166 billion, up 23.37%
compared to 2019; accounted for 57.92% of the total export

Bảng 1: Tham khảo thị trường xuất khẩu G&SPG sang một số thị trường trong năm 2020
Table 1: Reference to some Vietnam’s key export markets W&WP in 2020
(ĐVT/Unit: 1.000 USD)

Thị trường/Market

US
Japan
China
South Korea
UK
Canada
Australia
Germany
France
Malaysia
Netherlands
Taiwan
Thailand
Belgium
Arab Saudi
Denmark
Spain
Sweden
India
Newzealand
Laos
Poland
Italy
UAE
Chile
Mexico
Cambodia
Singapore
Hong Kong
Russia
South Africa
Kuwait
Turkey
Portugal
Switzerland
Greece
Norway
Austria
Czech
Finland
Others

Year 2020 (1.000 USD)
7,166,235
1,294,262
1,199,652
818,263
229,280
219,805
172,038
118,207
107,097
75,834
72,938
71,483
50,890
44,852
38,229
32,449
27,966
25,616
25,084
24,638
24,414
23,877
22,391
21,895
17,731
16,308
15,138
15,020
9,850
6,811
6,695
5,933
4,128
2,349
2,315
2,304
2,127
1,591
1,438
1,160

Changes compared to 2019 (%)
34.37
-2.48
3.18
3.24
-26.46
14.37
13.63
0.43
-18.62
7.55
-8.11
-2.19
20.44
13.76
1.37
4.74
-20.30
-12.59
-30.69
1.42
-47.92
2.10
-35.47
-9.19
4.67
-14.73
38.76
-38.76
130.45
32.28
-34.22
-21.63
38.07
-27.07
31.06
-40.13
-45.22
-11.69
-47.51
-28.10

Density in 2020 (%)
57.92
10.46
9.70
6.61
1.85
1.78
1.39
0.96
0.87
0.61
0.59
0.58
0.41
0.36
0.31
0.26
0.23
0.21
0.20
0.20
0.20
0.19
0.18
0.18
0.14
0.13
0.12
0.12
0.08
0.06
0.05
0.05
0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
6.00

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data)
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tăng 23,37% so với năm 2019; chiếm tới 57,92% tổng kim
ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam, bỏ xa thị phần lớn
thứ 2 là Nhật Bản - chiếm 10,46%.
Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị
trường Canada và Australia cũng tăng trưởng khá cao, lần
lượt tăng 14,37% và tăng 13,63% so với năm 2019; Và
tăng nhẹ tại thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc.
Ngược lại, giảm mạnh tại trường Anh và Pháp, lần lượt
giảm 26,46%; 18,62%. Giảm nhẹ tại thị trường Nhật Bản,
Đài Loan và Hà Lan.

turnover of Vietnam’s W&WP, far from the second largest market
share of Japan accounting for 10.46%.
In addition, the W&WP export turnover to Canada and
Australia also grew quite high, up 14.37% and 13.63%
respectively compared to 2019; And slightly increased in
Chinese and Korean markets.
On the contrary, the W&WP export turnover to the UK and
France fell strongly, down 26.46% in the UK and down 18.62%
in France. The W&WP export turnover in Japan, Taiwan and
Netherlands fell slightly.

Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị
trường Thái Lan và Nga cũng tăng trưởng khá mạnh, lần
lượt tăng tới 14,7% và tăng 87,78% so với năm 2019.
Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường
Hoa Kỳ, Chile, Brazil, Pháp đều giảm so với năm 2019.
(chi tiết bảng tại Bảng 02).

Xuân

2021

In addition, the import turnover of W&WP from Thailand
and Russia also grew quite strongly, up 14.7% and 87.78%
respectively compared to 2019.
In contrast, the import turnover of W&WP from the US,
Chile, Brazil and France all decreased compared to 2019.
(Table 02 for details).

Biểu đồ 3: Tỷ trọng kim ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong năm 2020
Chart 3: Reference to the import turnover density of W&WP into Vietnam in 2020
(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)

Biểu đồ 2: Tham khảo thị phần kim ngạch G&SPG của Việt Nam trong năm 2020
Chart 2: Reference to the market share of Vietnam’s W&WP export turnover in 2020
(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data)

Bảng 2: Tham khảo kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ một số thị trường về Việt Nam trong năm 2020
Table 2: Reference to the import turnover of W&WP from some markets into Vietnam in 2020

(ĐVT/Unit: 1.000 USD)

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data)

II. NHẬP KHẨU

II. IMPORT

KIM NGẠCH NHẬP KHẨU:
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim
ngạch nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong năm 2020
đạt 2,558 tỷ USD, tăng nhẹ 0,6% so với năm 2019.
Như vậy, trong năm 2020, Việt Nam đã xuất siêu tới
9,813 tỷ USD trong hoạt động xuất – nhập khẩu G&SPG;
con số này của năm 2019 là 8,104 tỷ USD
Doanh nghiệp FDI
Năm 2020, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh
nghiệp FDI đạt 1,045 tỷ USD, tăng 34,84% so với năm
2019; chiếm 40,8% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG
của toàn ngành; tỷ lệ này của năm 2019 là 30,47%.
Như vậy, năm 2020, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu
5,06 tỷ USD trong hoạt động xuất nhập khẩu G&SPG; con
số này của năm 2019 là 3,93 tỷ USD.
Thị trường cung ứng
Năm 2020, Trung Quốc tiếp tục duy trì là thị trường
cung ứng G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, đạt 862 triệu
USD, chiếm 33,7% tổng kim ngạch nhập khẩu; Trung Quốc
cũng là thị trường có mức tăng trưởng cao nhất trong số các
thị trường cung ứng G&SPG chủ lực cho Việt Nam, tăng tới
31,33% so với năm 2019.

IMPORT TURNOVER:
According to the statistics from the General Department of
Vietnam Customs, the W&WP import turnover into Vietnam in
2020 achieved US$2.558 billion, slightly increased by 0.6%
compared to 2019.
In 2020, Vietnam had a trade surplus of US$9.813 billion
in the import and export of W&WP; Vietnam had an export
surplus of US$8.104 billion in 2019.
FDI enterprises
In 2020, the W&WP import turnover of FDI enterprises
reached nearly US$1.045 billion, up 34.84% over the same
period in 2019; accounted for 40.8% of the total import
turnover of W&WP in the whole industry; the W&WP import
turnover of FDI enterprises in 2019 was 30.47%.
Thus in 2020, FDI enterprises had a trade surplus of
US$5.06 billion in import-export of W&WP; FDI enterprises
had a trade surplus was US$3.93 billion in 2019.
Import markets
In 2020, China continue to be the largest W&WP supply
market for Vietnam, reached US$862 million, accounted for
33.7% of total import turnover; China is also the market with
the highest growth among the main W&WP supply markets for
Vietnam, up to 31.33% compared to 2019.
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Thị trường/Market
China
US
Thailand
Chile
Newzealand
Brazil
France
Laos
Russia
Congo
Germany
Malaysia
Indonesia
Canada
South Korea
Finland
Australia
Italy
Ghana
Argentina
Sweden
Japan
Cambodia
Belgium
South Africa
Taiwan
Myanmar
Others

Year 2020 (1.000 USD)

Changes compared to 2019 (%)

Density in 2020 (%)

862,271
311,704
129,222
69,145
67,717
66,163
62,582
58,268
56,799
51,155
49,321
44,787
26,454
23,008
19,625
17,291
15,193
15,150
14,492
10,516
9,190
9,137
8,296
7,953
6,003
3,690
1,100

31.33
-7.86
14.70
-14.01
-1.73
-7.65
-3.29
6.28
87.78
*
-27.19
-32.40
-2.90
-8.69
-9.13
0.14
53.57
-33.20
-33.23
4.41
6.62
11.61
-74.44
-39.09
-21.61
-27.35
28.04

33.70
12.18
5.05
2.70
2.65
2.59
2.45
2.28
2.22
2.00
1.93
1.75
1.03
0.90
0.77
0.68
0.59
0.59
0.57
0.41
0.36
0.36
0.32
0.31
0.23
0.14
0.04
27.00

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan /Resource: Go Viet analyzed from Customs data)
Số 130 - Tháng 1+2.2021
No. 130 - January+February, 2021

Năm thứ 12
12 Years

83

Hỗ trợ doanh nghiệp

Xuân

Export & Import

Exports products

Mặt hàng xuất khẩu
Các mặt hàng có giá trị xuất khẩu cao trong năm 2020 gồm: dăm gỗ; viên nén; ván bóc; ván dăm;
ván sợi; gỗ dán/ván ghép; ghế ngồi; đồ gỗ. Trong số này ván bóc là mặt hàng ghi nhận tăng cao 94% về
lượng và 51% về giá trị, tiếp theo là mặt hàng ghế ngồi tăng 32% về giá trị xuất khẩu, mặt hàng đồ gỗ
tăng 22% về giá trị so với năm 2019. Giá trị và lượng xuất khẩu của một số mặt hàng gỗ và sản phẩm
gỗ năm 2020 như sau:
Viên nén

Ván sợi

Viên nén, xuất 3,2 triệu tấn,
đạt 352,03 triệu USD, tăng
15% về lượng và 13% về giá
trị so với 2019;

Ván sợi, xuất 111,12 nghìn
tấn, đạt 45,78 triệu USD,
giảm 28% về lượng và 1%
về giá trị so với năm trước;
Dăm gỗ

Gỗ dán

Gỗ dán/gỗ ghép, xuất trên
2,09 triệu m3, đạt 719,41
triệu USD, giảm 0,2% về
lượng, nhưng tăng 1% về giá
trị so với năm 2019.

Dăm gỗ, xuất 11,6 triệu tấn,
đạt giá trị xuất khẩu 1,48 tỷ
USD, giảm 3% về lượng và
12% về giá trị với cùng kỳ
2019;

Ván bóc

Ván dăm

Ván bóc, xuất trên 694,23
nghìn m3, đạt 81,69 triệu
USD, tăng 94% về lượng và
51% về giá trị cùng kỳ 2019;
Ghế ngồi

Ván dăm, xuất 39,7 nghìn
tấn, đạt 9,5 triệu USD, giảm
16% so với cùng kỳ 2019.

Đồ gỗ

Ghế ngồi, đạt 2,67 tỷ USD,
tăng 32% so với cùng kỳ
2019;

Đồ gỗ, đạt giá trị xuất khẩu
5,87 tỷ USD, tăng 22% so
với cùng kỳ 2019.

Các mặt hàng nhập nhiều phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất như gỗ tròn, gỗ xẻ, ván sợi, gỗ dán.
Nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ trong năm 2020 đều giảm tuy nhiên nhập khẩu các loại ván lại có xu hướng tăng.
Ván sợi

Gỗ tròn, nhập 2,02 triệu m3,
đạt 563,07 triệu USD giảm
13% về lượng và giá trị so với
cùng kỳ 2019.

Ván sợi, nhập 744,67 nghìn
m3, tăng 8% về lượng và 2%
về giá trị so với năm 2019.

Ván lạng/veneer

Gỗ dán

Gỗ dán, nhập 604,28 nghìn
m3, tăng 16% về lượng và
6% về giá trị so với năm
2019.

Ván
lạng/veneer,
nhập
275,98 nghìn m3, đạt
208,13 triệu USD, tăng
27% về lượng và 9% về giá
trị so với năm 2019.

Ván dăm

Gỗ xẻ

Gỗ xẻ, nhập 2,54 triệu m3,
đạt 842,06 triệu USD, giảm
9% về lượng và 1% về giá trị
so với năm 2019.
Ghế ngồi

Ván dăm, nhập 434,72 nghìn
m3, đạt 84,69 triệu USD tăng
16% về lượng và 7% về giá trị
so với năm 2019.
Đồ gỗ

Ghế ngồi (HS 9401), nhập
163,0 triệu USD tăng 28%
so với năm 2019

Đồ gỗ (HS 9403), nhập
187,95 triệu USD tăng 51%
so với năm 2019

(Nguồn: Gỗ Việt phân tích từ số liệu Hải Quan)
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The commodities with high export value in 2020 include: wood chips; pellets; veneer; particle board;
fiber board; plywood/ Finger-Joint board; chair; wooden furniture. Of these, veneer was the one with an
increase of 94% in volume and 51% in value, followed by chairs with an increase of 32% in export value,
and an increase of 22% in value compared to 2019. Export value and volume of some timber and wood
products in 2020 are as follows:
Pellets

Pellets, exported 3.2 million
tons, achieved US$352.03
million, up 15% in volume
and 13% in value compared
to 2019;
Plywood/Finger

Plywood / Finger-Joint board,
exported over 2.09 million
m3, achieved US$719.41
million, down 0.2% in
volume, but up 1% in value
compared to 2019.

Fiber board

Fiber board, exported 111.12
thousand
tons,
achieved
US$45.78 million, down 28%
in volume and 1% in value
compared to the previous year;
Wood chips

Wood chips, exported 11.6
million tons, reached an
export value of US$1.48
billion, down 3% in volume
and 12% in value over the
same period in 2019;

Veneer

Particle board

Veneer, exported over 694.23
thousand
m3,
achieved
US$81.69 million, up 94%
in volume and 51% in value
for the same period in 2019;
Seats

Particle board, exported 39.7
thousand tons, achieved
US$9.5 million, down 16%
over the same period in 2019.
Furniture

Seats, achieved US$2.67
billion, up 32% over the
same period in 2019;

Furniture, achieved an export
value of US$5.87 billion, up
22% over the same period in
2019.

Imports products

Mặt hàng nhập khẩu

Gỗ tròn

2021

The commodities were imported to serve for the demand of consumption and manufacture such as logs,
sawn wood, fiber board and plywood. The import of logs and sawn wood in 2020 decreased, but the import
of boards tends to increase.
Logs

Logs, imported 2.02 million
m3, achieved US$563.07
million, down 13% in volume
and value over the same
period in 2019.
Plywood/Finger

Plywood, imported 604.28
thousand m3, up 16% in
volume and 6% in value
compared to 2019.

Fiber board

Fiber
board,
imported
744.67 thousand m3, up 8%
in volume and 2% in value
compared to 2019.
Veneer

Veneer, imported 275.98
thousand
m3,
achieved
US$208.13 million, up 27%
in volume and 9% in value
compared to 2019.

Particle board

Sawn wood

Sawn
wood,
imported
2.54 million m3, achieved
US$842.06 million, down
9% in volume and 1% in
value compared to 2019.
Seats

Particle board, imported
434.72
thousand
m3,
achieved US$84.69 million,
up 16% in volume and 7%
in value compared to 2019.
Furniture

Chair (HS 9401), imported
US$163.0 million, up 28%
compared to 2019.

Furniture (HS 9403), imported
US$187.95 million, up 51%
compared to 2019.

(Resource: Go Viet analyzed from Customs data)
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Cơ hội giao thương

THUONG NGUYEN WOODWORKING MACHINE CO., LTD

Trading opportunities

Đối tác Mỹ tìm nhà sản xuất tại Việt Nam
Đối tác Mỹ đang tìm kiếm nhà sản xuất tại Việt Nam để
đặt hàng hai mẫu ghế

Ghế Crossback:
-

Ghế Chiavari:

Kích cỡ: 15.5 x 15.5 x 36 inch
- Ghế chịu lực 200kg, sơn nhiều màu khác nhau
- Gỗ sẽ được sử dụng nguồn gỗ có sẵn tại Việt Nam
- Đóng gói: 1,000 pcs/40FCL. Chồng 10 ghế lên nhau,
cho vào thùng cao, sếp hết chiều cao container
- Giá target: 16 USD FOB
- Số lượng: 5-8 container/tháng

Các chi tiết tương tự như ghế Chiavari
Đóng gói: 800 pcs/40FCL
Giá target: 19.5 USD FOB
Số lượng: 2 container/tháng

Doanh nghiệp quan tâm vui lòng liên hệ
Ms Thu Vũ - Đại diện tại Việt Nam
ĐT: 0908575490
Email: raininfall1980@gmail.com

Add: Land parcel 59-60-70, Map No.1, Phuoc Thai Hamlet,
Thai Hoa Ward, Tan Uyen Dist, Binh Duong Province VietNam.
Tel: +84-6503777 558 - Fax: +84-6503777 559

THUONG NGUYEN MACHINERY MANUFACTURER

HIGH FREQUENCY
WOOD BOARD JOINTING MACHINE AND FULL AUTO SYSTEM

Hội viên mới
Ngày 15/1/2021, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt
Nam (VIFOREST) trao quyết định công nhận Hội
viên cho Công ty DONGWHA VIETNAM
Dongwha VietNam là công ty vốn đầu tư 100%
của Hàn Quốc có nhà máy tại Lô CN1, CN2,
CN3, CN4- Khu công nghiệp Sông Công II, xã Tân
Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.
Ông Cao Chí Công, phó chủ tịch VIFOREST trao quyết
định công nhận Hội viên cho Ông Park Yong Woo,
Giám đốc bán hàng Công ty Dongwha VietNam

Công ty sản xuất xuất mặt hàng MDF với công
suất 300.000 m3 sản phẩm/năm và sàn gỗ công
nghiệp với công suất 3.700.000 m2/năm.

Nhà máy: Lô CN1, CN2, CN3, CN4- Khu công nghiệp Sông Công II,
xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0651 364 500
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TN28S2
SMALL LOG PROCESSING

CSTN 1802
AUTO. SEAT PLANER

