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NĂM THỨ 10 - 10 YEARS

Số 65 - Tháng 2+3.2015
No. 65 - February+March, 2015

Tăng niềm tin từ
sự thay đổi
2015 Vietnam economy:

Improve belief from
changes

GÖÎ & NGÖI NHAÂ VIÏÅT
THÏM “CHÊËT TRÑ TUÏÅ” CHO

EXport wood:

Tạp chí của Hiệp hội Gỗ & Lâm sản Việt Nam - Vietnam Timber & Forest Product Association

race against time

Tạp chí

TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI GỖ & LÂM SẢN VIỆT NAM - VIETNAM TIMBER & FOREST PRODUCT ASSOCIATION

Số 21 tháng 10.2010

1

Số 87 - Tháng 3.2017
No. 87 - March, 2017

TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI GỖ & LÂM SẢN VIỆT NAM - VIETNAM TIMBER & FOREST PRODUCT ASSOCIATION

TÁI CẤU TRÚC NGÀNH GỖ:
Lựa chọn đột phá của gỗ Việt Nam

PENETRATING DOMESTIC MARKET:

RESTRUCTURING IN WOOD INDUSTRY:
Breakthrough selection of
Vietnamese wood

Chiến lược phục vụ người tiêu dùng
Strategy for serving consumers

Tạp chí

TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI GỖ & LÂM SẢN VIỆT NAM - VIETNAM TIMBER & FOREST PRODUCT ASSOCIATION

Số 69 - Tháng 7.2015
No. 69 - July, 2015

Phân quyền trong lâm nghiệp:

Số 104 - Tháng 9. 2018
No. 104 - September, 2018

Xu hướng trên thế giới
và thực tế tại việt nam

Decentralization in Forestry:

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI GỖ & LÂM SẢN VIỆT NAM - VIETNAM TIMBER & FOREST PRODUCT ASSOCIATION

Số 78 - Tháng 5.2016
No. 78 - May, 2016

to eliminate all prejudices
and barriers to develop
private economy

Tạo xu hướng sử dụng
gỗ nguyên liệu

Vị Tiến sĩ trót mê
cây đàn hương

nhờ công nghệ

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ
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SOLVING THE PROBLEM
OF INCREASING PRODUCTIVITY
Trồng rừng theo chứng chỉ FSC:

Gia nhập Sân Chơi ChunG
The forest plantation according to FSC certificate:

Joining general
playground

ĐạT bước TiếN qUAN TrọNG Về các VấN Đề chíNh

Sixth VPA/FLEGT negotiation session between Vietnam and EU:

Xuân Đinh Dậu

AchiEViNG imPorTANT ProGrESS oN ThE kEy iSSUES
www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

Wood enterprises:

Phiên đàm phán cấp cao lần thứ 6 giữa Việt Nam và EU về VPA/FLEGT:

trends in the world
and the reality in vietnam

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

LÀNG NGHỀ MỘC LIÊN HÀ:

2017

Những bước tiến của mô hình cụm làng nghề
LIEN HA CARPENTRY VILLAGE:

Advanced steps for the model of village cluster

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ
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Số 88 - Tháng 4.2017
No. 88 - April, 2017

Số 93 - Tháng 9. 2017
No. 93 - September, 2017

GIẢI BÀI TOÁN TĂNG NĂNG SUẤT

Gỗ tự nhiên lên ngôi

Xu hướng trên thế giới
và thực tế tại việt nam

Decentralization in Forestry:
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Doanh nghiệp gỗ:

Phong cách sử dụng gỗ 2017:

Phân quyền trong lâm nghiệp:

To create trends to
use wood materials

Số 59 - Tháng 07&08.2014
No. 59- July&August, 2014

TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI GỖ & LÂM SẢN VIỆT NAM - VIETNAM TIMBER & FOREST PRODUCT ASSOCIATION

Số 86 - Tháng 1+2.2017
No. 86 - January+February, 2017

Chúc
Mừng
Năm
Mới

2016 TIMBER EXPORTS:
RESULTS FROM
THE EFFORTS

need more intelligenCe
and Creativity

AHEC:

TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI GỖ & LÂM SẢN VIỆT NAM - VIETNAM TIMBER & FOREST PRODUCT ASSOCIATION

THÀNH QUẢ
CỦA SỰ NỖ LỰC

Manpower in wood industry:

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

XUẤT KHẨU GỖ 2016:

Nhân lực ngành gỗ:

1

www.goviet.com.vn

13.800 VNĐ

TẤN CÔNG THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA:

Tạo xu hướng sử dụng
gỗ nguyên liệu

Cần nhiều trí tuệ
và sự sáng tạo

Những bản hòa âm của Gỗ
Số 19 tháng 8.2010

www.goviet.com.vn

Timber indusTry

No Active Materials

AHEC:

Xóa mọi rào cản
để kinh tế tư nhân phát triển

Nghệ thuật trồng cây

Số 61 - Tháng 10.2014
No. 61- October, 2014

trends in the world
and the reality in vietnam
www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

AHEC:

13.800 VNĐ

cần hài hòa
chính sách, thị trường
và sinh kế

To create trends to
use wood materials

Số 89 - Tháng 5.2017
No. 89 - May, 2017

TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI GỖ & LÂM SẢN VIỆT NAM - VIETNAM TIMBER & FOREST PRODUCT ASSOCIATION

Chưa chủ động được
nguyên liệu

AHEC:

Số 21 - Tháng 10.2010

Số 69 - Tháng 7.2015
No. 69 - July, 2015

ngành gỗ

it is necessary to
harmonize policy, market
and livelihoods
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Nội thất liễu gai
Điều kỳ diệu của các thiết kế sân vườn
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Sắn “cắn” rừng

giaãi maä GÖÎ CÛÁNG

Hệ tHống
đảm bảo
tínH Hợp pHáp
của gỗ

Mây tre Việt Nam

Số 71 - Tháng 9.2015
No. 71 - September, 2015

Xuất khẩu gỗ:

Chạy đua với thời gian

... ÀÖÌ CHÚI CUÃA BEÁ

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

Tiềm năng và thách thức
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söë 15 - thaáng 4.2010

SerVing State - model for
the deVelopment
of priVate enterpriSeS

Số 19 - Tháng 8.2010

Số 15 - tháng 4.2010

FSC - ÀIÏÌU KIÏÅN TIÏN QUYÏËT CHO
CAÁC DOANH NGHIÏÅP ÀÖÌ GÖÎ XUÊËT KHÊÍU

caSSava “occupieS” foreSt

mô hình nhà nước phục Vụ:
hướng phát triển cho
doanh nghiệp tư nhân

Tạp chí của Hiệp hội Gỗ & Lâm sản Việt Nam - Vietnam Timber & Forest Product Association

Taåp chñ cuãa Hiïåp höåi Göî Vaâ Lêm Saãn Viïåt Nam - Vietnam Timber & Forest Product Association
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Kinh tế Việt nam 2015:

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

Số 57 - Tháng 05.2014
No. 57 - May, 2014
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Số 97 - Tháng 1+2. 2018
No. 97 - January+February, 2018

Chúc Mừng
Năm Mới

MÔ HÌNH LIÊN KẾT IKEA:

Sáng tạo tạo bền vững

IKEA LINKAGE MODEL:

Creativeness makes
sustainability

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ
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Số 67 - Tháng 5.2015
No. 67 - May, 2015

Xuân Mậu Tuất 2018
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CÔNG NGHỆ GỖ MỚI:
NHỮNG HI VỌNG MỚI
CHO KIẾN TRÚC GỖ

VIFA HOME SÀI GÒN (tại Hà Nội):

BƯỚC TIẾN LỚN
TRONG NĂM 2017

Huy động rừng:
MỞ RA TIỀM NĂNG CHO
NĂNG LƯỢNG GỖ CHÂU ÂU

To develop timber materials
from plantation forests

Timber export reached $ 8 billion:

’UNLOCKING EUROPE’S
WOOD ENERGY POTENTIAL
www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ
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Số 78 - Tháng 5.2016
No. 78 - May, 2016

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ
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Số 93 - Tháng 9. 2017
No. 93 - September, 2017

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ
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Vươn xa cùng
ngành gỗ Việt Nam

Số 106 - Tháng 11. 2018
No. 106 - November, 2018

Doanh nghiệp gỗ:
Cần nhiều trí tuệ
và sự sáng tạo

Wood enterprises:
SOLVING THE PROBLEM
OF INCREASING PRODUCTIVITY

Manpower in wood industry:

need more intelligenCe
and Creativity

GỖ DÁN XUẤT KHẨU SANG MỸ:

Những quan ngại từ
việc tăng đột biến
PLYWOOD EXPORTS TO THE US:

Concerns from the
increase suddenly
Phiên đàm phán cấp cao lần thứ 6 giữa Việt Nam và EU về VPA/FLEGT:

LÀNG NGHỀ MỘC LIÊN HÀ:

ĐạT bước TiếN qUAN TrọNG Về các VấN Đề chíNh

Những bước tiến của mô hình cụm làng nghề

Sixth VPA/FLEGT negotiation session between Vietnam and EU:

22.300 VNĐ

Số 35 - Tháng 12.2011

&ÒQJQJKLÇSFKÄELÄQG·PJÖ%ÈQKôÌQK

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ
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Số 72 - Tháng 10.2015
No. 72 - October, 2015
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www.goviet.org.vn

Số 88 - Tháng 4.2017
No. 88 - April, 2017
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Số 77 - Tháng 4.2016
No. 77 - April, 2016

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI GỖ & LÂM SẢN VIỆT NAM - VIETNAM TIMBER & FOREST PRODUCT ASSOCIATION

Số 90 - Tháng 6.2017
No. 90 - June, 2017

Tạp chí của Hiệp hội Gỗ & Lâm sản Việt Nam - Vietnam Timber & Forest Product Association

Số 36+37 - Tháng 1+2.2012

Các thương hiệu lớn
chống sử dụng gỗ
BấT HợP PHáP
Big brands back
EU battle against
IllEGAl TIMBER
www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

Tạp chí của Hiệp hội Gỗ & Lâm sản Việt Nam - Vietnam Timber & Forest Product Association

Số 26 - Tháng 3.2011

Người tiêu dùng đối với sản phẩm gỗ:

MUA TRONG
SỢ HÃI

Thương hiệu mạnh

bắt nguồn từ gỗ sạch
STrong brand derived

from legal timber

Tản mạn chuyện rồng

CáC tòa nhà ChọC trời bằng gỗ

Vì một hành tinh xanh mát

BÀN VỀ TÁI CẤU TRÚC LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH
GỖ THỦY TÙNG CHÂU ÂU

the wooden skysCrapers

that could help to cool the planet
22.300 VNĐ
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www.goviet.org.vn

Số 103 - Tháng 8. 2018
No. 103 - August, 2018

MÔ HÌNH LIÊN KẾT IKEA:

IKEA LINKAGE MODEL:

Creativeness makes
sustainability

Base for Vietnamese
enterprises

Many risks should be avoided

Towards sustainable
growth and quality

Sáng tạo tạo bền vững

Policy space:

EXport wood to china:

&KÈDNKÎDõÅGRDQKQJKLÇSEÃQYáQJ

Số 83 - Tháng 10.2016
No. 83 - October, 2016

Điểm tựa của
doanh nghiệp Việt Nam

nhiều rủi ro cần tránh

&ÒQJQJKL ;$1+

TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI GỖ & LÂM SẢN VIỆT NAM - VIETNAM TIMBER & FOREST PRODUCT ASSOCIATION

"10 years spread the wings
with wood industry"

Không gian chính sách:

Xuất khẩu gỗ sang trung Quốc:

&²QFÎW²PQKÈQ[D

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

OPENING MARKETS
AND WAITING FOR AFTA

*OOPWBUJWF0QQPSUVOJUJFT
GPS&OUFSQSJTFT

55.200 VNĐ

Taåp chñ cuãa Hiïåp höåi Göî Vaâ Lêm Saãn Viïåt Nam - Vietnam Timber & Forest Product Association

Tạp chí của Hiệp hội Gỗ & Lâm sản Việt Nam - Vietnam Timber & Forest Product Association

www.goviet.org.vn

TẠI SAO CẦN
CHỨNG CHỈ GỖ?

LIEN HA CARPENTRY VILLAGE:

Advanced steps for the model of village cluster

AchiEViNG imPorTANT ProGrESS oN ThE kEy iSSUES

VIFA HOME SAIGON (at Hanoi):

&OGPSDFNFOUPG'-&(571"JOXPPEXPSLJOH

Vietnam export wood industry in the future:

22.300 VNĐ

GIẢI BÀI TOÁN TĂNG NĂNG SUẤT

Nhân lực ngành gỗ:

$Ƒ)Ǎ*$)0%0"/)/()*ƻ1
5ǥƋǉ*.Ǐ*

Ngành gỗ xuất khẩu Việt Nam trong tương lai:

Hướng tới tăng trưởng bền
vững và chất lượng

GREAT SUCCESS IN 2017

Forest mobilisation:

Mở thị trường
và chờ AFTA

5IǦDUIJ'-&(571"USPOHDIƴCJƴOHǌ

Xuất khẩu lâm sản đạt 8 tỉ USD:

Phát triển từ nguyên liệu
gỗ rừng trồng

Ẩn số ngành gỗ năm 2011
“Trông guốc đoán người”

www.goviet.com.vn

Số 16 - tháng 5.2010

www.goviet.com.vn

13.800 VNĐ
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Số 67 - Tháng 5.2015
No. 67 - May, 2015

Xuêët khêíu göî nùm 2010

Cú höåi hay thaách thûác?!
Göî daán EPOXY
Cöng nghïå múái trong thiïët kïë Voã taâu thuyïìn
Göî nhên taåo & nhûäng àùåc tñnh múái

Doanh nghiệp tư nhân:

3KÄSK´P
WULÇXõÒ

Private enterPrises:

MỞ RA TIỀM NĂNG CHO
NĂNG LƯỢNG GỖ CHÂU ÂU

Chủ động nguồn nguyên liệu gỗ

Forest mobilisation:
’UNLOCKING EUROPE’S
WOOD ENERGY POTENTIAL

Competition via materials
27.600 VNĐ

www.goviet.com.vn

22.300 VNĐ

giữ thị trường,
đẩy mạnh xuất khẩu

Huy động rừng:

Developing the
economy

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

www.goviet.org.vn

Làng nghề Đồng Kỵ:

Đưa truyền thống tới châu âu

22.300 VNĐ

keeping markets,
boost exports
www.goviet.org.vn

VIFA HOME SÀI GÒN (tại Hà Nội):

Mở thị trường
và chờ AFTA

söë 16 - thaáng 5.2010

nâng cánh nền
kinh tế

THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:
Phải xây dựng được thương hiệu
sản phẩm gỗ Việt Nam

VIFA HOME SAIGON (at Hanoi):

OPENING MARKETS
AND WAITING FOR AFTA

PRIME MINISTER:

Must build a brand name of
Vietnamese wood products

22.300 VNĐ

bïìn àeåp cuâng thúâi gian
www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

Các thương hiệu lớn
chống sử dụng gỗ
BấT HợP PHáP
Big brands back
EU battle against
IllEGAl TIMBER
www.goviet.org.vn

Chúc Mừng Năm Mới
22.300 VNĐ

2019

www.goviet.org.vn

Tinh hoa Thế giới Gỗ

Đặt Biệt: Xẻ sấy - Gia công theo quy cách
Chính xác đến từng thanh
Tải ứng dụng TAVICO từ :

www.tavicowood.com - hotline 1900 2345 19
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Thư toà soạn
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No. 65 - February+March, 2015

Tăng niềm tin từ
sự thay đổi
2015 Vietnam economy:

Improve belief from
changes

GÖÎ & NGÖI NHAÂ VIÏÅT
THÏM “CHÊËT TRÑ TUÏÅ” CHO

TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI GỖ & LÂM SẢN VIỆT NAM - VIETNAM TIMBER & FOREST PRODUCT ASSOCIATION

EXport wood:
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No. 89 - May, 2017

Dear readers,

TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI GỖ & LÂM SẢN VIỆT NAM - VIETNAM TIMBER & FOREST PRODUCT ASSOCIATION

Số 21 tháng 10.2010

1

Số 87 - Tháng 3.2017
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TẤN CÔNG THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA:

TÁI CẤU TRÚC NGÀNH GỖ:
Lựa chọn đột phá của gỗ Việt Nam

PENETRATING DOMESTIC MARKET:

RESTRUCTURING IN WOOD INDUSTRY:
Breakthrough selection of
Vietnamese wood

Chiến lược phục vụ người tiêu dùng
Strategy for serving consumers

Tạp chí

Số 104 - Tháng 9. 2018
No. 104 - September, 2018

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ
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Số 78 - Tháng 5.2016
No. 78 - May, 2016

AHEC:

www.goviet.org.vn

Vị Tiến sĩ trót mê
cây đàn hương

TẠP CHÍ CỦA HIỆP HỘI GỖ & LÂM SẢN VIỆT NAM - VIETNAM TIMBER & FOREST PRODUCT ASSOCIATION

Sixth VPA/FLEGT negotiation session between Vietnam and EU:

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ
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Số 88 - Tháng 4.2017
No. 88 - April, 2017

Những bước tiến của mô hình cụm làng nghề
LIEN HA CARPENTRY VILLAGE:

Advanced steps for the model of village cluster
www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

Số 57 - Tháng 05.2014
No. 57 - May, 2014
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Số 97 - Tháng 1+2. 2018
No. 97 - January+February, 2018

Chúc Mừng
Năm Mới

MÔ HÌNH LIÊN KẾT IKEA:

IKEA LINKAGE MODEL:

Creativeness makes
sustainability

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ
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VIFA HOME SÀI GÒN (tại Hà Nội):

MỞ RA TIỀM NĂNG CHO
NĂNG LƯỢNG GỖ CHÂU ÂU

Trong một hội nghị về sự phát triển của ngành gỗ trong
thời gian gần đây, người đứng đầu Chính phủ cũng đã nói
đúng tâm tư và mơ ước của những người trong ngành, đó là
xây dựng thương hiệu cho sản phẩm gỗ Việt Nam và doanh
nhân ngành gỗ Việt Nam.

In a conference on the development of the wood
industry in recent times, the head of the Government has
said correctly the thought and the dream of the people in
the industry, which is building a brand for Vietnamese wood
products and Vietnamese wood industry entrepreneurs.

Đó không chỉ là sự trăn trở riêng của Thủ tướng Chính
phủ, mà còn là suy nghĩ của tất cả những ai hoạt động trong
lĩnh vực này, đó là nhiều sản phẩm chúng ta sản xuất được,
bảo đảm chất lượng nhưng vẫn phải nhập khẩu do không
có thương hiệu để cạnh tranh ở ngay thị trường trong nước.
Và làm thế nào để Việt Nam có thể trở thành trung tâm đồ
gỗ của thế giới là mục tiêu hướng tới, khi chúng ta chưa nắm
chắc được thị trường nội địa, tận dụng được những lợi thế
lớn từ các Hiệp định thương mại tự do.

It is not only the concern of the Prime Minister, but also
the thought of all those who are working in this field, which is
that many products we can produce with quality assurance
but we still have to import because there is no brand to
compete in the domestic market. And how Vietnam can
become the world’s center of furniture, which is our target,
while we have not obtained the domestic market, and taken
advantage of free-trade agreements.
Dear readers!
2019 will be the year to start a new trend that is spreading,
which is towards living values, the impact of impressive and
environmentally friendly designs. “If you have a design,
we are artisans”, which is the topic that wood associations
in the country start to use, in order to create inspiration
and creativity for businesses in the development process,
attracting big manufacturers in the world to collaborate
with Vietnamese enterprises, and countries with beautiful
designs must find beautiful production places. And Vietnam
will be the ideal destination.
We will not only make full utility of our own intellectual
resources, creativity, and internal resilience, but also acquire
the essence of the world with the above development idea.
At the same time, we accumulate opportunities to build a
brand for Vietnam’s wood industry.

Board of Go Viet
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VƯƠN XA CÙNG
NGÀNH GỖ VIỆT NAM

Số 106 - Tháng 11. 2018
No. 106 - November, 2018

Doanh nghiệp gỗ:
Nhân lực ngành gỗ:

GIẢI BÀI TOÁN TĂNG NĂNG SUẤT

Manpower in wood industry:

SOLVING THE PROBLEM
OF INCREASING PRODUCTIVITY

Cần nhiều trí tuệ
và sự sáng tạo

Wood enterprises:

need more intelligenCe
and Creativity

GỖ DÁN XUẤT KHẨU SANG MỸ:

Những quan ngại từ
việc tăng đột biến
PLYWOOD EXPORTS TO THE US:

Concerns from the
increase suddenly
Phiên đàm phán cấp cao lần thứ 6 giữa Việt Nam và EU về VPA/FLEGT:

LÀNG NGHỀ MỘC LIÊN HÀ:

ĐạT bước TiếN qUAN TrọNG Về các VấN Đề chíNh

Những bước tiến của mô hình cụm làng nghề

Sixth VPA/FLEGT negotiation session between Vietnam and EU:

Advanced steps for the model of village cluster

AchiEViNG imPorTANT ProGrESS oN ThE kEy iSSUES
22.300 VNĐ

Tạp chí của Hiệp hội Gỗ & Lâm sản Việt Nam - Vietnam Timber & Forest Product Association

www.goviet.org.vn
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"10 YEARS SPREAD THE WINGS
WITH WOOD INDUSTRY"
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Điểm tựa của
doanh nghiệp Việt Nam
Policy space:

Số 88 - Tháng 4.2017
No. 88 - April, 2017
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OPENING MARKETS
AND WAITING FOR AFTA

www.goviet.org.vn
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Số 90 - Tháng 6.2017
No. 90 - June, 2017

Tạp chí của Hiệp hội Gỗ & Lâm sản Việt Nam - Vietnam Timber & Forest Product Association

Số 36+37 - Tháng 1+2.2012

Big brands back
EU battle against
IllEGAl TIMBER
www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

Tạp chí của Hiệp hội Gỗ & Lâm sản Việt Nam - Vietnam Timber & Forest Product Association

Số 26 - Tháng 3.2011

Người tiêu dùng đối với sản phẩm gỗ:

MUA TRONG
SỢ HÃI

Thương hiệu mạnh

bắt nguồn từ gỗ sạch
STrong brand derived

from legal timber

CáC tòa nhà ChọC trời bằng gỗ

Tản mạn chuyện rồng

the wooden skysCrapers

BÀN VỀ TÁI CẤU TRÚC LÂM TRƯỜNG QUỐC DOANH
GỖ THỦY TÙNG CHÂU ÂU

Vì một hành tinh xanh mát
that could help to cool the planet
22.300 VNĐ
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Số 103 - Tháng 8. 2018
No. 103 - August, 2018

MÔ HÌNH LIÊN KẾT IKEA:

IKEA LINKAGE MODEL:

Creativeness makes
sustainability

Base for Vietnamese
enterprises

Many risks should be avoided

Towards sustainable
growth and quality

Các thương hiệu lớn
chống sử dụng gỗ
BấT HợP PHáP

VIFA HOME SAIGON (at Hanoi):
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Vietnam export wood industry in the future:

Sáng tạo tạo bền vững

Không gian chính sách:

Xuất khẩu gỗ sang trung Quốc:
EXport wood to china:

nhiều rủi ro cần tránh
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TẠI SAO CẦN
CHỨNG CHỈ GỖ?

LIEN HA CARPENTRY VILLAGE:

Mở thị trường
và chờ AFTA
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Ngành gỗ xuất khẩu Việt Nam trong tương lai:

22.300 VNĐ

Ẩn số ngành gỗ năm 2011
“Trông guốc đoán người”

www.goviet.com.vn

55.200 VNĐ

Số 16 - tháng 5.2010

www.goviet.com.vn

13.800 VNĐ
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Số 67 - Tháng 5.2015
No. 67 - May, 2015

Xuêët khêíu göî nùm 2010

Cú höåi hay thaách thûác?!
Göî daán EPOXY
Cöng nghïå múái trong thiïët kïë Voã taâu thuyïìn
Göî nhên taåo & nhûäng àùåc tñnh múái

Doanh nghiệp tư nhân:

nâng cánh nền
kinh tế

3KÄSK´P
WULÇXõÒ

Private enterPrises:

MỞ RA TIỀM NĂNG CHO
NĂNG LƯỢNG GỖ CHÂU ÂU

Chủ động nguồn nguyên liệu gỗ

Forest mobilisation:
’UNLOCKING EUROPE’S
WOOD ENERGY POTENTIAL

Competition via materials
27.600 VNĐ

www.goviet.com.vn

giữ thị trường,
đẩy mạnh xuất khẩu

Huy động rừng:

Developing the
economy

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

22.300 VNĐ

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

www.goviet.org.vn

Làng nghề Đồng Kỵ:

Đưa truyền thống tới châu âu

22.300 VNĐ

keeping markets,
boost exports
www.goviet.org.vn

VIFA HOME SÀI GÒN (tại Hà Nội):

Mở thị trường
và chờ AFTA

söë 16 - thaáng 5.2010

The development of the wood industry is coming to a
new development era, not only in terms of export value,
value added, market development, compliance with the
provisions of the agreements, but also oriented to life values,
core values of production, design and trade.

Số 78 - Tháng 5.2016
No. 78 - May, 2016

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

Taåp chñ cuãa Hiïåp höåi Göî Vaâ Lêm Saãn Viïåt Nam - Vietnam Timber & Forest Product Association

Sự phát triển của ngành gỗ đang tiến đến một bước phát
triển mới, không chỉ về giá trị xuất khẩu, giá trị gia tăng, phát
triển thị trường, tuân thủ những qui định của các hiệp định,
mà ngành gỗ còn đang hướng tới những giá trị sống, các
giá trị cốt lõi về sản xuất, về thiết kế và thương mại.
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22.300 VNĐ

Hướng tới tăng trưởng bền
vững và chất lượng

Timber export reached $ 8 billion:

GREAT SUCCESS IN 2017

Forest mobilisation:
’UNLOCKING EUROPE’S
WOOD ENERGY POTENTIAL

www.goviet.org.vn
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Xuất khẩu lâm sản đạt 8 tỉ USD:

BƯỚC TIẾN LỚN
TRONG NĂM 2017

Huy động rừng:

To develop timber materials
from plantation forests

Ban Biên tập Tạp chí Gỗ Việt

LÀNG NGHỀ MỘC LIÊN HÀ:

2017

www.goviet.org.vn

Sáng tạo tạo bền vững

Phát triển từ nguyên liệu
gỗ rừng trồng

Chúng ta sẽ không chỉ tận dụng được hết nguồn lực trí
tuệ, khả năng sáng tạo, và sức bật nội tại của chính mình,
mà còn tiếp thu được những tinh hoa của thế giới với ý
tưởng phát triển nói trên. Cùng lúc đó, tích tụ cơ hội để xây
dựng thương hiệu cho ngành gỗ Việt Nam.

Xuân Đinh Dậu
22.300 VNĐ

CÔNG NGHỆ GỖ MỚI:
NHỮNG HI VỌNG MỚI
CHO KIẾN TRÚC GỖ

22.300 VNĐ

Năm 2019 có thể sẽ là năm để khởi đầu cho một xu
hướng mới đang được lan tỏa, đó là hướng đến những giá
trị sống, về sức ảnh hưởng của thiết kế ấn tượng, thân thiện
với môi trường. “Nếu bạn có thiết kế, chúng tôi là nghệ
nhân”, đó là chủ đề mà các Hiệp hội gỗ trong cả nước bắt
đầu sử dụng, để tạo ra cảm hứng và sức sáng tạo cho các
doanh nghiệp trong quá trình phát triển, thu hút các nhà
sản xuất lớn trên thế giới cộng tác với các doanh nghiệp
Việt Nam, và những quốc gia có thiết kế đẹp, phải tìm đến
nơi sản xuất đẹp. Và Việt Nam, sẽ là điểm đến lý tưởng đó.

Trồng rừng theo chứng chỉ FSC:

Gia nhập Sân Chơi ChunG
The forest plantation according to FSC certificate:

Joining general
playground

Phiên đàm phán cấp cao lần thứ 6 giữa Việt Nam và EU về VPA/FLEGT:

ĐạT bước TiếN qUAN TrọNG Về các VấN Đề chíNh

AchiEViNG imPorTANT ProGrESS oN ThE kEy iSSUES
www.goviet.org.vn

Số 93 - Tháng 9. 2017
No. 93 - September, 2017

Wood enterprises:
SOLVING THE PROBLEM
OF INCREASING PRODUCTIVITY

Gỗ tự nhiên lên ngôi

Xu hướng trên thế giới
và thực tế tại việt nam

Decentralization in Forestry:

trends in the world
and the reality in vietnam
22.300 VNĐ
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Doanh nghiệp gỗ:

GIẢI BÀI TOÁN TĂNG NĂNG SUẤT

Phong cách sử dụng gỗ 2017:

Phân quyền trong lâm nghiệp:

To create trends to
use wood materials

Số 59 - Tháng 07&08.2014
No. 59- July&August, 2014
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Số 86 - Tháng 1+2.2017
No. 86 - January+February, 2017

Chúc
Mừng
Năm
Mới

THÀNH QUẢ
CỦA SỰ NỖ LỰC

2016 TIMBER EXPORTS:
RESULTS FROM
THE EFFORTS

Tạo xu hướng sử dụng
gỗ nguyên liệu

nhờ công nghệ
22.300 VNĐ

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ
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XUẤT KHẨU GỖ 2016:

Nhân lực ngành gỗ:

Cần nhiều trí tuệ
và sự sáng tạo
Manpower in wood industry:

1

www.goviet.com.vn

13.800 VNĐ

Số 69 - Tháng 7.2015
No. 69 - July, 2015

need more intelligenCe
and Creativity

AHEC:

Tạp chí

www.goviet.org.vn
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Xóa mọi rào cản
để kinh tế tư nhân phát triển

Những bản hòa âm của Gỗ
Số 19 tháng 8.2010

Timber indusTry

to eliminate all prejudices
and barriers to develop
private economy

Nghệ thuật trồng cây

Nội thất liễu gai
Điều kỳ diệu của các thiết kế sân vườn

Số 61 - Tháng 10.2014
No. 61- October, 2014

ngành gỗ

Chưa chủ động được
nguyên liệu

No Active Materials

Xu hướng trên thế giới
và thực tế tại việt nam

Decentralization in Forestry:

trends in the world
and the reality in vietnam
22.300 VNĐ
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Phân quyền trong lâm nghiệp:

AHEC:

To create trends to
use wood materials

Số 21 - Tháng 10.2010

Số 69 - Tháng 7.2015
No. 69 - July, 2015

AHEC:

Tạo xu hướng sử dụng
gỗ nguyên liệu

giaãi maä GÖÎ CÛÁNG

Tạp chí của Hiệp hội Gỗ & Lâm sản Việt Nam - Vietnam Timber & Forest Product Association

Hệ tHống
đảm bảo
tínH Hợp pHáp
của gỗ

www.goviet.com.vn
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Sắn “cắn” rừng

cần hài hòa
chính sách, thị trường
và sinh kế
it is necessary to
harmonize policy, market
and livelihoods

www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

13.800 VNĐ

Số 71 - Tháng 9.2015
No. 71 - September, 2015

Xuất khẩu gỗ:

Chạy đua với thời gian
race against time

... ÀÖÌ CHÚI CUÃA BEÁ

söë 15 - thaáng 4.2010

SerVing State - model for
the deVelopment
of priVate enterpriSeS

Số 19 - Tháng 8.2010

Số 15 - tháng 4.2010

FSC - ÀIÏÌU KIÏÅN TIÏN QUYÏËT CHO
CAÁC DOANH NGHIÏÅP ÀÖÌ GÖÎ XUÊËT KHÊÍU

caSSava “occupieS” foreSt

mô hình nhà nước phục Vụ:
hướng phát triển cho
doanh nghiệp tư nhân

Tạp chí của Hiệp hội Gỗ & Lâm sản Việt Nam - Vietnam Timber & Forest Product Association

Taåp chñ cuãa Hiïåp höåi Göî Vaâ Lêm Saãn Viïåt Nam - Vietnam Timber & Forest Product Association
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Kinh tế Việt nam 2015:

Mây tre Việt Nam

Thưa Quý độc giả!

Số 108 - Tháng 1+2. 2019
No. 108 - January+February, 2019
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Tiềm năng và thách thức

Thưa Quý độc giả!

Mục lục
COntent

THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC:
Phải xây dựng được thương hiệu
sản phẩm gỗ Việt Nam

VIFA HOME SAIGON (at Hanoi):

OPENING MARKETS
AND WAITING FOR AFTA

PRIME MINISTER:

Must build a brand name of
Vietnamese wood products

22.300 VNĐ

bïìn àeåp cuâng thúâi gian
www.goviet.org.vn

22.300 VNĐ

Các thương hiệu lớn
chống sử dụng gỗ
BấT HợP PHáP
Big brands back
EU battle against
IllEGAl TIMBER
www.goviet.org.vn
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ăm 2018 là một
năm phát triển
kinh tế đã đạt
được nhiều thành
tựu to lớn. GDP
của Việt Nam dự kiến đạt 6,8 -7%, đây
là mốc tăng trưởng cao nhất từ trước
tới nay. Nền kinh tế quốc gia Việt Nam
phát triển mạnh và bền vững đã tạo
sức bật cho kinh tế nông nghiệp phát
triển mang tính đột phá. Năm 2018
kim ngạch xuất khẩu của ngành nông
nghiệp đạt trên 40 tỉ USD trong đó có
9,3 tỉ USD giá trị xuất khẩu lâm sản
toàn quốc. Đây cũng là một trong các
ngành có giá trị xuất khẩu cao nhất
trong ngành hàng xuất khẩu của nông
nghiệp, cùng với những thành tựu đã
đạt được, công nghiệp chế biến gỗ Việt
Nam đã đóng góp nhiều dấu ấn tốt đẹp.

Thủ tướng đặt mục tiêu
cho ngành gỗ
Năm 2018, lần đầu tiên trong
nhiều thập niên qua Thủ tướng Chính
phủ triệu tập và chủ trì một hội nghị
gỗ Việt Nam. Tại hội nghị trên Thủ
tướng đã đánh giá những kết quả đã
đạt được và xác định các định hướng
phát triển cho ngành công nghiệp
gỗ Việt Nam, trong đó yêu cầu công
nghiệp gỗ Việt Nam đến năm 2025
đạt 20 tỉ USD.
Với quyết tâm của Chính phủ
và thủ tướng Chính phủ đã lan tỏa
đến nhiều Bộ, ngành và địa phương
quan tâm về đề xuất các giải pháp
tạo điều kiện thuận lợi cho ngành
CN gỗ Việt Nam phát triển nhanh,
mạnh và bền vững.

Luật Lâm nghiệp có hiệu lực
Luật Lâm nghiệp được Quốc hội thông qua
năm 2017. Đây là lần đầu tiên trong bộ Luật
Việt Nam có một chương riêng về chế biến
và thương mại lâm sản. Điều đó thể hiện sự
chuyển biến nhận thức và tư duy về vai trò, vị
trí quan trọng của ngành Lâm nghiệp đối với
phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của đất
nước ta.
Năm 2018 là năm Bộ Nông nghiệp và
PTNT đã thể hiện sự quyết tâm cao và nỗ lực
không mệt mỏi cùng với sự phối hợp có hiệu
quả của các ngành, các bộ có liên quan và các
địa phương đã hoàn thành 4 nghị định và 7
thông tư hướng dẫn Luật Lâm nghiệp trong
cùng một năm. Đây là lần đầu tiên một bộ Luật
được ban hành mang tính đồng bộ và toàn
diện. Đồng bộ về các văn bản pháp lý (Luật,
Nghị định, Thông tư). Đồng bộ về thời gian có
hiệu lực. Kể từ ngày 1/1/2019 Luật Lâm nghiệp
năm 2017 và các Nghị định và Thông tư hướng
dẫn thực thi Luật đều có hiệu lực. Đồng bộ và
nhất quán về các quy định của Luật, Nghị định
và thông tư.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
tại Hội nghị đối thoại với ngành gỗ năm 2018

Giá trị xuất khẩu đạt 9,3 tỉ USD
Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu lâm sản cao nhất từ trước
đến nay. Từ giá trị kim ngạch xuất khẩu nêu trên có thể thấy
những điều nổi bật: Giá trị xuất khẩu đạt 9,3 tỉ USD, giá trị
nhập khẩu chỉ đạt trên 2 tỉ USD. Điều đó có nghĩa ngành công
nghiệp chế biến gỗ Việt Nam có giá trị xuất siêu cao nhất trong
các ngành hàng của nông nghiệp đạt gần 7 tỉ USD. Trong tổng
giá trị xuất khẩu 9,3 tỉ USD thì doanh nghiệp thuần túy Việt
Nam chiếm đạt 5,3 tỉ USD chiếm 57%, doanh nghiệp FDI chỉ
đạt gần 4 tỉ USD chiếm 43%. Đây cũng là lần đầu tiên doanh
nghiệp thuần Việt Nam vượt các doanh nghiệp FDI về kim
ngạch xuất khẩu.
Nhiều doanh nghiệp thuần túy Việt Nam trong năm
2018 đã đạt kim ngạch xuất khẩu từ 50 triệu USD cho đến
270 triệu USD/năm. Điển hình như các doanh nghiệp: Hào
Hưng, Woodlands, Nafoco, Mifaco, Thanh Thành Đạt, Năng
lượng An Việt Phát, Tiến Đạt,… Doanh nghiệp thuần Việt đã
vươn lên mạnh mẽ xứng tầm với các doanh nghiệp FDI và các
doanh nghiệp trong khu vực.
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Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất
Về khoa học công nghệ, trong năm 2018 đã xuất hiện
nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh lâm nghiệp đã áp dụng
công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong sản xuất, ở vùng
núi, vùng sâu, vùng xa. Lần đầu tiên ở huyện Quang Bình,
tỉnh Hà Giang – Công ty TNHH Hào Hưng phối hợp với
tỉnh Hà Giang để xây dựng một vườn ươm giống cây lâm
nghiệp với quy mô trên 10 triệu cây giống/năm. Vườn ươm
cây giống này áp dụng công nghệ cao từ việc chọn tạo giống
và nhân giống như công nghệ tế bào, công nghệ gien, công
nghệ sử dụng vật liệu mới ở vườn ươm, công nghệ tưới
phun. Ngoài xây dựng vườn ươm cây giống, công ty còn
đầu tư xây dựng 12.000 ha vườn trồng ở Hà Giang, sau
đó sẽ tiếp tục xây dựng một nhà máy chế biến gỗ quy
mô lớn ở Hà Giang với công suất 100.000 m3 gỗ/năm.
Tại huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, Công ty CP
Woodlands đã xây dựng một nhà máy chế biến với các
công đoạn xẻ - sấy – sơn phủ bề mặt bằng công nghệ
tự động hóa đem lại hiệu quả cao.

công nghệ sản xuất chất phủ bề mặt, keo dán. Công nghệ
thông tin, công nghệ tự động hóa trong chế biến và bảo
quản lâm sản, sử dụng phế liệu, phụ phẩm trong lâm
nghiệp. Ứng dụng công nghệ vật liệu mới, tạo
các sản phẩm gỗ composite chất lượng
cao, đáp ứng nhu cầu nguyên
liệu gỗ cho xây dựng và
chế biến đồ mộc.

Tỉ lệ thành khí gỗ xẻ từ rừng trồng trước đây chỉ đạt
gần 50%, nay với công nghệ tự động hóa đã đạt được tỉ
lệ gần 80%, với chất lượng gỗ xẻ cao đáp ứng được yêu
cầu của thị trường thế giới. Trong năm 2018, Viện khoa
học lâm nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Lâm nghiệp
đã tổ chức hội thảo và công bố các kết quả nghiên cứu
khoa học về công nghệ cho ngành chế biến gỗ.
Công nghệ ứng dụng vật liệu mới, gia công tiên tiến,
biến tính gỗ, công nghệ nano, công nghệ sấy sinh thái,

Phát triển đồng đều trên cả nước
Đối với cơ cấu phân bố doanh nghiệp chế biến gỗ
vùng miền đến năm 2018 này đã có sự chuyển biến rõ rệt.
Khoảng hai thập niên trước đây, khi nói đến doanh nghiệp
chế biến gỗ, người ta chỉ biết đến doanh nghiệp chủ yếu
tập trung ở Đông Nam Bộ và Duyên Hải Miền trung, cho
đến thời điểm hiện tại, ở phía Bắc đã hình thành nhiều
doanh nghiệp chế biến gỗ lớn với giá trị doanh thu từ 50
-75 triệu USD/năm như Công ty Woodlands ở Hà Nội,
Công ty Nafoco ở Nam Định, Công ty MDF 1/5 ở Nghệ
An, Công ty Nitori ở Hà Nội, Công ty Quế Lâm ở Phú
Thọ,.. và đang chuẩn bị khởi công xây dựng nhà máy chế
biến gỗ ở Hà Tĩnh, Hà Giang,….
Các doanh nghiệp chế biến gỗ ở miền Đông Nam Bộ,
Duyên hải miền Trung chủ yếu sản xuất sản phẩm gỗ xuất
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khẩu thì các tỉnh miền Bắc lại tập trung sản xuất sản phẩm
gỗ tiêu thụ nội địa. Tính đến năm 2018 này 90% sản phẩm
gỗ nội địa đã được sản xuất ở các tỉnh phía Bắc và được
tiêu thụ trên khắp toàn quốc. Không chỉ dừng lại sản xuất
các sản phẩm gỗ tiêu thụ nội địa, các tỉnh phía Bắc cũng
tham gia vào sản xuất đồ gỗ xuất khẩu. Điển hình như
thành phố Hà Nội, giá trị kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản
phẩm gỗ năm 2018 đạt trên 400 triệu USD, Vĩnh Phúc trên
200 triệu USD. Với giá trị xuất khẩu này Hà Nội chỉ đứng
sau Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.
Kể từ năm 2018 này các tỉnh thành phía Bắc sẽ sánh vai
cùng với miền Đông Nam Bộ và Duyên hải miền Trung tiến
bước trên con đường xây dựng ngành công nghiệp gỗ Việt
Nam phát triển mạnh, nhanh và bền vững đúng trong TOP
đầu của các quốc gia có nền công nghiệp gỗ lớn nhất trên
thế giới.

Agent Vietnam, Laos, Cambodia
Số 108 - Tháng 1+2.2019
No. 107 - January+February, 2019
ITEC | Ms. Lan Huong (Lily) | HP: 0914 936 954 | Email: huong.le@itec.com.vn
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2018
Year of internal resilience

marks of wood industry:

Nguyen Ton Quyen
Vice Chairman, General Secretary of Vietnam Timber and
Forest Products Association

2

018 is a year of economic
development that has
achieved many great
challenges.
Vietnam’s
GDP
is
estimated
to reach 6.8 -7%, which has been
the highest growth until now. The
Vietnam economy develops strongly
and sustainably, which has created
a breakthrough for the agricultural
economy. In 2018, the export turnover
of the agricultural industry reached
over US$40 billion, in which the export
value of forest products achieved
US$9.3 billion in the whole country.
This is also one of the industries with
the highest export value in agricultural
export industry, along with these
achievements, Vietnam’s woodworking
industry has contributed many good
marks.
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The Prime Minister set
a goal for the wood
industry
In 2018, for the first time
in the past decades, the Prime
Minister convened and chaired a
Vietnam wood conference. At the
conference, the Prime Minister
evaluated the obtained results
and defined the development
orientations for the Vietnam wood
industry, of which the demand for
the Vietnam’s wood industry by
2025 shall gain US$20 billion.

The Forestry Law comes into force
The Forestry Law was approved by the National
Assembly in 2017. This is the first time in the Vietnamese
Law that there is a separate chapter on the processing
and trade of forest products. This shows the change in
the awareness and thinking about the important role
and position of the forestry industry in the economic,
social and environmental development of our country.
2018 is the year that the Ministry of Agriculture and
Rural Development has shown its high determination
and efforts together with the effective coordination
of relevant industries, ministries and localities that
have completed 4 decrees and 7 circulars guiding the
Forestry Law in the same year. This is the first time that
a Law has been promulgated in a synchronized and
comprehensive manner, the synchronization of legal
documents (Law, Decree, Circular) and valid time. Since
January 1, 2019, the 2017 Forestry Law and the decrees
and circulars guiding the implementation of this Law all
come in force, the synchronization and consistence in
the provisions of Laws, Decrees and circulars.

Export value achieved US$9.3
billion
In 2018, the export turnover of forest products
has achieved highest value until now. The above
value can see the highlights: Export value
achieved US$9.3 billion, import value only gained
over US$2 billion. These mean that Vietnam’s
woodworking industry has had the highest trade
surplus value of agricultural products with nearly
US$7 billion. Of the total export value of US$9.3
billion, Vietnamese enterprises achieved US$5.3
billion, accounted for 57%, FDI enterprises only
gained US$4 billion, accounted for 43%. This is
also the first time that Vietnamese enterprises
have surpassed FDI enterprises in export
turnover.
Many Vietnamese enterprises in 2018 achieved
the export turnover from US$50 million to
US$270 million per year. The typical businesses
such as Hao Hung Woodchip, Woodlands,
Nafoco, Mifaco, Thanh Thanh Dat Co., Ltd, An
Viet Phat Energy Co., Ltd, Tien Dat Furniture
Corporation, etc the Vietnamese enterprises have
strongly risen to be worthy of FDI enterprises
and the enterprises in the region.

The determination of the
Government and the Prime
Minister has spread to many
ministries,
industries
and
localities interested in proposing
the solutions to make favorable
conditions for Vietnam’s wood
industry to develop quickly,
strongly and sustainably.
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To apply high technology to
manufacture

To develop evenly in the whole
country

In science and technology, in 2018, many forestry production
and business establishments have applied high and advanced
technology in manufacturing, in mountainous and remote
areas. For the first time in Quang Binh district, Ha Giang
province - Hao Hung Woodchip Co., Ltd cooperates with Ha
Giang province to build a nursery for forestry trees with a scale
of over 10 million seedlings per year. This seedling nursery
applies high technology from selecting breeds and breeding
such as cell technology, gene technology, technology using
new materials in nurseries, sprinkler irrigation technology. In
addition to building a nursery for seedlings, the company also
invests in building 12,000 hectares of gardens in Ha Giang,
then will continue to build a large-scale woodworking factory
in Ha Giang with a capacity of 100,000 m3 of wood per year. In
Yen Son district, Tuyen Quang province, Woodlands company
has built a processing factory with the stages of sawing, drying
and covering paint by automation technology which brings
high efficiency.

For the distribution structure of woodworking enterprises
in the region until 2018, there has been a remarkable change.
About two decades ago, when it comes to woodworking
enterprises, people only know enterprises mainly concentrated
in the South East and Central Coast, until the present
time, in the North has formed many large woodworking
enterprises with a turnover of US$50-75 million per year
such as Woodlands Company in Hanoi, Nam Dinh Forest
Products JSC (NAFOCO), 1/5 MDF Company in Nghe An,
Nitori Furniture Co., Ltd., Que Lam Phu Tho JSC etc and are
preparing to start construction of a woodworking factory in
Ha Tinh, Ha Giang etc.

The rate of sawn timber from plantation forests was only
nearly 50%, the current automation technology has reached
nearly 80%, the high quality of sawn timber meets the
requirements of the world market. In 2018, the Vietnamese
Academy of Forest Sciences and Vietnam National University
of Forestry held a seminar and published the results of scientific
research on technology for the woodworking industry.
Applied technology of new materials, advanced processing,
Thermally Modified Timber, nano technology, eco-drying
technology, manufacturing technology of covering paint,
adhesives. Information technology, automation technology in
processing and preserving forest products, using scrap and byproducts in forestry. Applying the technology of new materials
make the composite wood products with high quality, meeting
the demand of wood materials for construction and furniture
processing.
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Woodworking enterprises in the Southeast and Central
Coast mainly produce export wood products, while the
Northern provinces focus on producing wood products for
domestic consumption. As of 2018, 90% of domestic wood
products have been produced in the Northern provinces and
consumed throughout the country. Not only manufacturing
wood products for domestic consumption, the northern
provinces also take part in manufacturing the wood products
for export. Typically, in Hanoi, the exports value of timber
and wood products in 2018 reached over US$400 million, in
Vinh Phuc its export value was over US$200 million. With this
export value, Hanoi is only behind Binh Duong, Dong Nai and
Ho Chi Minh City.
Since 2018, the Northern provinces will be on the same
level with the Southeast and Central Coast region to building
Vietnam’s wood industry to develop strongly, quickly and
sustainably in the TOP of the countries with the largest wood
industry in the world.
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Mục tiêu 12 tỉ USD cho ngành gỗ:

Giải bài toán nguyên liệu
trong mục tiêu ngắn hạn
gv

L

àm thế nào để giải
quyết bài toán về
nguyên liệu gỗ là
một trong những
vấn đề cần phải
giải quyết trong những năm tới, khi
ngành công nghiệp gỗ Việt Nam đã
và đang phát triển mạnh mẽ. Với
tuyên bố của Thủ tướng, Việt Nam
sẽ trở thành trung tâm đồ gỗ thế giới
với mục tiêu ngắn hạn đặt ra đạt 12 tỉ
vào năm 2020. Trong 2 năm tới, Việt
Nam sẽ giải bài toán nguyên liệu này
ra sao, khi mà lợi thế của ngành gỗ
Việt Nam vẫn cạnh tranh bởi nguồn
nguyên liệu gỗ trong nước và với
nhân công giá rẻ.
Ông Hà Công Tuấn- Thứ trưởng
Bộ Nông nghiệp và PTNT chia sẻ
rằng, Việt Nam hiện tại đã đáp ứng
được 80% nguồn nguyên liệu cho
chế biến trong năm 2018. Vậy trong
2 năm tới, ngành gỗ cần phải làm gì
để có được nguồn nguyên liệu cho
chế biến này? Cùng tìm hiểu xem
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Việt Nam hiện đang sử dụng gỗ
nguyên liệu ra sao trong cơ cấu các
mặt hàng xuất khẩu.
Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu
gỗ và sản phẩm gỗ đạt 8,9 tỉ USD
đồng nghĩa với việc Việt Nam sử dụng
gần 40 triệu m3 gỗ quy tròn trong chế
biến và sản xuất. Trong khi đó Việt
Nam nhập khẩu trên 2,34 triệu USD
gỗ và sản phẩm gỗ tương đương với
trên 9,98 triệu m3 gỗ nguyên liệu quy
tròn, phần nguyên liệu còn lại được
cung cấp bởi thị trường trong nước.
Các loại nguyên liệu Việt Nam nhập
gồm: Ván các loại nhập trên 3,84 triệu
m3 quy tròn; các sản phẩm khác nhập
trên 4,15 nghìn m3 quy tròn. Lượng
gỗ nhập khẩu chỉ chiếm khoảng 25%
tổng lượng gỗ sử dụng cho chế biến.
Trong 2 năm tới, với mục tiêu
xuất khẩu đạt 12 tỉ USD, đồng nghĩa
với việc Việt Nam cần tới trên 45
triệu m3 gỗ nguyên liệu. Với trên
14,4 triệu ha rừng, trong đó rừng
trồng với mục đích sản xuất gần 3

Dăm gỗ: Với các lợi thế như: suất đầu tư thấp,
công nghệ và thiết bị sản xuất theo dây chuyền tự
động, đơn giản, dễ kiểm soát, đầu ra sản phẩm tốt,
thời gian hoàn vốn ngắn… đã tạo điều kiện thuận lợi
cho ngành công nghiệp chế biến dăm gỗ. Mặt hàng
được xuất khẩu từ những buổi sơ khai của ngành gỗ,
từ năm 2002, giá trị xuất khẩu của mặt hàng này đạt
trên 22 triệu USD ứng với trên 325 tấn BMT, cho
tới năm 2015, giá trị xuất khẩu của mặt hàng đã lên
tới trên 105 triệu USD tương ứng với 1,135 triệu tấn
BMT. Trong khoảng từ năm 2005 cho tới nay, mặt
hàng này xuất khẩu tăng mạnh cả về lượng và giá trị.
Với lượng gỗ sử dung trung bình khoảng trên 13 triệu
m3 gỗ quy tròn. Năm 2018, xuất khẩu dăm gỗ tăng
trên 28% về lượng và giá trị, đạt trên 1,3 tỷ USD ứng
với trên 10 triệu BMT về lượng và sử dụng trên 20,5
triệu m3 gỗ quy tròn. Hiện nay trên cả nước có trên
100 các nhà máy dăm gỗ.

Viên nén nhiên liệu: Mặt hàng xuất khẩu
tăng đột biến trong năm 2018, xuất khẩu trên
3,02 triệu tấn đạt 409,38 triệu USD, sử dụng
trên 3,92 triệu m3 gỗ quy tròn, với loại gỗ sử
dụng chủ yếu từ gỗ keo, bạch đàn, cao su. Sự
gia tăng xuất khẩu này được nhận định là do
nhu cầu của thế giới tăng cao với yêu cầu ngày
càng lớn từ việc sử dụng nguồn nguyên liệu
sạch thay thế cho sử dụng nguyên liệu hóa
thạch, đặt biệt tại các thị trường Nhật Bản và
Hàn Quốc đang có nhu cầu mạnh. Trong năm
3 năm gần đây Việt Nam tiếp nhận thêm 6 dự
án đầu tư xây dựng nhà máy viên nén nguyên
liệu với công suất lớn, các nhà máy này đã đi
vào hoạt động.

triệu ha được phép khai thác/ 4,1
triệu ha rừng trồng. Để có được
nguyên liệu cho chế biến là bài toán
mà các doanh nghiệp, các cơ quan
cần quan tâm. Trong khi diện tích
rừng không thể mở rộng, việc đầu
tư vào chọn, tạo giống, trồng, chăm
sóc rừng trồng là yếu tố then chốt
cần được quan tâm ngay từ bây giờ.
Và xa hơn, với mục tiêu đạt giá
trị 20 tỉ USD xuất khẩu, Việt Nam
sẽ phải dùng tới khoảng 70 triệu m3
gỗ tròn, theo như Ông Nguyễn Tôn
Quyền - Phó Chủ tịch kiêm Tổng
Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản
Việt Nam tính toán. Để giải bài toán
này Việt Nam cần làm rất nhiều việc
trong thời gian tới đây.
Các mặt hàng xuất khẩu của Việt
Nam vẫn chủ yếu là đồ gỗ, dăm gỗ,
các loại ván nhân tạo và gần đây đẩy
mạnh xuất khẩu mặt hàng viên nén
gỗ nguyên liệu. Các lọai sản phẩm
trên sử dụng một lượng lớn nguồn
nguyên liệu rừng trồng.

Các loại ván nhân tạo là
mặt hàng sử dụng lượng lớn gỗ
nguyên liệu trong nước, năm
2018 Việt Nam xuất khẩu trên
506,8 nghìn m3 sản phẩm các
loại ván nhận tạo, sử dụng trên
6,67 triệu m3 gỗ quy tròn.

Các mặt hàng đồ gỗ và ghế
ngồi sử dụng một lượng lớn
nguyên liệu trong nước để sản
xuất, trên 13,1 triệu m3 gỗ quy
tròn được dùng để sản xuất
mặt hàng này. Các sản phẩm
gỗ khác trong cơ cấu các mặt
hàng xuất khẩu dùng gần 3
triệu m3 gỗ quy tròn.
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The target of US$12 billion for
wood industry:
Solving the problem of raw
materials in short term target

H

gv

ow to solve the problem of wood materials is one
of the problems which need to be solved in the
coming years, when Vietnam’s wood industry
has been developing strongly. For the Prime
Minister’s statement, Vietnam will become
a world furniture center with a short term target of US$12 billion
by 2021. In the next 3 years, how Vietnam will solve this problem
of raw materials, as the advantages of Vietnam’s wood industry are
competitive with domestic timber materials and cheap labor.
Mr. Ha Cong Tuan, Deputy Minister of Agriculture and Rural
Development, shared that Vietnam meets the 80% demand of
raw materials for processing in 2018. So in the next 3 years, what
the wood industry needs to do in order to have material sources
for processing. Find out how Vietnam is currently using timber
materials in the structure of export items.
In 2018, the export turnover of timber and wood products
achieved US$8.9 billion, it means that Vietnam used nearly 40
million m3 of logs in processing and manufacturing. Meanwhile,
Vietnam imported over US$2.34 million of timber and wood
products, equivalent to over 9.98 million m3 of logs, the remaining
raw materials were supplied by the domestic market. The raw
materials which Vietnam imported included the types of imported
board with over 3.84 million m3; other imported products with
over 4.15 thousand m3 of logs. The volume of imported wood only
accounted for about 25% of the total used volume for processing.
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In the next two years, for the export target of US$12
billion, it means that Vietnam needs 45 million m3 of
timber materials. For over 14.4 million hectares of forests,
in which the plantation forests for manufacturing with
near 3 million hectares are allowed to logging in the total
4.1 million hectares of plantation forest. The raw materials
for processing is a problem that businesses and agencies
need to pay attention to. While the forest areas cannot be
expanded, the investment in selecting, breeding, planting
and taking care of plantation forests is a key factor that
needs to pay attention right now.

Woodchips: With the advantages such as low
investment rate, manufacture technology and equipment
following automatic, simple production lines to be easy
to control, good product output, short payback period
... have facilitated the woodchip processing industry.
The items have exported from the early days of the
wood industry, its export value has reached over US$22
million, with over 325 tons of BMT since 2002, the
export value of this item achieved over US$105 million,
corresponding to 1,135 million tons of BMT until 2015.
From 2005 until now, this item has strongly increased
in both volume and value. The used volume of timber
was on average about 13 million m3 of logs. In 2018,
exporting woodchips increased by over 28% in volume
and value, reached over US$1.3 billion with over 10
million BMT in volume and used over 20.5 million m3
of logs. Currently there are over 100 woodchip factories
in the whole country.

And further, according to Mr. Nguyen Ton Quyen,
Vice Chairman and General Secretary, Vietnam Timber
and Forest Products Association said that for the target of
achieving US$25 billion in export value, Vietnam will have
to use about 70 million m3 of logs. To solve this problem,
Vietnam needs to do a lot of things in the next time.
Vietnam’s export items are mainly wooden furniture,
woodchips, artificial boards and recently boosted the export
of wood pellets. The above products use a large volume of
plantation forest materials.

Wood pellets: These export items increased
sharply in 2018, exported over 3.02 million
tons, achieved US$409.38 million, used over
3.92 million m3 of logs, the main used types of
wood are acacia, eucalyptus and rubber. This
increase in export has been considered as the
demand in the world gets increasing from using
clean material resources to replacing to use fossil
fuels, especially in Japanese and Korean markets
where are having strong demand. For the last 3
years, Vietnam has added six investment projects
to build the plants of wood pellets with large
capacity, these ones have come into operation.

Types of artificial boards were
the items using a large volume
of domestic timber materials, in
2018 Vietnam exported over 506.8
thousand m3 of products under all
types of artificial boards, used over
6.67 million m3 of logs.

Items of wooden furniture
and chairs used a large volume
of domestic materials, over
13.1 million m3 of logs were
used to produce these items.
Other wood products in the
structure of exports used
nearly 3 million m3 of logs.
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nguồn nguyên liệu này để tạo năng
lượng. Các doanh nghiệp Việt Nam
đang xuất khẩu các sản phẩm nguyên
liệu gỗ vào thị trường này rất lớn.

Khai thác thị trường gỗ năm 2018:

Mở rộng thị trường quan trọng
Mạnh Hùng

N

ăm 2018 được
đánh giá là
năm rất sáng
đối với ngành
gỗ và chế biến
gỗ xuất khẩu của Việt Nam. Các
thị trường chính được mở rộng,
chủ yếu là thị trường Mỹ và EU.
Lý do cốt lõi của việc mở rộng
thị trường là do ngành chế biến
gỗ xuất khẩu của Việt Nam nói
chung đang được hưởng lợi rất
nhiều từ cuộc chiến thương mại
Mỹ - Trung và những lợi ích mà
ngành gỗ Việt Nam được hưởng
trong ngắn hạn.
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Bởi vì cuộc chiến thương mại giữa
hai cường quốc này tạo ra khoảng
trống về mặt thị trường cho các sản
phẩm gỗ tại các quốc gia như Mỹ. Do
vậy, các doanh nghiệp Việt Nam với
các điểm mạnh của mình như lao
động giá rẻ, nguyên liệu sẵn có và sự
hiểu biết về thị hiếu của thị trường
này, khả năng nắm bắt được các yêu
cầu của thị trường, tối đa hóa được
thế mạnh về nguyên liệu và lao động,
nên có cơ hội lấp khoảng trống từ
cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung,
và đã tăng giá trị xuất khẩu vào thị
trường Mỹ.
Thị trường EU, trong khi đó,
có những tác động từ cuộc chiến
thương mại này, nhưng tác động
nhiều hơn từ việc Việt Nam kết thúc
đàm phán VPA/FLEGT. Tuy nhiên, ở
mức độ thực tế, hiện chưa có bất cứ

hoạt động gì được triển khai về VPA,
nhưng hoàn thành việc ký kết tạo ra
cơ hội rất lớn cho việc tạo ra hình
ảnh của ngành gỗ Việt Nam, đây là
cơ hội cho ngành gỗ Việt trong việc
mở rộng thị trường hiện tại và trong
tương lại.

Thị trường Hàn Quốc tăng trưởng
tương đối ổn định, có vẻ trong tương
lai, xuất khẩu gỗ của Việt Nam sẽ đối
mặt với một số khó khăn khi chính
phủ Hàn Quốc học tập mô hình VPA
của EU, điều này thể hiện trách nhiệm
của chính phủ Hàn Quốc trong việc
đảm bảo sản phẩm của họ tiêu thụ
tại thị trường nội địa, bao gồm cả gỗ
xuất, nhập khẩu của các nước vào
thị trường của họ. Các doanh nghiệp
Việt Nam xuất khẩu vào thị trường
Hàn Quốc có tính ổn định rất cao và
đang có xu hướng mở rộng hơn. Thị
trường Trung Quốc năm vừa qua có
biến động rất lớn, xuất khẩu gỗ và đồ
gỗ sang Trung Quốc giảm, nhưng đây
vẫn là một trong những thị trường
xuất khẩu lớn của Việt Nam.
Như vậy, việc mở rộng thị trường
xuất khẩu của ngành gỗ Việt Nam tăng
rất nhanh, và có lẽ sẽ đạt được kỳ vọng
mà Chính phủ đưa ra. Và khi nói đến
ngành gỗ Việt Nam, chúng ta đang nói
đến một ngành có trên 5000 doanh

nghiệp đang cố gắng đổi mới công
nghệ, tăng năng suất, tăng đầu tư và
hướng tới sự bền vững.
Hiển nhiên, những lợi thế như
nguồn nguyên liệu từ rừng trồng
vẫn được đảm bảo, bên cạnh nguồn
nguyên liệu nhập khẩu từ EU và Mỹ
cũng ổn định về giá cả và chất lượng.
Về lao động, Việt Nam đang chuyển
hướng giảm phụ thuộc vào lao động
giá rẻ, và nâng cao tay nghề, kĩ năng
cho người lao động hoạt động trong
ngành, đáp ứng được yêu cầu về tăng
năng suất và nâng cao chất lượng sản
phẩm. Lao động không chỉ là đào tạo
lao động công nhân tạo ra sản phẩm,
mà còn là thiết kế mẫu mã, hiểu biết
về thiết kế. Năng suất lao động trong
ngành gỗ tại Ý cao hơn 500 lần lao
động tại Việt Nam. Ngành công
nghiệp gỗ xuất khẩu Ý thấp hơn Việt
Nam nhưng rất mạnh ở khía cạnh gia
tăng giá trị trong sản phẩm. Đó là lao
động chất lượng cao, thiết kế mẫu mã,
công nghệ, họ không bán sản phẩm
riêng lẻ mà kinh doanh cả không gian
nội thất.
Việt Nam đang hướng đến mô hình
phát triển kiểu như vậy, và đầu tư vào

lao động cần có chiến lược, và sự phối
hợp giữa nhà nước và doanh nghiệp.
Cùng lúc đó, các doanh nghiệp lớn
đang đầu tư bài bản vào dây chuyền
sản xuất hiện đại, công nghệ cao để
tăng giá trị sản phẩm.
Có rất nhiều khía cạnh cần phải
quan tâm và nếu ngành gỗ muốn
thay đổi mô hình tăng trưởng thì phải
hướng đến vấn đề cốt lõi nhất đó là
làm sao có thể tăng được năng suất
trong ngành gỗ, năng suất là yếu tố
đảm bảo sự cạnh tranh cho bất cứ một
quốc gia nào.
Để tăng năng suất, ngành gỗ Việt
Nam có rất nhiều yếu tố cần phải thay
đổi từ các yếu tố bên ngoài và các yếu
tố nội tại doanh nghiệp và các yếu tố
này phải kết hợp với nhau. Rõ ràng, có
những yếu tố phải thay đổi nhanh và
được ưu tiên như tăng giá trị gia tăng
cho sản phẩm. Hiện, các sản phẩm gỗ
của Việt Nam chưa có thương hiệu,
thương hiệu là vấn đề cực kỳ quan
trọng, việc xây dựng thương hiệu đòi
hỏi các cơ quan quản lý và doanh
nghiệp phải phối hợp với nhau và có
những thay đổi mang tính tổng thể.

Thị trường Nhật Bản và Hàn
Quốc cũng đang trong quá trình
mở rộng và nhu cầu sử dụng sản
phẩm gỗ của các nước, trong đó có
Việt Nam là rất lớn. Thị trường Nhật
Bản đang có các chính sách thay đổi,
trong đó, chính sách thay đổi quan
trọng nhất đó là chính sách về năng
lượng. Sau sự cố điện hạt nhân xảy
ra, người Nhật ưu tiên sử dụng năng
lượng tái tạo, trong đó, có năng lượng
từ nguồn nguyên liệu gỗ, trong đó có
dăm gỗ. Hiện tại, Nhật Bản đang có
nhu cầu rất lớn trong việc nhập khẩu
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Exploiting wood market in 2018:
To expand important markets
manh hung

2

018 is considered to be
a very bright year for
Vietnam’s export timber
and
woodworking
industry. The main
markets are expanded, mainly the US
and EU markets. The core reason for
market expansion is that Vietnam’s
export woodworking industry has
been benefiting greatly from the USChina trade war and the benefits that
Vietnam’s timber industry enjoys in
the short term.

end of the VPA/FLEGT negotiations.
However, in fact, it has not any activity
being implemented on VPA, but
finishing the signature makes a great
opportunity for Vietnam to improve
the image of Vietnam’s wood industry.
This is an opportunity for Vietnamese
wood industry to expand its current
market and in the future.

Because the trade war among these
two powers makes a market gap for
wood products in the countries like the
United States. Therefore, Vietnamese
enterprises with their strengths such
as cheap labor, available materials
and understanding the tastes of this
market, the ability to grasp market
requirements, maximize the strength
of raw materials and labor, there are
opportunities to fill the gap from the
US-China trade war, and increase the
export value to the US market.

The Japanese and South Korean
markets are also in the process of
expanding and the demand for
using wood products from countries
including Vietnam is very big. The
Japanese market has changed policies,
in which the most important changed
policy is the energy one. After the
accident of nuclear power, Japanese
makes priority use renewable energy,
including the energy from timber
materials including wood pellet.
Currently, Japan has great demand
to import this material resource
to generate energy. Vietnamese
enterprises which are exporting timber
materials to this market are very large.

Meanwhile, the EU market has
the impact of this trade war, but it
suffers more impact from Vietnam’s

South Korean market has had
the stable growth relatively, it seems
that Vietnam’s wood export will face
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with some difficulties in the future
when the South Korean government
study the VPA model of the EU, this
shows the responsibility of the South
Korean government in securing their
products consumed in the domestic
market, including countries’ import
and export timber into their markets.
Vietnamese enterprises exporting to
the South Korean market have had
very high stability and tend to expand
more. The Chinese market has had
big changes this year, the export of
wood and furniture to China has
decreased this year, but this is still one
of Vietnam’s major export markets.
Thus, the expansion of the export
market of Vietnam’s timber industry
increases very rapidly, and would
probably achieve the expectations
given by the Government. And when
we refer to Vietnam’s wood industry,
we talk about the industry which has
more than 5000 businesses has been
trying to innovate their technology,
to increase their productivity, to
increase their investment and to look
towards the sustainability.
Obviously, the advantages such
as the raw materials from planted

forests are still ensured, besides the
imported materials from the EU and
the US, they are also stable in price
and quality.
Regarding the labor, Vietnam
has been shifting to reduce the
dependence on cheap labor,
and improve workmanship and
skills for labors operating in the
industry, meeting the requirements
of increasing productivity and
improving product quality. Labors
are not only workers who make
products, but also design the samples
and understand design. The labor
productivity in the wood industry
in Italy is 500 times higher than that
in Vietnam. The Italian export wood
industry is lower than Vietnam but
they are very strong in the added
values in products. They are high
quality labors, their products have
good design and technology, they do
not sell individual products but deal
in interior space.
Vietnam is directing such a
development model, and investing
in labor requires strategies and
coordination between the State and
businesses. At the same time, large

enterprises are investing methodically
with high-tech production line and
high technology in order to increase
product value.
There are many aspects to consider
and if the wood industry wants to
change the growth model, they have
to direct the most important thing, it
is how to increase the productivity in
the wood industry, the productivity is
a factor to ensure competition for any
country.
To increase the productivity,
Vietnam’s wood industry has many
factors that need to be changed from
external factors and internal factors
of enterprises, and these factors must
be combined. Obviously, there are
factors that must be changed quickly
and prioritized such as increasing
the added value for the product.
Currently, Vietnam’s wood products
have had no brand name, which
this is an extremely important issue,
establishing this brand name requires
the State authorities and businesses
to coordinate with each other and
have changes overall.
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Một năm nhìn lại
và xu hướng năm 2019
Tô Xuân Phúc
Chuyên gia phân tích chính sách, tổ chức Forest Trends

Bối cảnh chính sách và thị trường
Năm 2018 được cho là một năm thành công lớn của
ngành chế biến gỗ xuất khẩu của Việt Nam. Thành công
thể hiện qua nhiều khía cạnh, bao gồm việc tăng mạnh
kim ngạch xuất khẩu, sử dụng gỗ có nguồn gốc hợp
pháp, bao gồm cả gỗ nhập khẩu từ các nguồn ‘sạch’ và
gỗ rừng trồng trong nước. Về khía cạnh chính sách, năm
2018 đánh dấu luật Lâm nghiệp đã chính thức được được
đưa vào thực hiện. Với Luật này, lần đầu tiên ngành lâm
nghiệp được coi là một ngành kinh tế quan trọng và quản
lý lâm nghiệp được nhìn nhận theo chuỗi cung. Việc
Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định Đối tác Tự nguyện
VPA vào tháng 10 năm này đã đưa ngành lâm nghiệp
của Việt Nam lên một bước phát triển mới, với cam kết
của Chính phủ trong việc loại bỏ gỗ bất hợp pháp ra khỏi
các chuỗi cung. Năm 2018 cũng chứng kiến nhiều các
hội thảo, hội nghị cấp cao về ngành với mục tiêu tìm ra
các giải pháp thúc đẩy mở rộng sản xuất, xuất khẩu, giúp
ngành phát triển theo hướng bền vững trong tương lai.
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Năm 2018, các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam có
độ tăng trưởng mạnh bao gồm viên nén (HS 4401), dăm
gỗ (HS 440122) và mặt hàng gỗ dán, gỗ ép (HS 4412). Giá
trị xuất khẩu viên nén năm 2018 đạt trên 409 triệu USD,
tăng gần 90% so với giá trị xuất khẩu mặt hàng này năm
2017 (216,2 triệu). Kim ngạch xuất khẩu dăm gỗ năm
2018 đạt 1,34 tỉ USD, tăng mạnh so với năm 2017 (1 tỉ
USD). Kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gỗ dán, gỗ ép năm
2018 đạt gần 668 triệu USD, tăng 1,7 lần so với kim ngạch
của năm 2017. Đến nay, mở rộng về kim ngạch chủ yếu
là do gia tăng lượng xuất khẩu mà không phải do tăng giá
bán các mặt hàng này. Cụ thể: lượng xuất khẩu viên nén
tăng từ 2 triệu tấn năm 2017 lên 3 triệu tấn năm 2018,
dăm gỗ 8,2 triệu tấn năm 2017 lên gần 10,4 triệu tấn năm
2018; gỗ dán, gỗ ghép tăng từ 1,24 triệu m3 sản phẩm lên
1,95 triệu m3. Các thị trường chính cho các sản phẩm này
bao gồm Hàn Quốc (viên nén), Trung Quốc, và Hoa Kỳ
(gỗ dán, gỗ ghép).
Ngược với xu hướng này, xuất khẩu gỗ tròn và xẻ giảm
mạnh trong năm 2018. Cụ thể, xuất khẩu gỗ tròn giảm từ
54.400 m3 năm 2017 xuống còn 11.000 m3 năm 2018, với
các thị trường chính là Trung Quốc và Ấn Độ. Các loài
gỗ tròn xuất khẩu phổ biến bao gồm dầu, sa mộc, căm
xe, chiêu liêu… Đây là các loài gỗ tự nhiên, có nguồn
gốc nhập khẩu. Tương tự, lượng xuất khẩu gỗ xẻ giảm
mạnh, từ 371.800 m3 năm 2017 xuống chỉ còn 173.400
m3 năm 2018. Các loài gỗ xẻ xuất khẩu chính là chiêu liêu
(84.900 m3), keo (58.800 m3), hương (15.800 m3) và cao
su (4.600 m3). Các loài này có nguồn gốc từ rừng trồng,
và từ rừng tự nhiên nhập khẩu. Trung Quốc, Đài Loan là
các thị trường nhập khẩu chính.

Một số nét chính về xuất khẩu
Kim ngạch xuất khẩu năm 2018 tăng rất ấn tượng, đạt
con số 8,9 tỉ USD, tăng 15,6% so với năm 2017. Các thị
trường có tốc độ tăng trưởng kim ngạch lớn bao gồm
Hoa Kỳ (kim ngạch năm 2018 đạt 3,6 tỉ USD, tăng 17,2%
so với kim ngạch năm 2017 (3,08 tỉ USD)), Nhật Bản
(1,119 tỉ USD năm 2018, tăng 13,1% so với năm 2017)
và Hàn Quốc (938,7 triệu USD năm 2017, tăng 39,2% so
với năm 2017).

sự phát triển của ngành gỗ Trung Quốc. Là một trong
những nguồn cung nguyên liệu đầu vào quan trọng cho
Trung Quốc, xuất khẩu gỗ nguyên liệu của Việt Nam
sang thị trường này năm 2018 không tăng trưởng. Mức
tăng trưởng dưới 3% từ thị trường EU có thể cho thấy thị
trường của khối này đã tương đối ổn định. Với Brexit,
tương lai thị trường Vương Quốc Anh của Việt Nam có
thể sẽ có những biến động.

Thị trường Trung Quốc và EU nằm trong top 5 về
các thị trường xuất khẩu có kim ngạch cao nhất của
Việt Nam. Tuy nhiên, trong năm 2018 thị trường Trung
Quốc không tăng trưởng (kim ngạch năm 2018 đạt
gần 1,1 tỉ USD, tương đương mức của năm 2017); thị
trường EU tăng trưởng không đáng kể (759 triệu USD
so với 739,7 triệu USD năm 2017, tăng trưởng dưới
3%). Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung làm kìm hãm

Một số nét chính về nhập khẩu

Gỗ nguyên liệu nhập khẩu vẫn giữ vai trò quan trọng
đối với sự phát triển của ngành. Năm 2018, tổng kim
ngạch nhập khẩu đạt 2,34 tỉ USD, tương 7,6% so với kim
ngạch năm 2017. Tốc độ tăng trưởng về nhập khẩu nhỏ
hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu. Các thị
trường có kim ngạch lớn bao gồm Hoa Kỳ (310,6 triệu
USD), Trung Quốc (426,3 triệu), EU (246,5 triệu), Châu
Phi (515,6 triệu), Malaysia (114,2 triệu) và Campuchia
(100,6 triệu).
Các mặt hàng kim ngạch nhập khẩu lớn bao gồm gỗ
tròn, gỗ xẻ và các loại ván. Năm 2018, Việt Nam nhập
khẩu 2,28 triệu m3 gỗ tròn, tương đương với 698 triệu
USD về kim ngạch. Các con số này không thay đổi nhiều
so với năm 2017 (2,24 triệu m3, 668,4 triệu USD). Các loài
gỗ tròn có lượng nhập lớn bao gồm lim (khoảng 473.500
m3), gõ đỏ (235.300 m3), tần bì (384.800 m3) và Bạch Đàn
(239.600 m3), thông (109.800 m3). Các nước cung gỗ tròn
nhiều cho Việt Nam bao gồm Cameroon, Hoa Kỳ, Papua
New Guine, Uruquay và một số nước EU.
Kim ngạch nhập khẩu gỗ xẻ năm 2018 đạt gần 929
triệu USD, tăng nhanh từ con số 879 triệu USD năm
2017. Lượng nhập tăng từ gần 2,2 triệu m3 năm 2017 lên
gần 2,4 triệu m3 năm 2018. Năm 2018 các quốc gia cung
gỗ xẻ lớn nhất (về lượng) cho Việt Nam bao gồm Hoa Kỳ,
Campuchia, Chile, New Zealand, Brazil, Gabon, Lào và
Cameroon. Các loài có lượng nhập lớn bao gồm thông
(khoảng 805.800 m3), dương (291.500 m3), sồi (252.200
m3), bạch đàn (101.800 m3) và hương (58.900 m3).
Kim ngạch nhập khẩu các loại ván cao, đặt biệt là ván
sợi (HS 4411) (164,6 triệu USD), gỗ dán/gỗ ghép (HS
4412) (195,2 triệu USD) và ván bóc, ván lạng (4408) (gần
125 triệu). Lượng nhập khẩu các loại ván tăng nhanh, từ
2,8 triệu m3 sản phẩm năm 2017 lên trên 3,8 triệu m3.
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Bối cảnh kinh tế vĩ mô /thị trường
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đã có những tác
động nhất định đối với ngành gỗ của Việt Nam. Một số
mặt hàng gỗ của Trung Quốc phải chịu mức thuế mới từ
Mỹ đã mất đi những lợi thế cho việc tiếp cận với thị trường
Mỹ, tạo cơ hội cho các mặt hàng thay thế của Việt Nam.
Thời gian vừa qua, một số doanh nghiệp của Việt Nam đã
thấy sự gia tăng về các đơn đặt hàng từ Hoa Kỳ. Bên cạnh
đó, đã có một số tín hiệu cho thấy có sự chuyển dịch trong
đầu tư vào ngành gỗ từ Trung Quốc sang Việt Nam. Một số
chuyên gia còn đánh giá do có những lợi thế về lao động,
tiếp cận thuận lợi với nguồn nguyên liệu đầu vào, hệ thống
giao thông, kết nối với thị trường thế giới thuận lợi, ngành
gỗ Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến quan trọng của đầu tư
nước ngoài thời gian tới.
Việc ký kết VPA và thực hiện Hiệp định này trong tương
lai sẽ là cơ hội để các sản phẩm gỗ từ Việt Nam hội nhập
thị trường thế giới tốt hơn. Thực hiện tốt VPA sẽ góp phần
hình thành nên những niềm tin vững chắc từ thị trường
vào các sản phẩm gỗ của Việt Nam, từ đó mở rộng thị
trường xuất khẩu. Hiện Chính phủ đang xây dựng các nghị
định về Định nghĩa gỗ hợp pháp, hệ thống đảm bảo tính
hợp pháp của gỗ. Thực thi các nghị định này sẽ làm sạch
các chuỗi cung gỗ, đảm bảo các sản phẩm gỗ của Việt Nam
là hợp pháp, đáp ứng các yêu cầu của thị trường quốc tế.

Một số hạn chế và rủi ro thị trường
Bên cạnh những thành tựu to lớn của ngành là một số
mặt hạn chế. Nhìn chung, kim ngạch xuất khẩu của ngành
chủ yếu vẫn dựa vào sản xuất mà chưa phải là từ khâu có
giá trị gia tăng cao như thiết kế mẫu mã, đổi mới công
nghệ, đào tạo lao động tay nghề cao, thương mại và dịch
vụ. Mở rộng xuất khẩu hiện nay chủ yếu là do mở rộng sản
xuất, gia tăng nguyên liệu thô đầu vào, tăng hàm lượng lao
động phổ thông. Trong tương lai, các yếu tố được coi là
“lợi thế” này của ngành sẽ không còn nữa. Điều này đòi hỏi
phải có sự thay đổi trong mô hình phát triển.
Đến nay lượng cung gỗ đầu vào rủi ro cao vẫn lớn,
chiếm tới trên 25% trong tổng lượng cung gỗ nguyên liệu
nhập khẩu hàng năm. Trong bối cảnh Chính phủ cam kết
với việc loại bỏ hoàn toàn gỗ bất hợp pháp ra khỏi toàn bộ
các chuỗi cung, xây dựng cơ chế kiểm soát gỗ nhập khẩu,
đặc biệt đối với nguồn gỗ tròn và gỗ xẻ nguồn gốc nhập
khẩu, đóng vai trò tối quan trọng. Đây sẽ là một nhiệm vụ
hết sức nặng nề cho các cơ quan quản lý.
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Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể tạo ra các sự
dịch chuyển trong đầu tư và trong thương mại hàng hóa,
và điều này ẩn chứa các rủi ro lớn cho ngành gỗ của Việt
Nam. Hiện cơ quan thương mại của Mỹ tiến hành điều
tra việc gian lận thuế đối với một số công ty của Trung
Quốc khi các công ty này chuyển một số mặt hàng gỗ ván
ép được sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam, lấy nhãn
mác sản xuất từ Việt Nam và xuất khẩu sang Mỹ. Trong
bối cảnh này, Việt Nam đã bị biến thành quốc gia trung
chuyển, giúp cho một số công ty của Trung Quốc né tránh
các mức thuế mới áp dụng đối với các sản phẩm gỗ của
Trung Quốc. Điều này làm sản sinh các rủi ro vô cùng lớn
cho ngành gỗ của Việt Nam.

Xu hướng xuất khẩu năm 2019
Xuất – nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam có lẽ
sẽ không có nhiều biến động trong năm 2019. Cuộc chiến
Mỹ - Trung có thể sẽ tiếp tục, tạo ra cơ hội cho một số
doanh nghiệp Việt Nam nhờ đón được các đơn hàng từ
Trung Quốc chuyển sang Việt Nam. Tuy nhiên, hiện chưa
có tín hiệu rõ ràng là các cơ hội này sẽ tiếp tục và sẽ bền
vững trong tương lai. Bên cạnh cơ hội là các rủi ro, trong
đó đặc biệt phải kể đến rủi ro hình thành từ việc gian lận
thương mai, với một số sản phẩm của Trung Quốc được
nhập khẩu vào Việt Nam trước khi xuất khẩu sang Mỹ với
cái tên Việt Nam. Chính phủ Việt Nam cần thiết lập các
cơ chế xác định rủi ro, và thiết lập các rào cản nhằm giảm
thiểu việc gian lận thương mại này. Năm 2019 có thể sẽ
chứng kiến thêm các vụ điều tra của chính phủ Mỹ về các
gian lận thương mại của các công ty Trung Quốc.
Năm 2019 sẽ là một năm quan trọng đối với Chính phủ
trong việc xây dựng các cơ chế, chính sách loại bỏ gỗ bất hợp
pháp ra khỏi chuỗi cung, đặc biệt kiểm soát nguồn cung gỗ
nhập khẩu. Xây dựng các cơ chế, chính sách này cần có sự
tham vấn chặt chẽ với khối doanh nghiệp, nhằm đảm bảo
các cơ chế chính sách này hiệu quả, không phát sinh nhiều
chi phí về thời gian và tiền bạc cho doanh nghiệp.
Năm 2018 xuất khẩu vẫn sẽ tiếp tục được mở rộng, tuy
nhiên cách mở rộng vẫn tiếp tục theo mô hình hiện nay,
với sự gia tăng của nguồn nguyên liệu đầu vào và lao động
phổ thông. Trong tương lai, ngành cần có các mô hình phát
triển mới, với trọng tâm nhấn mạnh vào giá trị được tạo
ra trong khâu thiết kế, thương mại, lao động tay nghề cao
và đổi mới công nghệ. Phát triển các mô hình này đòi hỏi
nỗ lực không phải chỉ từ bản thân doanh nghiệp mà cả từ
các cơ quan quản lý, cả cấp trung ương và địa phương.
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khát vọng 2019
Aspiration 2019

Xu hướng ngành gỗ:

Xây dựng thị trường
thương hiệu và thiết kế
quang huy

Ông Phạm Phú Ngọc Trai cho biết,
tổng giá trị trong chuỗi sản xuất đồ
gỗ trên thế giới là khoảng 140 tỉ USD
trong khi giá trị hàng hóa tiêu dùng
của người sử dụng tới hơn 450 tỉ
USD, bao gồm giá trị của thương mại,
thiết kế, phân phối, thương hiệu. Nên
chúng ta cần tận dụng tốt các cơ hội
ở thị trường nội địa, trước khi vươn
tới các thị trường thế giới.

nam anh

Làm thế nào để ngành gỗ và chế biến gỗ có vị thế trên thế
giới như sự mong đợi của tất cả các bên liên quan, và đặc biệt
là sự kì vọng của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
khi đặt mục tiêu cho ngành gỗ đạt giá trị xuất khẩu 20 tỉ
USD vào năm 2025, theo chuyên gia kinh tế Phạm Phú Ngọc
Trai,muốn trở thành số 1 thế giới về đồ gỗ, cần biến nó thành
chương trình hành động cụ thể, có chiến lược để tiếp nhận nó.
Toàn ngành không được chủ quan, cơ bản đứng vững trên đôi
chân của mình bằng chương trình hành động và chiến lược
thực thi.

Đ

ồng quan điểm với ông Phạm
Ngọc Trai, Ông Hà Công
Tuấn - Thứ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông
thôn nhận định, nội lực công

nghiệp đồ gỗ và nội thất Việt Nam hoàn toàn đáp
ứng được nhu cầu của thị trường thế giới. Với
làn sóng đầu tư công nghệ, thiết bị tự động hóa,
trang bị quy trình quản lý bằng công nghệ thông
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tin kết hợp đầu tư cho công tác thiết
kế, thương hiệu, đào tạo quản trị suốt
thời gian qua, lợi thế cạnh tranh của
doanh nghiệp chế biến gỗ đã được cải
thiện rõ rệt. Việt Nam sẽ nỗ lực trong
7 - 8 năm nữa để trở thành quốc gia
đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu đồ
gỗ nội thất, chỉ sau Trung Quốc.
Việc có thể đạt kim ngạch xuất
khẩu 20 tỉ USD năm 2025 là điều khả
thi. Nhưng ngành gỗ cần có chiến
lược khác biệt mới tạo nên bước phát
triển tầm xa và bền vững, bởi nguồn
lực ngành đã đủ lớn mạnh về sản
xuất, đang dần hoàn thiện từ công
nghệ đến quản lý, từ chuyển giao đội
ngũ kế thừa đến nâng cao năng lực về
đổi mới sáng tạo…

Lợi thế của người Việt là sự khéo
tay, tiếp nhận công nghệ nhanh, đã và
đang khẳng định yếu tố sản phẩm công nghệ. Với chính sách phát triển
nguồn nguyên liệu rừng trồng, ngành
chế biến gỗ Việt đang có cơ hội lớn.

Và nếu ngành gỗ muốn hướng
đến con số 450 tỉ USD, thì phải xây
dựng những giá trị nền tảng cốt lõi
như năng lực sản xuất, khả năng chế
biến gỗ và chế tác thủ công mỹ nghệ
Việt Nam được ghi nhận, khi đồ nội
thất “Made in Vietnam” dưới thương
hiệu danh giá của các hãng nổi tiếng
có mặt khắp thế giới, kể cả phân khúc
cao cấp, cung cấp sản phẩm cho các
công trình đẳng cấp quốc tế. Và như
vậy giá trị mà Việt Nam nhận được
so với hiện tại sẽ là rất lớn”, ông Trai
nhận định.

Hiện tại, Việt Nam đang hướng
tới xuất khẩu là chủ yếu, nhưng thị
trường nội địa là một thị trường cần
được quan tâm. Với tầm nhìn tới
năm 2035, tại thị trường nội địa, WB
đã đưa ra con số tới năm đó Việt Nam
đô thị hóa là 50%, tỉ lệ đất cho nông
nghiệp giảm gần 1/3, tư nhân đóng
góp 80% cho nền kinh tế. Do vậy phải
nhìn xuyên suốt cả thị trường trong
nước, đó là cơ hội để ngành gỗ giữ
chân khách hàng trong nước.

Bên cạnh đó, điều quan trọng
là ngành gỗ cần xây dựng được thị
trường thiết kế và thương hiệu quốc
gia, đó là hai giá trị để tạo lợi thế cạnh
tranh cũng như từng bước tạo ra giá
trị gia tăng từ gia công truyền thống.
Nếu có chiến lược kinh doanh công
nghiệp sáng tạo, sớm hình thành viện
thiết kế nội thất, sẽ làm lực đẩy cho
ngành chế biến gỗ tạo những giá trị
gia tăng, giúp doanh nghiệp đạt giá
trị thặng dư cao hơn.
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Wood industry trend:

Building design and brand
market
quang huy

A

greeing
with
Mr.
Pham
Ngoc
Trai,
Mr. Ha Cong
Tuan - Deputy
Minister of Agriculture and Rural
Development said, Vietnam’s
internal wood product and
furniture industry fully meets the
needs of the world market. With
the wave of technology investment,
automation equipment, equipped
with information technology
management process combined
with investment in design, brand,
and management training in
recent time, competitive advantage
of wood processing enterprises has
improved markedly. Vietnam will
make efforts to become the second
largest country in the world in
exporting wooden furniture, just
behind China in the next 7-8 years.
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Being able to achieve an
export turnover of US $ 20
billion in 2025 is feasible. But the
wood industry needs a different
strategy to create a long-term and
sustainable development, because
the industry’s resources are strong
enough for production, gradually
improving from technology to
management, from transferring the
next generation to improving the
capacity of innovation ...

more attention. With a vision to
2035, in the domestic market, the
World Bank gave the figure that
by that year Vietnam urbanized at
50%, the rate of land for agriculture
decreased by nearly one third;
private sector contributed 80%
to economy. Therefore, we have
to look throughout the domestic
market, which is an opportunity
for the wood industry to retain
domestic customers.

The advantage of Vietnamese
people is the skill, fast technology
reception, and the product technology factor has being
affirmed. With the policy of
developing plantation resources,
Viet wood processing industry has
a great opportunity.

Mr. Pham Phu Ngoc Trai said
that the total value in the world
furniture production chain is about
140 billion USD while the value
of consumer goods is more than
450 billion USD, including the
value of trade, design, distribution
and brand. So we need to take
advantages of opportunities in the
domestic market before reaching
out to world markets.

Currently, Vietnam is aiming
for export mainly; meanwhile the
domestic market needs to be paid

How wood and wood processing industry take a important
position in the world as expected by all related people,
and especially the Prime Minister Nguyen Xuan Phuc’s
expectations when setting goals for the wood industry
to achieve an export value of US $ 20 billion by 2020.
According to the economist Pham Phu Ngoc Trai, if it
wants to become the world No. 1 in furniture, it needs to
turn the target into a specific action plan with a specific
strategy to achieve it. The whole industry is not subjective,
basically standing on its feet with an action program and
enforcement strategy.

And if the timber industry wants to
aim at $ 450 billion, it is necessary to
build core values such as production
capacity, wood processing and
handicraft manufacturing capacity
in Vietnam. Then “Made in Vietnam”
furniture are recognized under
the worldwide prestigious brands,
including the high-end segment. And

so the value that Vietnam receives
will be very enormous compared to
the present, “said Mr. Trai.
In addition, it is important that
the wood industry needs to build a
national design and brand market,
which are two values to create a
competitive advantage as well as

step by step create added value from
traditional processing. If there is
an innovative industrial business
strategy and early establishment of
an interior design institute, it will
boost the wood processing industry
to create added values, helping
businesses achieve higher surplus
values.
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Mục tiêu xuất khẩu 20 tỉ USD 2025:

Hướng đến mốc phát triển mới
nam anh

Chuỗi giá trị ngành gỗ
Tất cả đều mong mục tiêu của ngành gỗ là
khả thi, và có cơ hội phát triển và đứng đầu
trên thế giới, đó là về tầm nhìn, còn chiến
lược thực hiện như thế nào còn phụ thuộc
vào nhiều yếu tố, trong đó, cần có chuỗi giá
trị cụ thể để phấn đấu. Trong chuỗi giá trị:
chúng ta có 5 giá trị cơ bản đó là nguyên
liệu – sơ chế - sản xuất/chế biến – thương
mại – thị trường.
Theo ông Phạm Phú Ngọc Trai, ngành gỗ
đang làm rất tốt ở giá trị sản xuất/chế biến –
thương mại và thị trường. Trên 50% gỗ rừng
trồng đã đưa vào sản xuất, xuất khẩu và tiêu
dùng nội địa. Hiện tại gỗ rừng trồng góp tới
70% nguồn nguyên liệu chế biến của ngành.
Năm 2018 chúng ta đạt được 9,5 tỉ USD, với
tốc độ phát triển vượt qua hơn 10 năm vừa
qua, bình quân là 15%/năm, khi đạt được
điều đó thì từ năm 2012 tới giờ, giá trị xuất
khẩu tăng lên gấp đôi. Như vậy tính khả thi
của ngành gỗ có thể sẽ đạt được con số là 20
tỉ USD là rất cao.
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Trong khi đó, trong chuỗi giá trị, ngành
gỗ cần có chiến lược ưu tiên các giá trị cốt
lõi kể trên, khi chúng ta có sản phẩm, công
nghệ, có điều kiện của sự bền vững trong
phát triển. Hiện tại, dự địa phát triển ngành
gỗ còn rất lớn, vì dư địa của đất ít hơn, vì
vậy, chúng ta phải tập trung gia tăng giá trị
công nghệ và mô hình.
Còn với giá trị marketing, ngành gỗ cần
tập trung vào chiến lược thiết kế mẫu mã,
Việt Nam có các nhà thiết kế nổi tiếng thế
giới, nhưng lại chưa tạo ra được thương hiệu
để tăng giá trị gia tăng từ giá trị này. IKEA là
nhà phân phối bán lẻ nổi tiếng trên thế giới,
với doanh số hàng chục tỉ USD, và họ là bài
học mạnh mẽ về thương hiệu và hệ thống
phân phối để ngành gỗ Việt Nam học tập.
Từ đó, hướng tới việc xây dựng Việt Nam
trở thành trung tâm đồ nội thất quốc tế, đó
phải là trung tâm thiết kế quốc tế, trung tâm
triển lãm nội thất quốc tế, trung tâm thương
hiệu quốc tế, trung tâm phân phối thương
mại quốc tế và công nghiệp phụ trợ.

Ngành gỗ cần một chiến
lược phát triển và tầm nhìn
xa mới, để biến Việt Nam
trở thành một trung tâm
đồ gỗ của thế giới. Và để
hướng đến mốc phát triển
này, chúng ta cần tận dụng
các lợi thế hội tụ hiện nay
để sớm hình thành một
Trung tâm đồ nội thất thế
giới tại Việt Nam.

Một Viet Nam World
Furniture center mới
Để trở thành một trung tâm đồ
nội thất mới của thế giới, ngành gỗ
Việt Nam cần học hỏi cách làm của
một số quốc gia như Italia, Trung
Quốc hay Anh quốc, những quốc gia
có cả một công nghệ triển lãm quốc
tế thu hút thế giới, và các triển lãm
giới thiệu các sản phẩm mới hàng
đầu thế giới. Ngành gỗ Việt Nam có
thể xây dựng các chương trình hành
động giới thiệu sản phẩm ra thế giới,
đặc biệt là các dịch vụ ngành gỗ.
Chúng ta cần nâng cao nhận thức
ở một số điểm cơ bản, như khi nhắc
tới sản phẩm gỗ Việt Nam đồng
nghĩa với việc tuân thủ gỗ hợp pháp,
của sự kết hợp với các bên liên quan
để đảm bảo yêu cầu này. Cùng lúc
đó, có một trung tâm thiết kế điển
hình hoặc có viện đào tạo thiết kế để
trả lời những câu hỏi như một bản
chào mẫu, thiết kế sản phẩm hoàn
hảo, thiết kế này có phù hợp không
và khách hàng có hài lòng không.

Ngành gỗ cũng cần xây dựng một
trung tâm triển lãm nội thất quốc tế,
đây là nơi giới thiệu sản phẩm của
các nhà chế biến, và cần có trung
tâm thương hiệu quốc tế, là chương
trình để tập hợp các yếu tố và các
doanh nghiệp Việt Nam có thể tận
dụng chương trình này để giới thiệu
thương hiệu của riêng mình. Bên
cạnh đó, cần xây dựng được trung
tâm phát triển công nghệ, cơ khí và
công nghiệp phụ trợ cho ngành gỗ
để tăng năng lực cạnh tranh cho các
doanh nghiệp.
Muốn trở thành trung tâm đồ
gỗ trên thế giới thì chúng ta phải có
chiến lược tiếp nhận, không được
chủ quan nhưng cũng không được sợ
hãi. Để phát triển mạnh được ngành
gỗ cần đứng vững trên đôi chân của
chính mình, bằng năng lực, bằng tri
thức, bằng cách đi có tầm nhìn và
bằng chiến lược thực thi cụ thể, cũng
như có tầm nhìn và chương trình
hành động cụ thể. Đồng thời phải
thấy rằng ngành gỗ là ngành đặc thù,
chưa có ngành nào vừa bền vững,
vừa đứng trong nhóm ngành đứng
đầu về tốc độ tăng trưởng.
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Wood industry vision:

Towards a new development
milestone
nam anh

The
Vietnamese
wood industry needs
a new vision and
development strategy
in order to become a
world furniture center.
And to move towards
this milestone, we
need to take advantage
of
the
current
convergence reward to
form a world furniture
center in Vietnam in
near future.
34
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Wood value chain
All hope that the goal of the
timber industry is feasible, and there
is the opportunity to grow and lead
the world, which is about vision. And
how the strategy being implemented
depends on many factors including
a specific value chain to strive for. In
the value chain: we have 5 basic values
that are raw materials - preliminary
processing - production / processing
- trade - market.
According to Pham Phu Ngoc
Trai, the wood industry is doing
very well in the value of production
/ processing - trade and the market.
Over 50% of plantation timber has
been put into export production and
domestic consumption. Currently,
forest timber contributes up to 70% of
the industry’s raw materials. In 2018
we expected to achieve 9.5 billion
USD, with the growth rate surpassing
the last 10 years, an average of 15%

per year, when that is achieved, the
export value password doubled from
2012 to now. Thus, the feasibility of
the timber industry achieving 20
billion USD is very high.

are a strong lesson on brand and
distribution system for Vietnamese
wood industry to study. Since
then, towards building Vietnam to
become an international furniture
center, it must be an international
design center, an international
interior exhibition center, an
international brand center, a
international trade distribution
center and supporting industry
center.

A new Vietnam World
Furniture center
In order to become a new
furniture center of the world,
Vietnam wood industry needs
to learn from a number of
countries such as Italy, China or
the United Kingdom which that
have an international exhibition

technology
and
exhibitions
showcasing the world’s leading new
products. Vietnam’s wood industry
can develop action programs to
introduce products to the world,
especially wood industry services.
We need to raise awareness at
some basic points, such as legal
compliance and the combination
with other stakeholders to ensure
this requirement. At the same time,
there is a typical design center
or design training institutes to
answer questions such as a sample
greeting, perfect product design,
whether this design is appropriate
and customers have satisfaction.
The timber industry also needs
to build an international interior
exhibition center which is a
showcase for processors, and an
international brand center that

Vietnamese businesses can take
advantage to introduce their own
brands. In addition, it is necessary
to build a technology, mechanical
and
supporting
industry
development center for the timber
industry to increase businesses’
competitiveness.
To become a furniture center in
the world, we must have a reception
strategy, be not subjective or
anxious. To robustly develop the
timber industry, it is necessary
to stand firmly on its own feet,
by its capacity and knowledge,
by having a vision and a specific
implementation strategy, as well
as an specific action plan. At the
same time, it must be seen that the
wood industry is a specific industry
which is both sustainable and
ranked the top of growth rate.

Meanwhile, in the value chain,
the timber industry needs to
have a strategy to prioritize the
above core values when we have
products, technologies, conditions
of sustainability in development.
Currently, the opportunity of the
timber industry is still very large.
While land area is less, we must focus
on increasing the value of technology
and model.
As for marketing value, the wood
industry needs to focus on design
strategy. Vietnam has world famous
designers, but has not created a
brand to increase the added value
from it. IKEA is a well-known retail
distributor in the world, with sales
of tens of billions dollars, and they
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đối thoại đầu năm
Dialogue in the early year

Tìm tiếng nói chung
cho sự
vũ huy

phát triển
N

ăm 2019 có thể sẽ là
năm bắt đầu cho một
sự phát triển mới của
ngành gỗ Việt Nam,
khi chúng ta hướng
đến những mục tiêu cụ thể như đạt giá
trị xuất khẩu 20 tỉ vào năm 2025, trở
thành trung tâm đồ gỗ nội thất thế giới
hay hướng tới phong cách sống xanh.

Những vấn đề cơ bản và phương pháp
thực hiện đã được đối thoại thẳng thắn
giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý
nhà nước, giữa doanh nghiệp và doanh
nghiệp. Dưới đây là ghi nhanh của Tạp
chí Gỗ Việt về những mục tiêu phát
triển nóng trong thời gian vừa qua, để
chúng ta cùng nhìn lại rõ hơn các bước
đi tiếp theo của ngành gỗ.

Tăng hàm lượng chất xám cho ngành gỗ
Ông Lý Quí Trung – Tổng Giám đốc chuỗi Nhà xinh:
Nhà nước chọn ngành đồ gỗ là một ngành hàng mũi nhọn hàng đầu, mục tiêu năm
2025 giá trị xuất khẩu đạt 20 tỉ USD. Những chỉ tiêu này là chỉ tiêu về doanh thu. Đây
là mục tiêu tốt, nhưng có chỉ tiêu về hàm lượng chất xám đưa vào trong đồ gỗ của Việt
Nam hay không? Vì hiện nay đa số doanh thu đạt được từ đồ gỗ Việt Nam là từ làm
hàng gia công. Chiến lược của ngành đồ gỗ Việt Nam trong thời gian sắp tới như thế
nào? Có đưa hàm lượng chất xám vào trong đồ gỗ hay không và sẽ đưa như thế nào
thưa Thứ trưởng Trần Quốc Khánh?
Ông Trần Quốc Khánh
– Thứ trưởng Bộ Công
Thương:
Theo tôi, điều thú vị ở
đây là Nhà nước không
chọn ngành gỗ là ngành
mũi nhọn mà ngành gỗ tự
trở thành ngành mũi nhọn
của quốc gia. Từ thời gian
trước, những năm 1990 –
1992 chúng ta chỉ mong
đạt giá trị xuất khẩu khoảng
Ông Trần Quốc Khánh Thứ trưởng Bộ Công thương
500 triệu USD/năm. Thời
gian đó Bộ Công thương
còn kết hợp với Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thông
viết đề án để xuất khẩu được 500 triệu USD và giờ này
chúng ta xuất khẩu đã đạt được 9,5 tỉ USD, ngành gỗ đã có
bước phát triển vượt bậc, trên cả sự mong đợi của Chính
phủ. Chính ngành gỗ đã lựa chọn cho mình hướng đi để
trở thành ngành mũi nhọn của quốc gia.
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Ông Lý Quý Trung – TGĐ chuỗi
Để trả lời câu hỏi của
cửa hàng nội thất Nhà xinh
ông Lý Quý Trung về
hàm lượng chất xám trong giá trị đồ gỗ, chúng ta đang
đi từng bước để đưa hàm lượng chất xám vào như nâng
cao giá trị được tạo ra trên lãnh thổ của Việt Nam. Ví
dụ chúng ta đầu tư vào lĩnh vực trồng rừng để đáp ứng
nguồn nguyên liệu cho đồ gỗ xuất khẩu, hiện tại gỗ rừng
trồng đã cung cấp trên 50% thậm chí 70% nguồn nguyên
liệu cho xuất khẩu. Nhà nước có chính sách phát triển
công nghiệp hỗ trợ, góp phần nâng cao hơn nữa giá trị
được tạo ra trên lãnh thổ Việt Nam.

Một bước cao hơn nữa là đầu tư vào thiết kế, đây
chính là thể hiện tầm nhìn của ngành, chúng ta phải đầu
tư vào trung tâm thiết kế để tạo ra hàm lượng chất xám
trong đồ gỗ và tạo giá trị gia tăng cao. Để có được những
nhà thiết kế giỏi chúng ta phải bắt đầu từ đào tạo, nếu
chúng ta thực sự làm thì phải đưa vào giáo dục, có nhiều
cơ sở giáo dục hơn để cung cấp đầu vào cho trung tâm
thiết kế và đội ngũ đầu vào cho các trung tâm này để tạo
ra sự cạnh tranh và phát triển.

Tìm ra thị trường ngách
Trần Quang Huy – Công ty
CP TEKCOM:
Thưa ông Nguyễn Quốc
Khanh (Giám đốc Công ty
AA), để tạo ra sự khác biệt về
sản phẩm, thu hút sự chú ý
của khách hàng trên toàn thế
giới, chiến lược của công ty
AA là gì?

Xây dựng một trung tâm
quốc tế cho ngành gỗ
Công ty Sao Nam:
Ông Trần Quang Huy

Ông Nguyễn Quốc Khanh –
Công ty AA:
Công ty CP AA chuyên
cung cấp đồ nội thất cho
khách sạn 4 và 5 sao. Công ty
thường thực hiện công trình
dựa theo yêu cầu của chủ đầu
tư và đặc biệt của nhà thiết
kế. Do vậy bất cứ yêu cầu nào
của khách hàng, công ty đều
đáp ứng. Đối với thị trường
ngách thì luôn đòi hỏi chất
Ông Nguyễn Quốc Khanh lượng cao nhất. Trải qua hơn
CT HĐQT Công ty AA
20 năm phát triển, AA trở
thành đối tác cho hàng loạt khách sạn, resort 5 sao tại Việt
Nam từ JW Marriott, Hilton Opera, Movenpick , Pullman,
Sofitel, Sheraton, Nam Hải Resort… Ngoài thiết kế nội
thất cho khách sạn, resort cao cấp, AA còn là lựa chọn
của những thương hiệu thời trang cao cấp như Cartier,
Channel, Christian Louboutin, Dolce & Gabbana cho đến
Coca Cola, Colgate Palmolive, đại sứ quán Singapore tại
Việt Nam.
Không chỉ ghi dấu ấn trong nước, chúng tôi còn tham
gia thiết kế nội thất cho các thị trường khó tính như Anh,
Mỹ, Singapore với dự án Claridge’s of London, khách sạn
Dukes, khách sạn Sheraton Heathrow, Landmark London,
Hilton Garden Inn Palm Beach, Hilton Garden Inn Times
Square, Kansas City Marriott Downtown,…
Để đạt được thành công, chúng tôi dựa vào nhiều yếu
tố như sự phát triển của ngành gỗ Việt Nam trong những
năm qua, cũng như nắm bắt được đúng nhu cầu, tìm hiểu
đúng thị trường và tạo ra những không gian kiến trúc
đẳng cấp cho các khách hàng.
Hiện tại Việt Nam sản xuất rất nhiều gỗ ép, nhưng thực
sự để đạt tiêu chuẩn cao, phục vụ phân khúc cao cấp, đem
lại lợi nhuận cao còn rất ít.

Ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ Công thương
đánh giá rằng, giá trị xuất khẩu đã khẳng định vị thế của đồ
gỗ Việt Nam, và nhiều chuyên gia đã nói ngành gỗ cần một
Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế xứng tầm ở Đông
Nam Á. Vì chúng ta đứng thứ nhất Đông Nam Á, đứng thứ
2 châu Á, đứng thứ 5 thế giới về giá trị xuất khẩu, nên các
doanh nghiệp trong ngành mong muốn có được một trung
tâm như vậy, và các cơ quan quản lý nhà nước có thể đáp ứng
được mơ ước này không?

Ông Hà Công Tuấn - Thứ trưởng
thường trực Bộ NN và PTNT

Ông Hà Công Tuấn - Thứ
trưởng thường trực Bộ Nông
nghiệp và phát triển nông
thôn
Câu hỏi của Công ty Sao
Nam là sự quan tâm và mong
muốn chung của các doanh
nghiệp. Khi tham dự các triển
lãm đồ gỗ tại Việt Nam, tôi
nhận thấy rằng, các hội chợ
có diện tích quá nhỏ so với
yêu cầu, nhiều doanh nghiệp
muốn trưng bày nhưng không
còn chỗ.

Tuy vậy việc xây dựng một khu hội chợ triển lãm riêng
cho ngành gỗ cần phải cân nhắc và xem xét kỹ, làm sao cho
hiệu quả, cần phải tính từng bước để xem hiệu quả của vấn
đề này. Đây là việc cần phải bàn bạc giữa hai bộ và các Hiệp
hội ,vì nhu cầu hiện tại là có thật. Vì thế mạnh lớn nhất của
chúng ta là sản xuất, nên cần trung tâm triển lãm để tổ chức
các hoạt động giới thiệu sản phẩm cho khách hàng thế giới
lẫn bản địa. Các cơ quan quản lý sẽ cân nhắc về chủ đề này
để giúp ngành gỗ có được một trung tâm triển lãm đúng
tầm. Nhu cầu về trung tâm triển lãm nội thất quốc tế tại
Việt Nam hiện đang là rất lớn, và một công trình triển lãm,
xúc tiến thương mại tương xứng để giải quyết nhiệm vụ
phát triển xúc tiến thương mại là chính đáng, và cần được
thảo luận trong tương lai.
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đối thoại đầu năm
Dialogue in the early year
Looking for the niche market

Find a common voice for
development

2

vu huy

019 may be the beginning year for
a new development of Vietnam’s
wood industry, when we aim to
achieve specific goals such as
achieving the export value of US$
20 billion by 2025, becoming a center of domestic
furniture in the world or towards green life style.

The basic issues and implemented methods have
been frankly discussed between businesses and
the State authorities, between businesses and
businesses. Below is a quick record of Go Viet
Magazine about hot development objectives for
the recent time, so that we can have better look at
the next steps of the wood industry.

Increasing the grey matter for wood industry

Tran Quang Huy TEKCOM Corporation:
Dear Mr. Nguyen Quoc
Khanh (Director of AA
Corporation), to make
a difference in products,
to attract the attention
of customers worldwide,
what is AA’s strategy?

itself the direction to become a spearhead
industry of the country.

Mr. Ly Qui Trung - General
Director of Nha Xinh chain:
The State selected the furniture
industry as a leading industry,
Vietnam’s goal to reach the export
value of US$9 billion in 2018, US$20
billion in 2025. These indicators are
revenue targets. These are good
ones, but is there any indicator of
grey matter included in Vietnamese
furniture or not? Because currently
most of the revenue from
Vietnamese furniture is now made
from processing products. How
is Vietnam’s strategy of furniture
industry in the next time? Whether
the grey matter is put into furniture
or not and how will it be put? Please
share us about this, Deputy Minister
Tran Quoc Khanh.
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Mr. Tran Quoc Khanh - Deputy
Minister of Industry and Trade:
In my opinion, the interesting thing
here is that the State does not choose the
wood industry to be a key industry in
which the wood industry itself becomes a
key one of the country. From the previous
time, in the years of 1990 - 1992, we only
expected to achieve the export value of
about US$500 million per year. At that
time, the Ministry of Industry and Trade
also cooperated with the Ministry of
Agriculture and Rural Development to
make a project to export US$500 million
and now our export value has achieved
US$9.5 billion, the timber industry has
made outstanding development, above
the expectations of the Government. It is
the timber industry that has chosen for

In order to answer Mr. Ly Quy
Trung’s questions about the grey matter
in the value of wooden furniture, we are
taking steps to bring the grey matter for
products as enhancing the value created
in the territory of Vietnam. For example,
we invest in the field of forest plantation
to meet the supply of material sources
for export, currently plantation timber
has provided more than 50%, even 70%
of raw materials for export. The State has
policies to develop supporting industries,
which has been contributing to further
improve the value created in the territory
of Vietnam.
A further step is to invest in design,
which represents the industry’s vision,
we must invest in a design center to make
a high gray matter in furniture and make
high added value. To get good designers,
we have to start from training, if we really
do, we have to training, there are more
educational institutions to provide input
to the design center and the input team
for these centers to make competition
and development.

Mr. Nguyen Quoc Khanh AA Company:
AA
Corporation
specializes in providing
furniture for 4 and 5-star
hotels. The company often
performs works based on the
requirements of the investor
and the designer. So any
requirement of the customer,
the company meets. For
niche markets, they always

require the highest quality. For over 20 years of
development, AA has become a partner for a
series of five-star hotels and resorts in Vietnam
from JW Marriott, Hilton Opera, Movenpick,
Pullman, Sofitel, Sheraton, Nam Hai Resort ... In
addition to interior design for luxury hotels and resorts, AA
is also the choice of high-end fashion brand names such as
Cartier, Channel, Christian Louboutin, Dolce & Gabbana
to Coca Cola, Colgate Palmolive, Embassy of the Republic
of Singapore in Vietnam.
Not only marked in the country, we also participate in
interior design for fastidious markets such as the UK, the
USA, Singapore with Claridge’s of London project, Dukes
hotel, Sheraton Heathrow hotel, Landmark London, Hilton
Garden Inn Palm Beach, Hilton Garden Inn Times Square,
Kansas City Marriott Downtown etc.
To achieve the success, we rely on many factors such as
the development of Vietnam’s wood industry over the years,
as well as seize the right needs, understand the market and
create high-class architectural spaces for customers.
Currently, Vietnam manufactures a lot of laminate wood,
but really to achieve a high standard, serving for the highranking segment with very high profit is limitted.

Building an international center for wood industry
Mr. Ha Cong Tuan - Standing Deputy
Minister of Agriculture and Rural Development
The question of Sao Nam Company is the
common interest and desire of businesses.
When attending furniture exhibitions in
Vietnam, I realized that fairs are too small
compared to real demand, many businesses
would like to exhibit but they have no room.

Sao Nam Company:
Mr. Tran Quoc Khanh, Deputy Minister
of Industry and Trade assessed that export
value has affirmed the position of Vietnamese
furniture, and many experts said the wood
industry needs an international Convention
and Exhibition center in Southeast Asia.
Because we ranked the first in Southeast Asia,
ranked 2nd in Asia, ranked 5th in the world in
export value, so the businesses in the industry
want to have a such center, and if the State
authorities can meet this demand?

However, the construction of a separate
exhibition area for the wood industry needs
to be carefully considered, how to build
effective, it is necessary to consider step by step the effectiveness of this
one. This needs to be discussed between two ministries and associations
because current needs are real. Because our biggest strength is production,
we need an exhibition center to organize the introduction activities of our
products for both local and international customers. The State authorities
will consider this one to help the wood industry get a worthy exhibition
center. The demand for international furniture exhibition centers in
Vietnam is currently very large, and an exhibition and trade promotion
works to solve with the tasks of developing trade promotion is legitimate,
and needs be discussed in the future.
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trò chuyện đầu xuân
Talk in the early year
Những gương mặt nổi bật

Câu chuyện về việc

xây dựng và mở rộng
thế hệ kế thừa của

ngành gỗ Việt Nam
Dương Thị Minh Tuệ
(Chủ nhiệm CLB Hawa F1)

Nếu thế hệ trước đầu tư nhiều vào sản xuất thì thế hệ kế thừa, F1
đang tiếp bước và mở rộng khai thác những giá trị gia tăng từ thiết kế,
thương mại, thương hiệu… tạo nên diện mạo mới cho tương lai của
ngành chế biến gỗ Việt Nam, cũng như các nước trong khu vực ASEAN.
Dưới đây là chia sẻ của bà Dương Thị Minh Tuệ về câu chuyện của
những startup trẻ, những người kế thừa và phát huy những giá trị gia
đình để mang đến thị trường những đột phá và cho thấy, chỉ cần được
định hướng tốt, thế hệ kế cận sẽ là nguồn lực thúc đẩy sự phát triển
của ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam.

S

Dương Thị Minh Tuệ Chủ nhiệm CLB Hawa F1
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ingapore
bắt
đầu
hình thành
Hội doanh
nghiệp trẻ
ngành gỗ từ năm 1993.
Bước chuẩn bị từ rất sớm
này đã đặt nền móng cho
công tác xây dựng đội
ngũ kế thừa của ngành
chế biến gỗ của các nước
trong khu vực Đông Nam
Á sau này. Ở Trung Quốc,
Hiệp hội trẻ ngành gỗ của
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Đông Quản, vốn là thủ
phủ ngành gỗ của thế giới
bắt đầu hoạt động từ tháng
10/2014. Sau đó 1 năm,
tháng 10/2015 Việt Nam
cũng bắt đầu gây dựng
mô hình này. Các nhóm
trẻ Malaysia, Thái Lan,
Myanmar, Indonesia… từ
sau sự kiện Doanh nhân
trẻ Đông Nam Á tổ chức
tại Việt Nam năm 2016
cũng bắt đầu hội tụ lại và
hình thành nhóm riêng,

Trong ba năm qua với vai trò chủ nhiệm CLB Hawa
F1, tôi đã có dịp gặp và tiếp cận với những gương mặt
khá nổi bật. Đầu tiên là Tanet Pitaktiratham Egg, người
Thái Lan. Năm nay, bạn ấy 33 tuổi, là người sáng lập
Muller Funiture. Khi kinh tế toàn cầu có dấu hiệu
chững lại, công việc kinh doanh của gia đình không
thuận lợi, Egg tham gia Zimage Motion và chỉ trong 3
năm, với vai trò phó chủ tịch, Egg đã thực sự thay đổi
doanh nghiệp của mình, từ nhận thức, cách làm việc,
cách cộng tác giữa 2 thế hệ…. Không chỉ góp phần cải
tổ Zimage Motion, Egg còn sáng lập một thương hiệu
mới là Muller, đặt dấu ấn riêng mình vào thị trường.
Người bạn thứ 2 tên Harith Ridzuan, F1 tiêu biểu của
Malaysia, trong 3 năm Harith Ridzuan liên tục phấn đấu,
vừa tiếp quản công tác điều hành công ty của gia đình,
vừa tạo thương hiệu riêng: Harith Green Carpenter, DN
hướng đến sự bền vững bằng cách sản xuất đồ nội thất
từ gỗ tái chế, tìm kiếm các vật liệu thân thiện để thay
thế phương thức sản xuất cũ… Định hướng của Harith
trong phát triển HGC cực kỳ ấn tượng, không phải là
một công ty nội thất chuyên về các sản phẩm xanh mà
là một công ty xanh chuyên về đồ nội thất. Với cách làm
này, DN của Harith đã được vinh danh ở hạng mục DN
có Tác động môi trường tốt nhất, khối SME, tại Europa
Sustainability Award (EUMCCI 2018).

Nhân vật thứ ba là Sean Hsiung, một doanh nhân
trẻ ở Đông Quản, Trung Quốc. Cũng như những F1
của Việt Nam, cha mẹ Sean Hsiung sở hữu xưởng sản
xuất đồ gỗ và họ chỉ tập trung gia công. Để kế thừa và
phát huy doanh nghiệp gia đình, năm 2011, lúc mới
22 tuổi, cậu đã bắt đầu nghiên cứu để tạo ra thương
hiệu tên Juniper. Trong 5 năm, một mặt vẫn tập trung
sản xuất OEM thật tốt, một mặt cậu phát triển và thử
nghiệm thương hiệu. Đến năm 2016 cậu bắt đầu giới
thiệu thương hiệu này tại Mỹ và năm 2017 chính thức
đem về chinh phục thị trường TQ. Ở độ tuổi 28 hiện
nay, cậu có rất nhiều tham vọng để phát triển thương
hiệu này cùng với doanh nghiệp gia đình.
Ba điển hình của F1 ngành gỗ trong khu vực cho
thấy, nguồn lực của thế hệ kế cận hoàn toàn có thể tiếp
bước và thậm chí là tạo nên những thành công lớn,
như thế hệ doanh nhân tiền nhiệm đã làm. Để khơi dậy
nguồn lực này, DN chế biến gỗ các nước đã có chiến
lược hết sức chi tiết. Ví dụ, Hiệp hội trẻ ở Singapore và
Đông Quản được hỗ trợ về tài chính như dùng được
quỹ của Hiệp hội để tổ chức các hoạt động của mình.
Trong chiến lược phát triển của các hội lớn, ban điều
hành hiệp hội luôn có kèm chiến lược phát triển cho
hội trẻ.

tạo nên cục diện khá đa
dạng về thế hệ kế cận
trong ngành gỗ tại khu
vực ASEAN. Đặc điểm
chung của các bạn là: giỏi
ngoại ngữ, tự tin, năng nổ
và đặc biệt là rất khiêm
tốn. Trong đó nổi bật là
tinh thần khởi nghiệp, chí
hướng phát triển thương
hiệu riêng và không ngại
chia sẻ câu chuyện của
mình để lan tỏa hiệu ứng
cho cộng đồng.
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Chiến lược cho F1
Việt Nam
Nếu so sánh với F1 các nước, thế
hệ kế cận ở Việt Nam đã và đang từng
bước tiếp cận, tham gia công tác điều
hành cũng như tìm được con đường
riêng cho mình. Thực tế, ngay ở Trung
Quốc cũng như nhiều quốc gia có
ngành chế biến gỗ mạnh, họ vẫn phải
đối mặt với việc mất đi thế hệ kế thừa.
Thường thì thế hệ thứ nhất xây dựng cơ
nghiệp và kiên trì theo đuổi nó, nhưng
thế hệ thứ 2, có điều kiện đi học nước
ngoài, nhìn thấy những ngành hấp dẫn
hơn, thời thượng hơn thì không muốn
kế nghiệp gia đình. Vì rõ ràng, công
việc sản xuất đồ gỗ không hề đơn giản,
đầy thử thách và đòi hỏi người trẻ phải
rất kiên trì. Chưa kể, F1 còn phải vượt
qua áp lực từ phía gia đình.
Do đó, để gây dựng đội ngũ F1 cho
ngành gỗ, rất cần tác động của nhiều
phía. Ở gia đình, phụ huynh nên cho
con tiếp xúc từ sớm với công việc, giới
thiệu cho người trẻ biết tiềm năng và
mức độ phát triển của ngành. Bên cạnh
đó là vai trò của các hội nhóm. Hawa
đã khá tâm huyết khi tổ chức CLB F1
nhằm quy tụ các bạn trẻ để chuẩn bị
thế hệ kế thừa. Các bạn gặp nhau, ban
đầu chỉ là chơi với nhau, thấy vui, thích
gặp nhau nhiều hơn… Rồi từ thân
tình, các thành viên có những chia sẻ
về nghề, giải quyết những bài toán khó
trong công việc và có động lực đi tiếp.
Từ mối liên kết này, một số công ty
sẽ tìm ra được điểm chung kết nối về
mặt kinh doanh, chia sẻ các cơ hội, tạo
nguồn lực lớn hơn khi có những đơn
hàng lớn từ nước ngoài. Phải xác định,
F1 là thế hệ kiến tạo các giá trị mới. Từ
đơn giản như kết hợp cùng nhau, gây
dựng tính cộng đồng trong kinh doanh
ở ngành chế biến gỗ, điều mà trước đây,
các doanh nhân đi trước chưa chú ý.
Khi các doanh nhân trẻ chú ý đến việc
“kết bè, làm thuyền” trong kinh doanh,
sẽ tạo nên được nguồn lực mạnh hơn
cho con đường phát triển chung. Đồng
thời, khi có được nguồn lực tổng hòa từ
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cộng đồng kinh doanh cùng ngành,
F1 cũng sẽ mạnh dạn hơn trong
việc dấn thân, đủ dũng khí để có
thể đưa ra những hướng đi mới.
Ở phía các cơ quan quản lý, tổ
chức, hiệp hội… dù đã đưa ra những
mục tiêu lớn, mục tiêu xa cho ngành gỗ
nhưng thông điệp này vẫn chưa được
truyền thông một cách mạnh mẽ để tạo
được sự kích thích cho giới trẻ. Chúng
tôi, những người đi sau trong ngành
đang rất cần nhìn thấy bức tranh định
hướng toàn cảnh để tiếp thêm tự tin
trên bước đường của mình, nắm bắt cơ
hội, vươn ra biển lớn. Đồng thời, các
cơ quan ban ngành cũng cần mà điển
hình là Hiệp hội cần liên kết với một
số đối tác quan trọng như các hiệp hội
thiết kế, các trường đại học, hiệp hội
startup... để đem về những kết nối tốt
hơn cho F1 nói riêng và cộng đồng chế
biến gỗ. Bởi, ngành gỗ không chỉ cần
nhân lực chuyên ngành. Chúng ta cần
thêm nhiều nguồn lực từ những ngành
nghề khác và cần kêu gọi thêm nhiều
người trẻ tham gia ngành để F1 không
chỉ có con cháu người đã làm nghề mà
còn là những nhân tố mới.
Riêng với F1, nhiệm vụ phát triển
đội ngũ cũng thuộc về chính chúng ta.
Trong nhiệm vụ đó, các F1 ưu tú cần tiếp
tục nuôi dưỡng đam mê và dấn thân để
từ việc kế thừa nền tảng bền vững của
ngành, xây dựng tương lai rực rỡ hơn.
Có như vậy thì những người đồng trang
lứa cũng như thế hệ sau mới thấy sự
hấp dẫn và con đường dài và thích theo
nghề. Chúng ta sẽ phải là nguồn cảm
hứng cho những ngưởi trẻ khác.
Thời gian tới, F1 ngành gỗ sẽ tập
trung tạo ra các hoạt động giao lưu
cho nhiều bạn trẻ, không phân biệt là
con cháu trong ngành, đồng thời gia
nhập vào các hệ sinh thái startup để
giao lưu với các đối tượng ngoài ngành
như logistic, e-commerce, technology,
design, marketing... để có thêm nguồn
lực mới. Đây cũng là cách thức để F1
tiếp sức cùng thế hệ doanh nhân đương
thời trong chiến lược hình thành trung

tâm
đồ
nội
thất thế giới tại Viêt Nam. Một khi
chúng ta tập hợp được các bạn trẻ
ở các lĩnh vực khác có ý tưởng tốt và
tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ nghĩa
là ngành gỗ sẽ có được lực lượng hùng
hậu để hội tụ và phát triển ngành.
Trong bối cảnh thương mại Mỹ
Trung, F1 Việt Nam có 2 hướng để tận
dụng cơ hội. Một là tận dụng lượng
khách hàng, đơn hàng lớn để tập trung
làm OEM thật tốt. Hai là, song song đó,
từ kinh nghiệm sản xuất, học hỏi thêm
kiến thức và kinh nghiệm thiết kế và
bắt đầu chuẩn bị phát triển thương hiệu
riêng cho mình. Rất nhiều F1 Trung
Quốc đã làm được điều này,... Trung
bình xây dựng một thương hiệu mất
5 năm nên F1 Việt Nam có thể chuẩn
bị từ bây giờ để chinh phục mục tiêu:
tạo ra 1 thương hiệu của mình. Xa hơn
nữa là tạo được nhiều thương hiệu đồ
gỗ Việt Nam có phong cách riêng và
được công nhận trên thế giới, điều mà
Thái Lan, TQ, Hàn Quốc, Nhật Bản đã
bắt đầu làm được.
Ngành nội thất Trung Quốc mất 30
năm để đi từ gia công thuần đến tạo
được thương hiệu. Việt Nam có thể
không cần phải tốn khoảng thời gian
dài như vậy không? Theo tôi, không cần
vì chúng ta đã có những người đi trước
thử nghiệm, đã “trả học phí” cho những
sai lầm, và có thể chia sẻ kinh nghiệm
lại cho thế hệ sau. Với sức mạnh nội tại
của DN chế biến gỗ, công với chiến lược
phát triển ngành hiệu quả và nguồn lực
mới từ thế hệ kế cận, tôi tin rằng, mục
tiêu xây dựng và phát triển trung tâm đồ
nội thất thế giới tại Viêt Nam hoàn toàn
có thể thành hiện thực.
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Building and expanding the next generation
of Vietnam’s wood industry
Duong Thi Minh Tue
(Hawa F1 Club Chairman)

If the previous generation invested a lot in production,
F1 is taking steps and expanding the exploitation of
added values from design, trade, brand name etc in
order to create a new future of Vietnam's woodworking
industry, as well as ASEAN countries. Below is the
share of Mrs. Duong Thi Minh Tue about the young
startups who inherit and promote family values to
bring to the market breakthroughs and show that they
only need to be well-directed, the next generation will
be the human resource to promote the development of
Vietnam's woodworking industry.

S

ingapore started to establish the Youth Business
Association of Wood Industry since 1993.
This early preparation made the foundation
for building up the inherited team of the
woodworking industry in the Southeast Asian.
In China, the Dong Hoan Wood Industry Association,
which is the center of the wood industry in the world, began
operating in October 2014. One year later, in October 2015,
Vietnam also started building up this model. Young groups
of Malaysia, Thailand, Myanmar, Indonesia ... after the Young
Southeast Asian entrepreneurs organized in Vietnam in
2016 also began to converge and establish their own groups,
which create a rather diversified complexion about the next
generation in wood industry in ASEAN. Your common
characteristics are: good at foreign languages, confident,
aggressive and especially very modest. In which, the highlight
is the startup spirit, the direction of developing the individual
brand name and not afraid to share their stories to spread the
effect to the community.

Outstanding Characters
In the past three years, as the chairman of Hawa F1 Club,
I had the opportunity to meet and approach outstanding
characters. The first is Tanet Pitaktiratham Egg, Thai. This
year, she is 33 years old, the founder of Muller Funiture. When
the global economy shows signs of slowing down, her family’s
business is unfavorable, Egg joins Zimage Motion and only in
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of 28 now, he has a lot of ambition to develop this brand name
with family business.
Three examples of the F1 in the wood industry in the
region show that the resources of the next generation can
completely follow and even make great successes, as the
predecessor generation did. In order to arouse this resource,
woodworking enterprises have had a very detailed strategy.
For example, Singapore Youth Association and Dong Hoan
are financially supported, such as using the Association’s
funds to organize its activities. In the development strategy of
major associations, the associations’ executive board always
has a development strategy for the youth associations.

Strategy for F1 Vietnam

Duong Thi Minh Tue - Hawa F1 Club Chairman

3 years, as a vice chairman, Egg has really changed its business
from awareness, how to work, how to collaborate between
two generations ... Egg not only reformed Zimage Motion,
Egg also founded a new brand name of Muller, which making
his own mark on the market.
Harith Ridzuan, a Malaysian typical person of F1,
Harith Ridzuan constantly strives for 3 years, takes over the
management of the family business, and creates his own
brand name: Harith Green Carpenter, the company aims to
sustainability by producing furniture from recycled wood,
looking for friendly materials to replace old production
methods etc. Harith’s orientation in developing the HGC is
extremely impressive, it is not a furniture company specializes
in green products which is a green company specializing in
furniture. With this approach, Harith’s business has been
honored in “Best for the Environment”, SME Awards, at the
Europa Awards for Sustainability 2018 (EUMCCI 2018).
The third character is Sean Hsiung, a young businessman
in Dongguan, China. Like Vietnamese F1s, Sean Hsiung’s
parents own a furniture factory and they only focus on
processing. In order to inherit and promote the family
business, in 2011, when he was 22 years old, he began
researching to make a brand name called Juniper. For 5 years,
one side still focused on manufacturing the OEM very well,
other side he developed and tested his brand name. By 2016
he started introducing this brand name in the US and in 2017
officially brought it to conquer the Chinese market. At the age

If compared to F1 countries, the next generation in Vietnam
has been gradually approaching, taking part in executive work
as well as finding its own way. In fact, even in China as well
as many countries with strong woodworking industries, they
still have to face with the loss of their next generation. The first
generation often builds up its business and persists in pursuing
it, but the second generation who has the conditions to study
abroad, they see more attractive, trendy industries, they do
not want to take over the family’s work. Because clearly, the
furniture production is not simple, it has many challenges and
requires the youth to be very persistent. Not to mention, F1
must also overcome the pressure from their family.
Therefore, to build the F1 generation for the wood industry,
it is necessary to have impact from many sides. In families,
parents should give their children early access with their job,
introduce the youth to the potential and development level
of the industry. Besides, the role of groups and associations.
Hawa was quite enthusiastic when organizing F1 club to
gather the youth for the next generation. They meet together,
at first they play, feel happy, they can like to meet more etc.
From the friendliness, the members share their careers, solve
with difficult problems at work and have motivation to go on.
From this connection, some companies will find common
ground in terms of business, sharing opportunities, creating
greater resources when having large orders from abroad. We
need to determine that F1 is the generation of new values.
From the combination simply, building a community in the
woodworking businesses, which this thing has not been done
before by last entrepreneurs. When young entrepreneurs
pay attention to cooperate in business, it will create stronger
resources for the common development. At the same time,
when it comes to synergizing resources from the same business
community, F1 will be strong forceful in its commitment and
courage to be able to come up with new directions.
At the State authorities, organizations and associations etc
although they have made big and far-reaching goals for the
timber industry, but these goals have not yet been strongly
communicated to stimulate the youth. We, the people behind

in the industry need to see the panoramaoriented picture to gain more confidence on
our way, seize the opportunity, reach the world.
At the same time, the State authorities need to
connect with some important partners such as design
associations, universities, startup associations etc to make
better connections for F1 in particular and the woodworking
community in general. Because, the wood industry not only
needs specialized human resources. We need more resources
from other industries and need to call more young people to
join the industry so that F1 not only has the descendants who
have worked in the industry but also have new people.
As for F1, the task of developing the team belongs to
ourselves. In that task, the elite F1 should continue to nurture
their passion and inherit the sustainable foundation of the
industry, build a brighter future. Thus, the people at the
same age and the next generation see the attraction, the good
future and would like to follow the profession. We will be the
inspiration for other young people.
Next time, the F1 of wood industry will focus on creating
exchange activities for many young people, regardless of the
descendants in the industry, and join in startup ecosystems
to interact with the outsiders in the industry like logistic,
e-commerce, technology, design, marketing etc for new
resources. This is also the way for F1 to support the generation
of contemporary entrepreneurs in the strategy of building
up a world furniture center in Vietnam. Once we gather the
youth in other fields with good ideas and strong startup spirit,
the wood industry will have a strong force to converge and
develop the industry.
In the context of the US-China trade, F1 Vietnam has
two ways to take advantage of the opportunities. Firstly,
taking the advantage of a large number of customers
and big orders to focus on making the OEMs (Original
Equipment Manufacturing) well. Secondly, meanwhile, from
manufacturing experience, learn more knowledge and design
experience and start preparing for the development of own
brand name. Many F1 Chinese people have done this. On
average, building up a brand name takes 5 years, F1 Vietnam
can prepare from now in order to conquer the goal: to create
the own brand. Further, creating many Vietnamese furniture
brand names with their own style and recognized in the world,
which Thailand, China, Korea and Japan have started to do.
Chinese furniture industry takes 30 years from processing
to making brand name. Can Vietnam not spend such a long
time? In my opinion, it is not necessary because we have had
previous countries, they paid for their mistakes, and can share
the experience for the next generation. With the internal
strength of woodworking enterprises with the e development
strategy of effective industry and new resources from the next
generation, I believe, the goal of building and developing the
world furniture center in Vietnam can become true.
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Mục tiêu xuất khẩu 20 tỉ USD 2025:

Chợ đầu mối Tavico Long Bình Đồng hành cùng doanh nghiệp
gv

C

hưa
bao giờ ngành
công nghiệp chế
biến gỗ xuât khẩu
của Việt Nam hội tụ nhiều điều kiện
thuận lợi đặc biệt như bây giờ đó là
sự quan tâm và tạo điều kiện thuận
lợi từ chính phủ, sự tích lũy đầy đủ
về nội lực của doanh nghiệp sau
nhiều năm tăng trưởng vững chắc và
khi nói đến mục tiêu đạt giá trị xuất
khẩu 20 tỉ USD vào năm 2025, các
chuyên gia đánh giá, đó không phải
là mục tiêu xa vời.
Theo ông Nguyễn Tôn Quyền,
Tổng thư kí Hiệp hội gỗ và lâm sản
Việt Nam, để đạt mục tiêu mà Thủ
tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
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đặt ra, ngành gỗ
sẽ cần khoảng
70 triệu m3 nguyên
liệu. Nhưng làm thế nào
để có được khối lượng gỗ nguyên
liệu lớn như thế trong khi diện tích
trồng rừng trong nước đã hạn chế
và thậm chí đã hết, và dù muốn hay
không thì nguồn gỗ nhập khẩu vẫn
phải chiếm khoảng 25-30%.
Trong bối cảnh sự cạnh tranh
trên thị trường xuất khẩu ngày càng
quyết liệt, sức ép về giá của nhà nhập
khẩu ngày càng tăng, các doanh
nghiệp đồ gỗ xuất khẩu đều phải tìm
mọi cách để giảm chi phí nguyên vật
liệu cho sản xuất, từ đó nâng cao lợi
nhuận và tăng cường năng lực cạnh
tranh trên thị trường quốc tế.
Đối với nguồn gỗ nhập khẩu, bài
toán đặt ra là dù cho doanh nghiệp

có thể mua hàng trực tiếp với nhà
cung cấp nhưng nếu số lượng không
đủ lớn và lượng đặt hàng không
thường xuyên thì cũng không thể
nào có được một mức giá đủ tốt để
nâng cao tính cạnh tranh. Đó là còn
chưa kể đến việc chất lượng và số
lượng gỗ nhập về, nhất là gỗ tròn,
có dung sai rất lớn so với đặt hàng
khiến cho doanh nghiệp có thể phải
chịu thêm nhiều rủi ro.
Vì thế, có một giải pháp hữu hiệu
là tạo ra một chợ đầu mối nguyên
liệu gỗ đủ lớn ở Việt Nam để các
nhà cung cấp quốc tế có thể mang
hàng tới và bán trực tiếp cho nhà sản
xuất Việt Nam với mức giá tốt nhất.
Đồng thời phía Việt Nam cũng cần
phải có một doanh nghiệp đủ khả
năng đứng ra gom số lượng đặt hàng
của các nhà SX tới số lượng đủ lớn

để có thể đàm phán giá tốt nhất các
nhà cung cấp lớn. Và đó là lý do ra
đời của Chợ đầu mối gỗ nguyên liệu
Tavico đặt tại Khu kinh tế ICD Tân
Cảng Long Bình.
Trải rộng trên diện tích gần 40
ha, đây là một mô hình phân phối
tập trung những nhà cung cấp lớn
về nguyên liệu gỗ hợp pháp từ nhiều
quốc gia và châu lục khác nhau với cơ
sở vật chất hiện đại và khép kín, có
khả năng cung ứng 200.000 m3 gỗ tròn
& 200.000 m3 gỗ xẻ/năm. Chợ đầu
mối Tavico Long Bình là một khu liên

hoàn với các dịch vụ xẻ sấy, logistics,
sản xuất, văn phòng đại diện, siêu thị
gỗ xẻ, sản xuất nhà gỗ, quán café Gỗ
Tây phục vụ giao thương,.. nhằm giúp
cho nhà cung cấp và khách hàng trực
tiếp gặp nhau, giảm tối đa các chi phí
trung gian.
Không chỉ dừng lại ở đó, Chợ đầu
mối Tavico Long Bình cũng dành
không gian cho các nhà cung cấp phụ
liệu, phụ kiện, máy móc ngành gỗ để
trưng bày và trực tiếp phân phối sản
phẩm, biến đây trở thành điểm đến
“TẤT CẢ TRONG MỘT” cho nhà

sản xuất để họ có được những sản
phẩm tốt nhất, lựa chọn đa dạng nhất,
từ những nhà cung cấp đáng tin cậy
nhất, với giá thấp nhất.
Vào ngày 11/1/2019 vừa qua Chợ
đầu mối Tavico Long Bình đã chính
thức được khai trương, để chào mừng
sự kiện này Tavico có chính sách miễn
phí 6 tháng (từ 01/01-30/6/2019) cho
các doanh nghiệp đăng ký thuê gian
hàng.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại:
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Liên Hà:

Bước đi mới nhằm mở rộng
thị phần trong nước
Gỗ Việt

L

iên Hà - làng nghề chế
biến đồ gỗ thuộc Đan
Phượng, Hà Nội với
sản phẩm chính là đồ
gỗ gia dụng, phục vụ
thị trường trong nước, khâu kết nối
thị trường và mở rộng thị phần là một
trong những điểm quan trọng giúp
Liên Hà phát triển bền vững. Với mục
đích mở rộng thị trường và tăng tính
kết nối trong nước, cuối năm 2018,
Viện Lâm nghiệp châu Âu kết hợp với
Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam,
Viện quản lý rừng bền vững và Trung
tâm phát triển bền vững đã tổ chức
cho các doanh nghiệp đi thăm quan,
học tập, và kết nối thị trường tại các
trung tâm chế biến gỗ lớn như Bình
Dương, Đồng Nai và Hồ Chí Minh.

Các cơ sở sản xuất Liên Hà thăm chợ gỗ TAVICO

Mở rộng thị trường là cần thiết
Trong chuyến tham quan của nhóm các cơ sở tại Liên
Hà tại mô hình chợ đầu mối phân phối gỗ nguyên liệu
và phân phối đồ gỗ tại Công ty Cổ Phần Tân Vĩnh Cửu.
Ông Võ Quang Hà – Tổng giám đốc công ty đánh giá sản
phẩm cung cấp cho thị trường nội địa hiện nay chủ yếu
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là từ các đơn vị, các cơ sở chế biến nhỏ ở các làng nghề.
Họ có tay nghề lao động cao, chịu khó, sáng tạo, … tuy
nhiên lại thiếu không sản xuất, chủ yếu sản xuất tại nhà,
thiếu chỗ trưng bày và giao dịch sản phẩm. Xuất phát từ
đó TAVICO đã hình thành một khu “chợ” tập trung sản
phẩm gỗ để tạo ra kết nối và cách thức mua bán là các

hoạt động này diễn ra hàng ngày. TAVICO khi làm
hội chợ nội thất cho nội địa nhận thấy một điều, khi
các doanh nghiệp hay các cơ sở sản xuất tập trung lại
với nhau sẽ có sự chia sẻ và kết nối thông tin mạnh
mẽ hơn.
Hiện tại khu chợ đầu mối của công ty với diện tích
trên 10 ha đã có trên 60 cơ sở sản xuất thuê gian hàng,
hình thành một khu phân phối đồ gỗ. Khi tới đây
khách hàng sẽ có nhiều lựa chọn, các gian hàng đồ
gỗ tại đây có mặt các sản phẩm đồ gia dụng của các
làng nghề phía Bắc, trong đó có Liên Hà, tuy nhiên
sản phẩm còn hạn chế. Việc đẩy mạnh tiêu thụ sản
phẩm gỗ tại phía Nam là cần thiết với Liên Hà, vì đây
là trung tâm đồ gỗ, vẫn còn nhiều cơ hội để mở rộng.
Hướng đi cho các cơ sở chế biến nhỏ
Hiệp Long là một công ty nhỏ, với nền tảng ban
đầu là một cơ sở chế biến nhỏ trên 10 lao động. Trải
qua 30 năm phát triển, sau quá trình nghiên cứu và
tổ chức quản lý sản xuất. Công ty đã tìm ra tổ chức
hoạt động sản xuất phù hợp với quy mô sản xuất của
mình. Công ty tập trung vào sản xuất các mặt hàng có
chất lượng cao, hướng đối tượng khác, lựa chọn phân
khúc thị trường cao cấp, bán với mức giá cao và họ
chập nhận mua với giá cao, tuy nhiên công ty cũng
phải chấp nhận đơn hàng nhỏ lẻ. Cách quản lý phải
khác, nhưng đảm bảo chất lượng là tiêu chí hàng đầu,
nếu muốn giữ khách hàng lâu dài. Hiện tại, Công ty
có những khách hàng đã mua hàng hơn 20 năm cho
tới bây giờ họ vẫn đặt hàng, nhưng công ty vẫn sử
dụng máy móc thô sơ kết hợp với dây chuyền hiện đại
để sản xuất.
Với các công ty chế biến gỗ như Hiệp Long, các
chuyên gia chia sẻ, người Nhật thường tổ chức sản
xuất nhỏ, chia ra làm nhiều dây chuyền để quản lý.
Và về hướng phát triển, Hiệp Long cần xác định máy
móc thiết bị sẽ thay thế cho lực lượng lao động để
thích ứng với điều kiện thực tế, khi lao động ngày
càng ít đi, và sẽ đấy giá nhân công ngày càng cao. Do
đó Hiệp Long hoặc các cơ sở chế biến gỗ cần thay
đổi thay đổi tư duy, tiếp cận nhanh với công nghệ,
nắm bắt kịp xu hướng thị hiếu của người tiêu dùng để
biết doanh nghiệp hoặc cơ sở của mình cần phải thay
đổi gì để phát triển và làm thế nào để tiếp cận và mở
rộng thị phần là việc cần quan tâm. Về quản trị doanh
nghiệp cần phải dựa vào năng lực tài chính của mỗi
cơ sở để có thể thay thế phù hợp.

Nâng cao năng lực sản xuất tại địa phương
Dự án xây dựng thí điểm cơ chế hỗ trợ các doanh
nghiệp và hộ gia đình chế biến gỗ tại Làng nghề gỗ Liên
Hà với sự hỗ trợ của Viện Lâm nghiệp Châu Âu (EFI) kết
hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Viện quản lý
rừng bền vững và Trung tâm phát triển bền vững cùng
phối hợp triển khai, thực hiện. Dự án hướng tới mục đích
giúp nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của các cơ
sở sản xuất tại địa phương
Kết quả nghiên cứu các làng nghề gỗ tại khu vực đồng
bằng sông Hồng của Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam đã
chỉ ra những điểm yếu và các thách thức của các làng
nghề gỗ trong bối cảnh có nhiều biến động về thị trường
cũng như chính sách hiện hành. Dự án được triển khai
từ đầu năm 2019 hướng tới nâng cao nhận thức và mở
rộng kết nối thị trường cho Làng nghề gỗ.
Thông qua dự án, các lớp đào tạo về cắt giảm lãng
phí trong sản xuất đã được tổ chức làng nghề gỗ Liên
Hà, lớp đào tạo có trên 20 cơ sở chế biến gỗ lòng cốt
tại địa phương tham gia, các chủ hộ tại đây được tiếp
cận với các phương pháp tổ chức quản lý sản xuất, tiết
kiệm nguyên liệu, cắt giảm lãng phí trong hoạt động sản
xuất, nâng cao năng xuất lao động. Các chuyến đi thăm
quan nhà máy, giao lưu chia sẻ, học tập kinh nghiệm tổ
chức quản lý sản xuất tại Công ty Cổ phần Woodlands
và Làng nghề gỗ Đồng Kỵ, Bắc Ninh với sự tham gia của
trên 25 chủ sở chế biến và chuyến đi kết nối và mở rộng
thị trường tại khu vực phía Nam. Song song với các hoạt
động hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, dự án còn tổ chức
khóa đào tạo về thiết kế nghiên cứu, và kỹ năng viết báo
cho các tổ chức xã hội dân sự hoạt động trong lĩnh vực
lâm nghiệp, nhằm thúc đẩy các tổ chức này có các hoạt
động hỗ trợ cho các hộ gia đình nhỏ tại làng nghề gỗ.
Với sự hỗ trợ từ EFI, trong năm tới dự án sẽ có các hoạt
động tiếp theo nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa các hộ sản xuất
tại Liên Hà, cũng như các bên liên quan.
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Directions for small processing units

Lien Ha wood village:

A new step to expand
domestic share

L

gv

ien Ha- wood-processing village at Dan Phuong, Ha Noi
provides main wood product of furniture for domestic market.
Market connection and share expand are two of important
points to help Lien Ha develop sustainably. With the aim of
expanding the market and increasing domestic connectivity,
at the end of 2018, the European Forestry Institute in conjunction with the
Vietnam Timber and Forest Products Association, the Institute of Sustainable
Forest Management and the Center for Sustainable Development have
organized businesses to visit, study, and connect markets in large wood
processing centers such as Binh Duong, Dong Nai and Ho Chi Minh.
Market expansion is necessary
In Lien Ha, the group visited the
model of wholesale market for wood
material distribution and furniture
distribution at Tan Vinh Cuu Joint
Stock Company. Mr. Vo Quang Ha
- General Director of the company
evaluated the products supplied to
the domestic market today mainly
from small processing unit in craft
villages. They are highly skilled, hardworking, and creative ... but lack of
production chain, mainly produced
at home, lack of display and product
trading. Hence, TAVICO has
formed a "market" to focus on wood
products to create connections and
buy and sell method, which are these
activities every day. When organizing
interior fairs, TAVICO realized that
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information share and connection are
stronger than ever when businesses
or production units gather together.
Currently, the company's wholesale
market with an area of over 10
hectares has over 60 production units
renting booths, forming a furniture
distribution area. When customers
come here, there will be many
choices. The furniture stores here are
presenting household products of
the northern craft villages, including
Lien Ha. However the products are
still limited. The promotion of wood
product consumption in the South is
necessary for Lien Ha, because it is a
furniture center; there are still many
opportunities to expand.

Hiep Long is a small company, with an
initial foundation of a small processing
unit with over 10 employees. Over 30
years of development with the process of
production research, management and
organization, the company has found
a production organization suitable
for its production scale. The company
focuses on producing high quality.
Selecting high-end market segments,
they sell at high prices and customers
accept to buy at high prices, however
the company also has to receive small
orders. Management must be different,
but quality assurance is the first criteria,

if you want to keep customers in long
term. Currently, the company has
customers who have bought goods for
more than 20 years until now they still
place orders. However the company still
uses rudimentary machinery combined
with modern production lines.
Experts said that with wood
processing companies like Hiep Long,
Japanese people often organize small
production which is divided into
many lines to manage. And in the
direction of development, Hiep Long
needs to determine that machinery
and equipment will replace the labor

Improve local production capacity
The project builds a pilot mechanism to support
wood processing enterprises and households in
Lien Ha Wood Craft Village with the support of the
European Forest Institute (EFI) in association with
Vietnam. Timber and Forest Products Association,
Institute for Sustainable Forest Management and
Center for Sustainable Development to coordinate
implementation. The project aims to help improve
the production and business capacity of local
production facilities.
Vietnam Timber and Forest Products Association’s
research results of woodcraft villages in the Red
River Delta area have pointed out weaknesses and
challenges of woodcraft villages in the context of
current policy and market fluctuations. The project
has been implemented since the beginning of 2019
in order to raise awareness and expand the market
connection for wood craft villages.
Through the project, training courses on waste
reduction in production have been organized in Lien

force to adapt to the actual
conditions, when there is
less labor, and labor costs
will be higher. Therefore it is
necessary for Hiep Long or wood
processing enterprises to change their
minds, quickly approach technology,
catch up with the trend of consumer
tastes so that they must know what to
change for development and how to
access and expand market share.
Regarding enterprise management,
it is necessary to rely on the financial
capacity of each enterprise and change
appropriately.

Ha woodcraft village. There are more than 20 local
units to participate training class. They have access
to methods of organizing production management,
saving raw materials, cutting waste in production
activities, improving labor productivity.
In their trips to visit the factory, they exchange
and learn experiences in production management
at Woodlands Joint Stock Company and Dong Ky
Wood Craft Village, Bac Ninh with the participation
of more than 25 processing owners. There is a visit
for them to expand markets in the southern region.
In parallel with supporting activities for production
units, the project also organizes a training course
on research design and writing skills for civil society
organizations operating in the forestry sector, in
order to promote these organizations to provide
support to small households in the woodcraft
village.
With support from EFI, the project will have followup activities next year to better support producers
in Lien Ha, as well as related partners.
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góc nhìn văn hóa
Cultural View

Thủ công: Một
thợ thủ công phòng
chế tác Apple Jack
sử dụng máy tiện
để tạo thành một
miếng gỗ.

gỗ
Nhật Bản

“Into the Woods”:

Khám phá nghệ thuật
của
Chơi
màu:
Những
chiếc
bình này, được
tạo
ra
bởi
nhà thiết kế
MoonRound,
một
trong
những nhà sáng
tạo luôn hướng
đến việc tôn
vinh nghệ thuật
gỗ Nhật Bản.
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Tập trung đặc biệt vào
các nhà xây dựng gỗ từ Nara
Okuyamato tại Nhật Bản, triển
lãm “Into the Woods” là một nỗ
lực hợp tác giữa một số xưởng
thiết kế của Indonesia như
Table Six và Studio Dasar với
Door to Asia, một chương trình
cư trú của nhà thiết kế có trụ sở
tại Nhật Bản như một phần của
Trại thiết kế tại Okuyamato.
Chương trình đã được thực
hiện, với mục đích thúc đẩy các
doanh nghiệp địa phương xung
quanh Nara Okuyamoto, được
biết đến với nghệ thuật từ gỗ.

gv

Chương trình này mời các
nhà thiết kế từ khắp châu Á
đến thăm homestay tại Nara
Okuyamoto kéo dài một tuần,
nơi họ có thể hợp tác với các
nhà thiết kế của khu vực để
tạo ra những sản phẩm độc
đáo cho khu vực mình nhưng
cũng có thể thương mại hóa
trên toàn cầu. Tất cả đều sử
dụng cây tuyết tùng Yoshino
và Cây bách Yoshino, loại gỗ
chỉ có thể được tìm thấy trong
rừng nằm ở Yoshino - Nara
Okuyamato.

Các
nhà
thiết kế gỗ đã
được
chọn
vì chất lượng
công việc của
họ phản ánh
văn hóa đặc
biệt của Nhật
Bản, nghề thủ công, các sản phẩm gỗ
và tôn trọng thiên nhiên. Những nhà
sản xuất gỗ này là các nhà thiết kế
Ichi, studio Jig, Izuru, CH Style, Akari
Kobo, Apple Jack và MoonRound.
Các công ty liên quan là HOUEI và
Masuchu. Sự kiện này cũng có một
vài cộng tác viên người Indonesia,
bao gồm các hãng phim đã tham gia
chương trình homestay. Đó là Table
Six, Grrad, Studio Dasar và Athina
Dinda.
Fandy Susanto từ Table Six, người
tham gia chương trình cho biết, ý
tưởng quảng bá khu vực các sản phẩm
làm từ gỗ gỗ vào một thị trường rộng
lớn hơn là không giá trị, vì mọi người
tham gia đều biết Nara Okuyamato có
gì đó độc đáo để giới thiệu cho thế giới
biết. Khi chúng tôi đến thăm khu rừng
ở Nara, chúng tôi đã rất ngạc nhiên
bởi vẻ đẹp của chúng. Chúng tôi đã
nói chuyện với người dân địa phương,
ăn thực phẩm địa phương, thậm chí
ở lại nhà của họ. Tôi vẫn có thể cảm
nhận năng lượng tích cực đó. Tôi cho
rằng triển lãm này là một nỗ lực để
chia sẻ cảm giác đó với khách tham
quan, ông Fandy nói.
“Họ không chỉ xem và chạm vào
các sản phẩm mà còn tìm hiểu về quá
trình tạo ra nó”, nhà thiết kế của CH

Adisastomo và nhà sản
xuất gỗ Nhật Bản Daisuke
Sakamoto - cũng được giới
thiệu tại triển lãm.

Style cho biết nguồn cảm hứngcủa
anh đến từ những thứ khác nhau tồn
tại trong thế giới tự nhiên - không khí
trong lành, tiếng suối chảy róc rách
trong một dòng sông thuần khiết,
mùi hương của một khu rừng tươi
tốt, trong khi Apple Jack nói rằng đó
chỉ đơn giản là thiên nhiên và anh sử
dụng vật liệu thiên nhiên khi anh ta
sống gần rừng thôi.
“Tôi cảm thấy rất tự hào khi tôi có
thể làm công việc của mình khi sống
gần cây xanh và nghe thấy âm thanh
tuyệt vời của dòng sông”, Appel Jack
nói.
Khái niệm đằng sau cuộc triển
lãm “ Into the Woods” chính là khẩu
hiệu: “Đi sâu vào quá trình, Đi sâu vào
nhà, Đi sâu vào thành phố, và Đi sâu
vào rừng”. Khách tham quan dự kiến
sẽ được tìm hiểu về việc sản xuất và
được truyền cảm hứng, để xem các
sản phẩm được sử dụng thực tế tại nhà
như thế nào, đồng thời nhận thức sâu
hơn về địa phương Nara Okuyamato.
Ngoài các sản phẩm được tạo ra
bởi bảy nhà thiết kế, còn có một bản
cài đặt nhà gỗ được thiết kế bởi Coji
Katsuyama và được trình bày bởi
HOUEI Foresty. Một sản phẩm được
tạo ra trong chương trình homestay
vừa qua - một tác phẩm nội thất hợp
tác của nhà thiết kế địa phương Diaz

“Những cây này chính là
trung tâm của lối sống Nara
Okuyamato. Người dân sống
bao quanh bởi những tán
cây. Cây mang lại sự sống
cho người dân, cung cấp cho
họ việc làm. Như là cách đánh giá cao
sự chăm sóc rừng của con người. Sự
tôn trọng lẫn nhau giữa thiên nhiên và
con người ở đó đã diễn ra hàng trăm
năm nay”, ông Fandy nhớ lại cách kết
hợp gỗ và thiên nhiên trong cuộc sống
của người dân nơi đây.
Ông thấy các nhà thiết kế có một sự
tôn trọng tinh thần lớn đối với rừng,
rừng truyền cảm hứng và ảnh hưởng
trực tiếp đến công việc của họ.
“Đó là lý do tại sao tôi không ngạc
nhiên khi thấy kết quả thật là mạnh
mẽ”, Fandy đã nói về tinh thần của
những nhà thiết kế, những người luôn
hiểu về gỗ trước khi chạm khắc vào nó.
“Gỗ Nara Nara có một nét độc đáo
rất riêng”, Fandy nói, “Với bốn mùa
tại Nhật Bản tạo ra các loại vân khác
nhau trong gỗ, vân gỗ mùa hè thì rộng
hơn vân gỗ ở mùa đông. Và loại gỗ này
cũng có mùi thơm dễ chịu”. Giống như
tất cả các cộng tác viên và nhà thiết kế
khác, Fandy hy vọng sẽ chia sẻ cảm
xúc của mình với cả thế giới.
“Tôi hy vọng thế giới sẽ nhìn thấy
những mối quan hệ lãng mạn của
người dân Nhật Bản, đặc biệt là người
Nara Okuyamato, giữa họ và nghề
nghiệp của họ và khu rừng. Tôi hy
vọng du khách sẽ cảm nhận được tinh
thần của rừng”.
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Phật Quan Âm
Mễ Sở:

Bảo tượng
bằng gỗ ở chùa

Đỉnh cao nghệ thuật

tạo tác
Chu Minh Khôi

B

ảo tượng Thiên thủ thiên
nhãn là công trình kiến
trúc đặc sắc nhất của chùa
Mễ Sở (Diên phúc tự được xây dựng từ thời Lê),
di tích được xếp hạng kiến trúc nghệ thuật
cấp quốc gia năm 1998, là cong trình độc
đáo, tiêu biểu về nghệ thuật và trí tưởng
tượng phong phú của nghệ nhân xưa. Bảo
tượng được bài trí trên ban thờ ở tầng hai
của gác chuông này, cùng với một quả
chuông cao 0,95m, đúc vào năm 1822.
Tượng Quán Thế Âm (Quan Âm) nghìn
mắt nghìn tay ở chùa Mễ Sở là một trong
3 kiệt tác (cùng với pho tượng ở chùa Bút
Tháp và chùa Đào Xuyên) đỉnh cao của
nghệ thuật tạo tác tượng Thiên thủ thiên
nhãn cổ ở nước ta.
Tượng Quán Thế Âm chùa Mễ Sở là
pho tượng cổ có nhiều tay nhất ở nước
ta, tới 1.113 tay. Bồ-tát Quán Âm được
tạo tác bằng gỗ mít, toàn bộ tác phẩm cao
2,8m. Từ chỏm đầu tượng tới mặt ngồi cao
140cm, bệ cao 53 cm, tòa sen cao 23cm.
Khuôn mặt tượng thanh thoát, thuần hậu,
thân hình thon thả, tạo nên một pho tượng
đẹp cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện.
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Mới đây, Thủ tướng có Quyết định số
1821 về việc công nhận bảo vật quốc gia
(đợt 7) năm 2018, với 22 hiện vật và
nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính
phủ quyết định công nhận Bảo vật quốc
gia. Trong đó, có Tượng Phật Quan Âm
Thiên Thủ Thiên Nhãn bằng gỗ được tạo
tác vào thế kỷ XIX, hiện lưu giữ tại Chùa
Mễ Sở (Diên Phúc tự), xã Mễ Sở, huyện
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Tượng có 21 đôi tay lớn, trong đó đôi tay chính thứ nhất chắp
trước ngực, mang ấn “chuẩn đề”, đôi tay còn lại đưa lên phía trên đỡ
các đài sen và tượng Phật nhỏ. Ngự trên đó có bộ tượng Di Đà Tam
Tôn, với Phật A Di Đà tọa thiền trên đài sen, Quán Âm và Đại Thế
Chí đứng cưỡi mây ở hai bên.
Ở dưới tượng A Di Đà lại cũng có tượng Thích Ca ngự trên tòa
sen. Trên đầu các pho tượng này có nhiều mây và rồng kết thành
vòm, giống như một tòa cửu long ngự ở trên đỉnh của tác phẩm.
Các đôi tay lớn của Quán Thế Âm đều mang nét mềm mại, uyển
chuyển, các cánh tay tròn lẵn, để trần, được chắp vào ở hai cạnh
sườn trong tư thế cao thấp khác nhau. Độ mở của các cánh tay vừa
đủ để cao mà không che khuất pho tượng.
Ngay sát phía sau các tay lớn là hệ thống tay nhỏ với gần 1.100
tay, mắt được kết thành 10 lớp mọc theo từng cặp cân xứng. Các tay
nhỏ của tượng được thể hiện với những cánh tay dài thon thả, các
mắt tượng được đặt trong lòng bàn tay kết ấn cam-lồ, các cánh tay
này dài ngắn khác nhau theo độ mở dần lấy đầu tượng làm trung
tâm, khiến chúng như còn mang một chức năng kết hợp tạo thành
hào quang. Mười lớp tay mắt này được chia làm 3 phần lớn, tạo

Bảo tượng Quán Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn
chùa Mễ Sở
Tượng Quán âm trong dòng
chảy lịch sử
Trong dòng chảy văn hóa Phật giáo ở
nước ta, tượng Quán Âm có lẽ xuất hiện
từ thời Lý - Trần, nhưng Thiên thủ thiên
nhãn mãi đến thế kỷ XV trở đi mới thấy
hiện diện. Trong tín ngưỡng Phật giáo,
Quán Âm là biểu tượng của Từ bi, xót
thương những khổ nạn của chúng sinh mà
ra sức cứu độ. Tương truyền, có 33 thân
pháp Quán Âm, và hàng trăm ứng thân của
Ngài, bởi vậy trong nghệ thuật điêu khắc
có vô vàn cách thức thể hiện Bồ-tát Quán
Âm. Trong đó, Thiên thủ thiên nhãn là loại
hình nghệ thuật đặc sắc nhất, được nhân
dân tưởng tượng với hình Phật Bà có ngàn
tay và ngàn mắt. Ngàn mắt biểu trưng cho
đại trí tuệ, ngàn tay biểu trưng cho đại từ bi.
Với cách hiểu thông thường, mỗi chúng
sinh chỉ có hai mắt và hai tay, nên khả năng
nhìn biết và năng lực hành động hữu hạn,
rất nhỏ hẹp. Theo kinh điển Mật tông, trong
quá khứ xa xôi, Bồ-tát Quán Âm được nghe
Thiên vương quan tướng Tĩnh Chú Như

cảm giác như có ánh hào quang tỏa ra từ đầu tượng. Phía trên đầu
tượng ở mũi hào quang chạm nổi hình đám mây với những cánh
tay nhỏ đan đều như những cánh chim trong tư thế bay xuống. Con
chim này đã tránh cho vầng hào quang nét “vô duyên” của tạo hình,
gợi mở cho người xem trí tò mò về Phật pháp. Ngoài tập hợp các
cánh tay được ghép thành hình vòng cung như tượng ở chùa Bút
Tháp, các tay còn được phát triển tiếp lên phía trên đầu vị Phật, tạo
thành các đường vòng uốn khúc liên tục như những đám mây cuộn.
Đặc biệt, các tay nhỏ của Quán Thế Âm không chỉ tạc từ cánh
tay trở ra như tượng chùa Bút Tháp, mà còn có thêm phần gập của
khuỷu tay. Đôi tay trên cùng được chụm lại ở phía trên đỉnh của mũ
thiên quan (được gọi là tay Đảnh hóa Phật), hình thức này được làm
theo khuôn mẫu của tượng Phật Trung Quốc. Điểm ấn tượng nhất
của pho tượng này là có thêm một đôi tay ở sau lưng tượng (được
gọi là tay Phổ Lễ), việc này làm cho bức tượng có thêm một không
gian nữa, tạo thành không gian đa chiều cho việc thưởng thức nghệ
thuật tượng.
Một nét khác biệt, là ở phần bệ tượng của chùa Mễ Sở không có
hình tượng quỷ biển (rồng đội tòa sen) như ở chùa Bút Tháp và chùa
Đào Xuyên, mà đài sen ở đây được đặt lên một bệ 4 tầng. Quán Thế
Âm của chùa Mễ Sở là một trong những pho tượng gỗ rất tiêu biểu
cho mỹ thuật Việt Nam cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Sự hoành
tráng của pho tượng làm cho ta thấy được sự sống động vượt khỏi
giới hạn hình thể, trở thành sự tự hào của điêu khắc tượng Việt,
mang nhiều nét sáng tạo mà vẫn phản ánh được tinh thần nhân ái
của đạo Phật và tâm hồn Việt Nam.
Lai giảng về Đại bi tâm Đà-la-ni, sau đó
đã chứng ngộ để rồi xuất hiện trên người
nghìn mắt và nghìn tay, có năng lực thấy
biết khắp nơi, biết tất cả những nỗi khổ đau
của chúng sinh trong đời sống luân hồi và
có đủ khả năng, uy lực, sức mạnh và thuật
pháp vô biên để ra tay cứu vớt.
Hình tượng nghìn mắt nghìn tay còn có
ý nghĩa là tri-hành hợp nhất, thể hiện cho
triết lý tri là hành, không có khoảng cách
giữa ý định và hành động. Ở một khía cạnh
khác, triết lý này thể hiện ý niệm “Một là
tất cả - tất cả là một”, với ngụ ý: Trong Đạo
đã có đủ đầy tất cả. Cả sự vật, cả vạn vật,
cả muôn loài, muôn đời muôn kiếp và cả
muôn loại ngành, nghề lẫn khoa học kỹ
thuật và nghệ thuật cao siêu của nó.
Con số 1.000 chỉ là tượng trưng, phiếm
chỉ cho vô số tay, mắt của đức Phật, vì vậy
tượng Thiên thủ thiên nhãn trong hầu hết
các ngôi chùa thường chỉ có từ 10 tay đến
vài chục tay, nhiều lắm là 200 tay. Bởi vì,
gắn hàng trăm tay lên mình một pho tượng
có kích thước bằng người thường là việc
làm vô cùng khó.

Gác chuông chùa Mễ Sở
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Sự khác biệt của các phong cách
Trong hệ thống các pho tượng cổ ở miền Bắc,
có 3 pho Thiên thủ thiên nhãn được xếp vào đỉnh
cao của nghệ thuật tạo tác loại tượng này, với số
tay trên dưới một nghìn, đó là tượng ở các chùa:
Bút Tháp (Bắc Ninh), Đào Xuyên (Hà Nội) và Mễ
Sở (Hưng Yên). Cả 3 bảo tượng này đều được chế
tác từ gỗ mít. Để tạo được số lượng tay lớn như
vậy, đòi hỏi người nghệ nhân xưa phải sáng tạo
theo kiểu cách riêng, chính vì thế mà 3 pho tượng
trên đều mang phong cách riêng biệt, không
giống với bất cứ pho tượng nào khác.
Tượng ở chùa Bút Tháp tạc vào năm 1656 được
coi là mô hình mẫu mực của loại hình Thiên thủ
thiên nhãn, vì có đủ 1.000 bàn tay. Ngoài 42 cánh
tay lớn nằm gắn vào mình Phật, đằng sau lưng
Phật có 958 bàn tay nhỏ được sắp xếp theo những
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vòng tròn đồng tâm và đặt so le nhau ở từng lớp,
tạo thành những vòng hào quang cho tượng.
Trong lòng mỗi bàn tay của tượng đều chạm một
con mắt.
Tượng ở chùa Đào Xuyên được tạc sớm hơn,
vào thế kỷ XVI, tuy có số lượng tay ít hơn, với
622 tay, nhưng đặc biệt ở chỗ mọi tay đều có đủ
cả cánh tay, khuỷu tay, cổ tay, bàn tay. Những
cánh tay tạo thành vòng sóng rộng, xếp thành 5
lớp trước sau. Đôi tay chính chắp trước ngực, 20
đôi tay khác bố trí ở các tư thế khác nhau với các
ngón kết ấn như động tác múa tuyệt đẹp. Còn lại
610 cánh tay nhỏ xếp thành các lớp trông giống
như những chiếc quạt. Pho tượng được tạc khéo
léo đến độ đứng ở góc độ nào cũng đều cảm thấy
dường như tượng quay mặt về phía chúng ta,
điều này làm nên thần thái kỳ lạ của tượng.
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THAM KHẢO GIÁ MỘT SỐ LOẠI GỖ TRÒN, GỖ XẺ NHẬP KHẨU
THÁNG 12/2018
Kích thước

Phương thức
giao hàng

Đơn giá
(USD/1m3)

Giá gỗ Bạch đàn xẻ
Nhập khẩu từ UruGuay
Gỗ Bạch đàn Grandis xẻ, FSC. Quy cách: dày: 25,4 mm

CIF

490

Gỗ Bạch đàn Grandis xẻ, FSC. Quy cách: dày: 31.8 mm,

CIF

590

Gỗ Bạch đàn xẻ, FSC. Quy cách: dày: 19 mm, rộng: 75 mm , dài:1.8 m trở lên

CIF

310

Gỗ Bạch đàn xẻ, FSC. Quy cách: dày: 24/28 mm, rộng: 83-210 mm , dài: 2.0-3.0 m

CIF

330

Gỗ Bạch đàn xẻ, FSC. Quy cách: dày: 25/30/38/46/55 mm, rộng: 70-230 mm , dài: 2.1-3.05 m

CIF

340

Nhập khẩu từ Brazil

Giá gỗ lim xẻ
Nhập khẩu từ Cameroon
Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 10 mm trở lên, rộng: 10 mm trở lên, dài: 1.0 m trở lên
Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 20 mm trở lên, rộng: 80 mm trở lên, dài: 0.5 m trở lên
Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 40mm trở lên, rộng: 40 mm trở lên, dài: 0.8 m trở lên
Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 100mm trở lên, rộng: 310 mm trở lên, dài: 1.6m trở lên

FOB
FOB
FOB
FOB

294
352
358
364

Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 40 mm trở lên, rộng: 40 mm trở lên, dài: 1.0 m trở lên

FOB

373

Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 90 mm trở lên, rộng: 170 mm trở lên, dài: 1.2 m trở lên

FOB

365

Gỗ lim -Okan. Quy cách: dày: 40-100 mm, rộng: 100- 280 mm trở lên, dài: 2.0 -3.0 m

FOB

250

Gỗ lim -Okan. Quy cách: dày: 100-120 mm, rộng: 140-280 mm, dài: dưới 2.2 -3.2 m

FOB

431

Giá gỗ hương xẻ
Nhập khẩu từ Cameroon

CIF

227

CIF

225

Gỗ thông. Quy cách: dày: 22 mm, rộng: 75 mm, dài: 1.8 m

CIF

255

Gỗ thông. Quy cách: dày: 50 mm, rộng: 75 mm, dài: 1.8 m trở lên

CIF

220

Gỗ thông. Quy cách: dày: 16 mm, rộng: 75 mm, dài: 1.8 m trở lên

CIF

235

Gỗ thông. Quy cách: dày: 19 mm, rộng: 75 mm, dài: 1.6 m

CIF

275

Gỗ thông. Quy cách: dày: 17 mm, rộng: 90 mm, dài: 2.2 m trở lên

CIF

245

Gỗ thông. Quy cách: dày: 37 mm, rộng: 90 mm, dài: 1.8 m trở lên

CIF

215

Gỗ thông. Quy cách: dày: 37 mm, rộng: 90 mm, dài: 2.1m trở lên

CIF

230

Giá gỗ Teak tròn
Nhập khẩu từ Colombia
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 55 -59 cm, dài: 2.3 -3.5 m

CIF

275

Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 60 - 64 cm, dài: 2.3 -3.5 m
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 65 - 69 cm, dài: 2.3 -3.5 m
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 70 - 74cm, dài: 2.3 -3.5 m
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 75 -79 cm, dài: 2.3 -3.5 m
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 80 -84cm, dài: 2.3 -3.5 m

CIF

295
300
320
345
375

Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 85 -89cm, dài: 2.3 -3.5 m
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 90 -94cm, dài: 2.3 -3.5 m
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 95 -99cm, dài: 2.3 -3.5 m
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 100 cm trở lên, dài: 2.3 -3.5 m

CIF
CIF
CIF

CIF
CIF

CIF
CIF
CIF

400
435
470
504

Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 80 - 89 cm, dài: 2.2 m trở lên
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 90 - 99 cm, dài: 2.2 m trở lên

CIF
CIF

510
585

Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 100 - 109 cm, dài: 2.2 m trở lên
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 110 - 119 cm, dài: 2.2 m trở lên
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 120 cm trở lên, dài: 2.2 m trở lên

CIF
CIF
CIF

640
665
680

Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 90 - 99 cm, dài: 2.3 m trở lên

CIF
CIF
CIF
CIF

437
483
523
557

Nhập khẩu từ Costa Rica

Nhập khẩu từ Brazil

Gỗ Hương - Padouk. Quy cách: dày: 20 mm, rộng: 80 mm trở lên, dài: 0.5m trở lên
Gỗ Hương - Padouk. Quy cách: dày: 40 mm, rộng: 70 mm trở lên, dài: 1.0 m trở lên

FOB
FOB

341
370

Gỗ Hương - Padouk. Quy cách: dày: 40 mm, rộng: 100 mm trở lên, dài: 0.8 m trở lên

FOB

450

Gỗ Hương - Padouk. Quy cách: dày: 40 mm, rộng: 190 mm, dài: 1.4 m trở lên

FOB

341

Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 120 - 129 cm, dài: 2.3 m trở lên

Gỗ thông. Quy cách: dày: 22 mm, rộng: 100 mm trở lên, dài: 3.0- 4.0 m

CIF

250

Gỗ thông. Quy cách: dày: 32 mm, rộng: 100 mm, dài: 3.0 -4.0 m

CIF

260

Gỗ Bạch đàn- Grandis, FSC. Đường kính: 25 cm -29 cm, dài: 5.0 m trở lên
Gỗ Bạch đàn- Grandis, FSC. Đường kính: 30 cm trở lên, dài: 5.0 m trở lên

CIF
CIF

155
173

Gỗ thông. Quy cách: dày: 25/32 mm, rộng: 150/300 mm, dài: 2.4 - 6.0 m

CIF

400

Gỗ Bạch đàn- Grandis, FSC. Đường kính: 40 cm trở lên, dài: 5.0 m trở lên

CIF

177

Gỗ thông. Quy cách: dày: 25 mm, rộng: 150 - 250 mm, dài: 2.7- 6.0 m

CIF

225

Gỗ thông. Quy cách: dày: 40 mm, rộng: 100 mm, dài: 4.2 m trở lên

CIF

230

Gỗ Bạch đàn - Grandis, FSC. Đường kính: 30-39 cm trở lên , dài: 5.8 m trở lên

CIF

165

Gỗ thông. Quy cách: dày: 45 mm, rộng: 150 mm, dài: 2.1 - 4.8 m

CIF

210

Gỗ Bạch đàn - Grandis, FSC. Đường kính: 40 cm trở lên , dài: 5.8 m trở lên

CIF

175

Gỗ thông. Quy cách: dày: 50 mm, rộng: 100 mm, dài: 4.5-6.0 m

CIF

245

Gỗ Bạch đàn - Diversicolor, FSC. Đường kính: 30-39 cm, dài: 5.8m trở lên

CIF

172

Gỗ Bạch đàn - Diversicolor,, FSC. Đường kính: 40 cm trở lên, dài: 5.8m trở lên

CIF

182

Gỗ thông. Quy cách: dày: 22/25/28/32/45/60 mm, rộng: 90- 110/120 mm, dài: 2.0 m trở lên

CIF

220

Gỗ thông. Quy cách: dày: 22/25/32/38 mm, rộng: 75 mm, dài: 2.13 m

CIF

230

Gỗ thông. Quy cách: dày: 22 mm, rộng: 100-125 mm, dài: 2.13 - 3.96 m trở lên

CIF

250

Gỗ thông. Quy cách: dày: 22/32/35/38 mm, rộng: 70/100/150 mm, dài: 2.0- 2.5 m

CIF

255

Gỗ thông. Quy cách: dày: 17 mm, rộng: 100 mm, dài: 1.8 m

CIF

240

Gỗ thông. Quy cách: dày: 12-15 mm, rộng:100 mm, dài: 2.44 m

CIF

225

Gỗ thông. Quy cách: dày: 45/50 mm, rộng: 75 -100 mm, dài: 2.4 - 6.0 m
Gỗ thông. Quy cách: dày: 22/32 mm, rộng: 75 -125 mm, dài: 1.6 -3.2 m

CIF
CIF

265
230

Giá gỗ THÔNG XẺ
Nhập khẩu từ New Zealand

Nhập khẩu từ Brazil

Nhập khẩu từ Chile

58

Gỗ thông. Quy cách: dày: 28 mm, rộng: 95 - 170 mm, dài: 2.4 -4.0 m

Gỗ thông. Quy cách: dày: 38 mm, rộng: 75 - 165 mm, dài: 2.1 - 4.88 m
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Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 100 - 109 cm, dài: 2.3 m trở lên
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 110 - 119 cm, dài: 2.3 m trở lên

Giá gỗ bạch đàn tròn
Nhập khẩu từ UruGuay

Nhập khẩu từ South Africa

Gỗ Bạch đàn - Karrigum, FSC. Đường kính: dưới 20 -29 cm, dài: 2.7/3.7/5.7 m

CIF

140

Gỗ Bạch đàn - Karrigum, FSC. Đường kính: dưới 30 -39 cm, dài: 2.7/3.7/5.7 m

CIF

188

Gỗ Bạch đàn - Karrigum, FSC. Đường kính: dưới 40 cm trở lên , dài: 2.7/3.7/5.7 m

CIF

208

Gỗ Bạch đàn - Karrigum, FSC Controlled Wood. Đường kính: dưới 25 -29 cm, dài: 2.7/3.7/5.7 m

CIF

128

Gỗ Bạch đàn - Karrigum, FSC Controlled Wood. Đường kính: dưới 30 -39 cm, dài: 2.7/3.7/5.7 m

CIF

183

Gỗ Bạch đàn - Karrigum, FSC Controlled Wood. Đường kính: dưới 40 cm trở lên , dài: 2.7/3.7/5.7 m

CIF

203

Gỗ Bạch đàn - Saligna, FSC Controlled Wood. Đường kính: dưới 30 -39 cm,dài: 1.8 m trở lên

CIF

175

Gỗ Bạch đàn - Saligna, FSC Controlled Wood. Đường kính: dưới 40 cm trở lên , dài: 1.8 m trở lên

CIF

185

Gỗ Bạch đàn - Cladocalyx, FSC. Đường kính: 30cm trở lên, dài: 2.0 m trở lên

CIF

210
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thông tin thị trường gỗ
timber market information
Giá gỗ lim tròn
Nhập khẩu từ Cameroon

Ván MDF, TSS, HMR E2, chưa sơn, chưa tráng phủ, chưa dán giấy. Kích thước: 9.0 x 1220 x 2440 mm

Gỗ Lim - Tali, cây. Đường kính: 90-99 cm, dài: 4.8 m trở lên

FOB
FOB
FOB
FOB
FOB

320
450
480
520
540

Gỗ Lim - Tali, cây. Đường kính: 100 cm trở lên, dài: 4.9 m trở lên

FOB

580

Gỗ Lim - Tali, dạng lóng. Đường kính: 54-69 cm, dài:4.5-8.1 m

FOB

350

Gỗ Lim - Tali, dạng lóng. Đường kính: 60-68 cm, dài: 5.1-7.0 m

FOB

407

Gỗ Lim - Tali, dạng lóng. Đường kính: 80-99 cm, dài: 4.0 m trở lên

FOB

430

Gỗ Lim - Tali, cây. Đường kính: 48 cm trở lên, dài: 4.63 m trở lên
Gỗ Lim - Tali, cây. Đường kính: 60-69 cm, dài: 5.1 m trở lên
Gỗ Lim - Tali, cây. Đường kính: 70-79 cm, dài: 5.1 m trở lên
Gỗ Lim - Tali, cây. Đường kính: 80-89 cm, dài: 4.9 m trở lên

Nhập khẩu từ Ghana

CFR

225

Ván MDF, TSS, HMR E2, chưa sơn, chưa tráng phủ, chưa dán giấy. Kích thước: 17/18 x 1220 x 2440 mm

CFR

215

Ván MDF, TSS, HMR E2, chưa sơn, chưa tráng phủ, chưa dán giấy. Kích thước: 25 x 1220 x 2440 mm

CFR

235

Ván MDF, dùng để sản xuất đồ nội thất. Kích thước: 9.0/12 x 1220 x 2440 mm

CFR

190

Ván MDF, dùng để sản xuất đồ nội thất. Kích thước: 15/17 x 1220 x 2440 mm

CFR

185

Ván MDF, dùng để sản xuất đồ nội thất. Kích thước: 17 x 1525 x 2440 mm

CFR

180
228

Ván MDF, CARB P2. Kích thước: 2.3 x 1220 x 2440 mm

CFR

Ván MDF, CARB P2. Kích thước: 6.0 x1220 x 2440 mm

CFR

205

Ván MDF, CARB P2. Kích thước: 9.0 x1220 x 2440 mm

CFR

200

Ván MDF, CARB P2. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm

CFR

195

Ván MDF, CARB P2. Kích thước: 15 x 1220 x 2440 mm

CFR

190

Ván MDF, CARB P2/EPA, nguyên liệu sản xuất đồ mộc. Kích thước: 12 x 1830 x 2440 mm

CFR

190

Gỗ Lim - Tali, đẽo vuông thô, dày: 31.2-53cm , rộng: 31.5-53.3 cm, dài: 2.7 m

FOB

275

Gỗ Lim - Tali, đẽo vuông thô, dày: 20 cm trở lên, rộng: 20 cm trở lên, dài: 2.1 m trở lên

FOB

250

Ván MDF, CARB P2/EPA, nguyên liệu sản xuất đồ mộc. Kích thước: 15/17 x 1820 x 2440 mm

CFR

185

Gỗ Lim - Tali, đẽo vuông thô, dày: 30 cm trở lên, rộng: 30 cm trở lên, dài: 2.7 m trở lên

FOB

376

Gỗ Lim - Okan, xẻ thô, dày: 30 cm trở lên, rộng: 230 cm trở lên, dài: 2.2 m trở lên

FOB

545

Ván MDF, CARB P2/EPA/ST,nguyên liệu sản xuất đồ mộc. Kích thước: 9.0 x1525 x 2440 mm

CFR

200

THAM KHẢO GIÁ NHẬP KHẨU SẢN PHẨM PLYWOOD THÁNG 12/2018

THAM KHẢO GIÁ NHẬP KHẨU SẢN PHẨM MDF THÁNG 12/2018
Nhập khẩu từ Thái Lan

Kích thước

Phương thức giao hàng Đơn giá USD/1 m3

Kích thước

Phương thức giao hàng

Đơn giá
USD/1 m3

Ván Plywood, EPA,UV. Kích thước: 12*1220*2440 mm

C&F

615

Ván MDF, CARB P2/EPA, chưa chống ẩm,chưa sơn, chưa tráng phủ, chưa dán giấy.Kích thước: 2.3 x 1220 x 2440 mm

C&F

265

Ván Plywood, EPA/CARB P2. Kích thước: 22 x 1000 x 2250 mm

CFR

672

Ván MDF, MR, E2, chưa sơn, chưa tráng phủ, chưa dán giấy. Kích thước: 3.0 x 1220 x 2440 mm

CFR

268

Ván MDF, MR, E2, chưa sơn, chưa tráng phủ, chưa dán giấy. Kích thước: 5.5 x 1220 x 2440 mm

CFR

248

Ván Plywood, EPA/CARB P2. Kích thước: 22 x 30 x 2250 mm

CFR

685

Ván MDF, MR, E2, chưa sơn, chưa tráng phủ, chưa dán giấy. Kích thước: 9.0 x 1220 x 2440 mm

CFR

238

Ván Plywood, EPA/CARB P2. Kích thước: 22 x 50/70 x 2250 mm

C&F

670

Ván MDF, MR, E2, chưa sơn, chưa tráng phủ, chưa dán giấy. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm

CFR

233

Ván Plywood, EPA/CARB P2. Kích thước: 30/22 x 80 x 2250 mm

C&F

671

Ván MDF, MR, E2, chưa sơn, chưa tráng phủ, chưa dán giấy. Kích thước: 15/17/18 x 1220 x 2440 mm

CFR

228

Ván Plywood, HWPW CARB P2. Kích thước: 11 x 1220 x 2440 mm

C&F

425

Ván MDF, MR, E2, loại A, chưa sơn, chưa tráng phủ, chưa dán giấy. Kích thước: 5.5 x 1220 x 2440 mm

CFR

272

Ván Plywood, HWPW CARB P2. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm

C&F

365

Ván MDF, MR, E2, loại A, chưa sơn, chưa tráng phủ, chưa dán giấy. Kích thước: 6.0 x 1220 x 2440 mm

CFR

262

Ván Plywood, HWPW CARB P2. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm

C&F

463

249

Ván Plywood, CARB P2. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm

C&F

270

240

Ván Plywood, CARB P2. Kích thước: 15 x 1220 x 2440 mm

C&F

279

Ván MDF, MR, E2, loại A, chưa sơn, chưa tráng phủ, chưa dán giấy. Kích thước: 17 x 1220 x 2440 mm
Ván MDF, HMR, chưa trà nhám, dùng sản xuất bàn ghế. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm

CFR
C&F

Ván MDF, HMR, chưa trà nhám, dùng sản xuất bàn ghế. Kích thước: 17 x 1220 x 2440 mm

C&F

235

Ván Plywood, CARB P2. Kích thước: 18 x 1220 x 2440 mm

C&F

280

Ván MDF, HMR, chưa trà nhám, dùng sản xuất bàn ghế. Kích thước: 25 x 1220 x 2440 mm

C&F

255

Ván Plywood, CARB P2. Kích thước: 22 x 1220 x 2440 mm

C&F

269

Ván MDF, chưa trà nhám, dùng sản xuất bàn ghế. Kích thước: 5.5 x 1220 x 2440 mm

CFR

230

Ván Plywood, TSCA Title VI & CARB P2. Kích thước: 3.0 x 1220 x 2440 mm

C&F

520

Ván MDF, chưa trà nhám, dùng sản xuất bàn ghế. Kích thước: 8.0 x 1220 x 2440 mm

CFR

182

Ván MDF, chưa trà nhám, dùng sản xuất bàn ghế. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm

CFR

177

Ván MDF, chưa trà nhám, dùng sản xuất bàn ghế. Kích thước: 15/17 x 1220 x 2440 mm

CFR

172

Ván MDF, CARB P2/EPA, dùng sản xuất đồ gỗ nội thất. Kích thước: 6.0/12 x 1830 x 2440 mm

CFR

210

Ván MDF, CARB P2/EPA, dùng sản xuất đồ gỗ nội thất. Kích thước: 17/18 x 1220 x 2440 mm

CFR

205

Ván MDF, CARB P2/EPA, dùng sản xuất đồ gỗ nội thất. Kích thước: 25 x 1830 x 2440 mm

CFR

225

Ván MDF, CARB P2. Kích thước: 3.0 x 1220 x 2440 mm

CFR

Ván Plywood, TSCA Title VI & CARB P2. Kích thước: 9.0 x 1220 x 2440 mm

C&F

450

Ván Plywood, TSCA Title VI & CARB P2. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm

C&F

430

Ván Plywood, TSCA Title VI & CARB P2. Kích thước: 12/18 x 1220 x 1600 mm

C&F

408

Ván Plywood, TSCA Title VI & CARB P2. Kích thước: 18 x 1220 x 2000 mm

C&F

405

Ván Plywood, TSCA Title VI & CARB P2. Kích thước: 22 x 1220 x 2135 mm

C&F

420

210

Ván Plywood, TSCA,CARB P2. Kích thước: 22 x 1220 x 2000 mm

C&F

400

C&F

512

Ván MDF, CARB P2. Kích thước: 4.75 x 1220 x 2440 mm

CFR

205

Ván Plywood, LVL, CARB P2. Kích thước: 22 x 33 x 1810 mm

Ván MDF, CARB P2. Kích thước: 9.0 x 1220 x 2440 mm

CFR

190

Ván Plywood, LVL, CARB P2. Kích thước: 22 x 33 x 2440 mm

C&F

511

Ván MDF, CARB P2. Kích thước: 15/17 x 1220 x 2440 mm

CFR

180

Ván Plywood, LVL, CARB P2. Kích thước: 22 x 46 x 1610 mm

C&F

331

Ván MDF, CARB P2. Kích thước: 25 x 1220 x 2440 mm

CFR

195

Ván MDF, E1. Kích thước: 3.0 x 1525 x 2440 mm

C&F

230

Ván Plywood, LVL, CARB P2. Kích thước: 22 x 46 x 1710 mm

Ván MDF, E1. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm

CIF

205

Ván MDF, E1. Kích thước: 15 x 1220 x 2440 mm

CIF

200

Ván MDF, TSS, HMR E2, chưa sơn, chưa tráng phủ, chưa dán giấy. Kích thước: 3.0 x 1220 x 2440 mm

CFR

245

Ván MDF, TSS, HMR E2, chưa sơn, chưa tráng phủ, chưa dán giấy. Kích thước: 5.5 x 1220 x 2440 mm

CFR

230

Nhập khẩu từ Malaysia

329

Ván Plywood, LVL, CARB P2. Kích thước: 22 x 73 x 3200 mm

C&F

372

Ván Plywood, dùng sản xuất đồ gỗ nội thất. Kích thước: 3.0 x 1220 x 2440 mm

C&F

510

Ván Plywood, dùng sản xuất đồ gỗ nội thất. Kích thước: 9.0/11x 1220 x 2440 mm

C&F

410

Ván Plywood, dùng sản xuất đồ gỗ nội thất. Kích thước: 14 x 1220 x 2440 mm

C&F

380

Ván Plywood, dùng sản xuất đồ gỗ nội thất. Kích thước: 17 x 1220 x 2135 mm

C&F

350

Nguồn: Nhóm nghiên cứu VIFORES, Hawa, FPA Bình Định, Forest Trends và Tổng Cục Hải Quan.
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ĐỊA CHỈ TIN CẬY
Yellow pages
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/
Sản phẩm: dăm gỗ xuất khẩu, ván ghép thanh, ván sợi,
viên nén năng lương, trồng và chăm sóc rừng, giống cây
trồng.

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

CTY TNHH HIỆP LONG
- HIEP LONG FINE
FURNITURE COMPANY

Địa chỉ: 98A/2 Ấp 1B, Xã An Phú, Huyện Thuận An,

Tỉnh Bình Dương
Tel: (+84 0274) 3 710012
Fax: (+84 0274) 3 710013
Email: sales@hieplongfurniture.com
Website: hieplongfurniture.com
Sản phẩm: sản xuất các sản phẩm đồ gỗ ngoại thất
và nội thất

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

Công ty Cổ phần Gỗ
Đức Thành (DTWOODVN)

CÔNG TY TNHH HỐ NAI

Địa chỉ: 21/6D Phan Huy ích, Phường 4, Quận Gò Vấp,
Tp. HCM

Tel: (+ 84 028) 3589 4287/ 3589 4289
Fax: (+ 84 028) 3589 4288
Email: info@goducthanh.com
Website: www.goducthanh.com
Sản phẩm: sản xuất các mặt hàng nhà bếp, hàng gia dụng
và đồ chơi trẻ em bằng gỗ

Địa chỉ: Khu phố 8, Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa,
Đồng Nai

Tel: (+84 0251) 3987037/3987038
Fax: (+84 0251) 398703
Email: honaiwoodex@honaifurniture.com.vn
Sản phẩm: sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất, ngoại thất

Công ty Cổ phần
KIẾN TRÚC VÀ NỘI
THẤT NANO

CÔNG TY CỔ PHẦN
KỸ NGHỆ GỖ LONG VIỆT
Địa chỉ: 455/9B đường DT 747 Khu phố Chiêu Liêu, phường
Tân Đông Hiệp, TX Dĩ An, Bình Dương

Tel: (+84.274) 3712.688 / +84 981149072
Fax: +84.274.3778.449
Email: buithingoan@veneerlongviet.com
Website: veneerlongviet.com
Sản phẩm: Cung cấp dán phủ veneer, melamine, laminate,
sản xuất, cung ứng ván MDF, plywood,PB, cắt tinh – dán cạnh
– dán cạnh cong – dán profile
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Địa chỉ: Cụm CN dốc 47, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa,

Đồng Nai

Chi nhánh Đồng Nai: Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu
Long Thành

Tel: (+84 0251)3.510.456
Email: nanohanoi@nanovn.vn
Website: nanovn.vn
Sản phẩm: Sản xuất đồ gỗ nội thất

.

Công ty cổ phần
Tân Vĩnh Cửu
(TAVICO)

CÔNG TY TNHH
THANH HÒA
Địa chỉ: #1002, số 2 Nguyễn Khắc Viện, P.Tân Phú, Q.7, TP. HCM.
Chi nhánh: Quy Nhơn: Lô A1-8, KCN Long Mỹ, TP. Quy Nhơn,
T. Bình Định

Địa chỉ: KP.9, P. Tân Biên, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai
Tel: (+84 0251) 3888 100/3888 101

Teak, Sồi, Xoan đào, Mahogany...

Fax: (+84 0251) 3 888 105
E-mail: sales@tavicowood.com
Website: www.tavicowood.com
Sản phẩm: Cung cấp gỗ nguyên liệu: Tần bì, dẻ gai, sồi, dương,….

Tel: (+84 028) 54138890
Fax: (+84 028) 54138891
Email: office@thanhhoaco.com
Website: www.thanhhoaco.com
Sản phẩm: Cung cấp gỗ nguyên liệu FSC: Bạch đàn, Keo/Tràm,

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ TÀI
Địa chỉ: Số 278 Nguyễn Thị Định , phường Nguyễn Văn Cừ,
TP. Quy Nhơn, Bình Định
Tel: (+84 256) 3847668
Fax: (+84 256) 3847556
Email: sales@phutai.com.vn / phutai@phutai.com.vn
Website: http://phutai.com.vn/
Sản phẩm: Sản xuất chế biến đồ gỗ nội ngoại thất, kinh
doanh gỗ nguyên liệu

(+84 0251) 3 609 100/ 609 101

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

0251.3888.100
012.555.555.95

Công ty Richard Nego Bois
and Services
Địa chỉ : 52 ure Léo Lagrange, 59740 Solre le charteau, France
Tel : +33 (0) 674880831 (Mr. Oliver Richard)
Email: olivier.rnbs@yahoo.com
Whatsapp, Wechat, Viber, Zalo: +33 (0) 674880831
Sản phẩm: Cung cấp gỗ nguyên liệu nhập khẩu từ EU, Nam

Mỹ, với các loại gỗ như: bạch đàn, tần bì, sồi, dẻ gai, thích, anh
đào, trăn…..

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

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

Công ty TNHH
Thuận Hiền

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

Địa chỉ: 18/3 An Phú Đông 11, Phường An Phú Đông,
Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84 028) 37177378
Fax: (84 028) 37177380
Email: info@thuanhien.com
Web: www.thuanhien.com
Sản phẩm: cung cấp máy móc, thiết bị và ngũ kim, vật
tư phục vụ chế biến gỗ
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CƠ HỘI GIAO THƯƠNG
Trading opportunities
Công ty Hàn Quốc tìm đơn vị cung cấp Dăm gỗ từ gỗ bạch đàn
Thông tin về sản phẩm:
Tên sản phẩm: Dăm gỗ
Lọai gỗ: Làm 100% từ gỗ Bạch đàn
Mục đích sử dụng: Sử dụng làm giấy, bột giấy
Số lượng: 3.000 BDMT/tháng (Chất lượng tốt nhập trên
20.0000 BDMT/tháng)

www.vifaexpo.com
www.vifafair.com

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ:
이 귀수 / Lee, Gwi Soo (Mr. Jason)
Director @ Dong Hanh Consulting & Trading Co., Ltd.
Mobile : 090-838-2077 [VN]
Email: kisulee7@empas.com

Công ty Dragon Sourcing Vietnam tìm
nhà cung cấp chậu hoa bằng gỗ
Thông tin sản phẩm:
- Chậu hoa làm bằng
(decorative wood pots):
Xem hình ảnh gửi kèm
- Loại gỗ: Làm từ gỗ teak (giá tỵ)
- Số lượng: 140.000 sản phẩm/năm
Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
- Là nhà sản xuất;
- Có giấy phép hoạt động kinh doanh về xuất khẩu
- Có chứng chỉ ISO 9001
Quý doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ trực tiếp:
Mr. Nam Nguyen
Buying Analyst
Dragon Sourcing Vietnam office
Room A1-03, Hoang Anh River View Apartment
37 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2,
Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel: +84 28 6685 3589 | Mob: +84 987 847 994
Email: nam.nguyen@dragonsourcing.com
Website: www.dragonsourcing.com
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Ảnh sản phẩm minh họa- Nguồn internet

Công ty Marjinal A. S.từ Turkey tìm nhà
cung cấp dăm gỗ làm từ gỗ thông
Thông tin sản phẩm:
- Tên sản phẩm: Dăm gỗ
- Loại gỗ: Gỗ thông, (100% từ gỗ thông)
- Mục đích sử dụng: làm giấy, bột giấy
- Kích thước và yêu cầu của sản phẩm:
45 mm: Không quá 10%; (tối đa)
19 mm - 45 mm: Không quá 50%
5 mm - 19,0 mm: Không quá 35%
3 mm - 5 mm: Không quá 3%; Tối đa
Dưới 3 mm: Không quá 2%;
Vỏ cây: Không quá 3%;
Độ ẩm: 50% MAX

6-9
2019

MARCH

Yêu cầu đối với nhà cung cấp:
- Gửi báo giá: BDMT, giá FOB, cảng
- Năng lực của doanh nghiệp: công suất/tháng.
- Năng lực cung cấp hiện tại của doanh nghiệp: công suất/tháng

Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)
799 Nguyen Van Linh Parkway, Dist.7, HCMC

Yêu cầu đối với nhà cung cấp
- Gửi báo giá: giá FOB hoặc CFR (CFR Martas Port/TekirdagTurkey)
- Lượng: 20.000 BMT/tháng
Quý doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ trực tiếp:
Mr. Ahmet T. Sungur
Director and Purchasing Manager
Marjinal A. S.
Tel. 00903124476661(pbx)
Fax. 00903124476663
Address : Hulya Sok. 40/1 GOP/Ankara/Turkey 06700
Email : info@marjinalco.com.tr
Website : www.marjinalco.com.tr

Opening hours:
06 March (10:00 - 18:00)
* FOR TRADE:
07 - 08 March (09:00 - 18:00)
* FOR PUBLIC: 09 March (09:00 - 17:00)
/vifafair
vifaexpovietnam

vifaexpo

Contact us: HAWA CORPORATION
185 Ly Chinh Thang Str., W.7, Dist.3, HCMC, Vietnam
T: +84.28.3526 4714 / 15 / 16
E: info@hawacorp.com.vn
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TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU
GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT
NAM TRONG NĂM 2018

VIETNAM EXPORT AND IMPORT OF
WOOD AND WOOD PRODUCTS IN
2018

I. XUẤT KHẨU

I. EXPORT

Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất
khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong
năm 2018 tăng khá mạnh, tiếp tục thiết lập kỷ lục mới, đạt
8,909 tỷ USD, tăng 15,7% so với năm 2017.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 6,303
tỷ USD, tăng 9,5% so với năm 2017; chiếm 70,75% tổng
kim ngạch xuất khẩu G&SPG toàn ngành, giảm so với tỷ
lệ đạt 74,52% của năm 2017.
Dự báo:
Kinh tế thế giới năm 2019 được dự báo tăng trưởng
3,7%, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro đặt biệt trong mối
quan hệ thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc; bất ổn chính trị
của các nền kinh tế lớn trong khu EU như Anh và Pháp –
những thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực của Việt Nam.
Kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam năm 2019
có thể tăng trưởng thấp hơn năm 2018, với mức tăng
trưởng được dự báo trong khoảng 12-15%.

According to the statistics from the General Department of
Vietnam Customs, Vietnam’s export turnover of wood and wood
products (W&WP) in 2018 sharply increased; and continued hitting
a new record, achieved over US$8.909 billion, and increased by
15.7% compared with 2017.
In which, the export turnover of wood products reached
US$6.303 billion, up 9.5% compared with 2017; accounted for
70.75% of the total export turnover in the whole industry, down in
the comparison to 74.52% in 2017.
Forecast:
The world economy in 2019 is forecasted to grow by 3.7%, but
it still has many potential risks in the US-China trade relationship;
Political instability of major EU economies such as Britain and
France, Vietnam’s key markets of exporting the W&WP.
The W&WP export turnover of Vietnam in 2019 may grow
lower than 2018, with the forecasted growth by 12-15%.

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2018
Chart 1: Reference to Vietnam export turnover of W&WP monthly in the period of 2015 - 2018
(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)

(Nguồn: Hải Quan/Resource: Customs)

Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI)

Năm 2018, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh
nghiệp FDI cũng tăng khá mạnh, đạt 3,932 tỷ USD, tăng
8,86% so với năm 2017.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 3,572 tỷ
USD, tăng 8,97% so với năm 2017; chiếm 90,84% tổng kim
ngạch xuất khẩu G&SPG của các doanh nghiệp FDI; chiếm
62% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước; Hai tỷ lệ
trên của cùng kỳ năm 2017 lần lượt chiếm 90,75% và 57,44%.
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FDI enterprises

In 2018, the W&WP export turnover of FDI enterprises
strongly increased by 8.86% in comparison to last year, achieved
US$3.932 billion.
In particular, the export turnover of wood products reached
US$3.572 billion, an increase of 8.97% compared to 2017;
accounted for 90.84% of the total W&WP export turnover of FDI
enterprises; accounted for 62% of the total W&WP export turnover
of the whole country; The above rates of the same period in 2017
respectively accounted for 90.75% and 57.44%.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU:
Năm 2018, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường xuất khẩu
G&SPG lớn nhất của Việt Nam, đạt 3,897 tỷ USD, tăng
19,29% so với năm 2017; chiếm tới 44% tổng kim ngạch
xuất khẩu G&SPG của cả nước.
Thị trường Nhật Bản vượt qua Trung Quốc trở thành
thị trường xuất khẩu G&SPG lớn thứ 2 của Việt Nam, đạt
1,072 tỷ USD, tăng 12,17% so với năm 2017; chiếm 13%
tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG trong năm 2018.
Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu G&SPG năm 2018
sang thị trường Hàn Quốc, Pháp và Malaysia tăng rất
mạnh, với mức tăng lần lượt 40,87%, 22,26% và tăng
86,18% so với năm 2017.
Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu G&SPG sang thị
trường Trung Quốc và Anh chỉ đạt xấp xỉ năm 2017; giảm
nhẹ tại thị trường Đức và giảm tới 22,8% tại thị trường
Ấn Độ.

Export markets

In 2018, the United States continued to be the largest
W&WP export market of Vietnam, reached US$3.897
billion, up 19.29% compared to 2017; accounted for 44%
of the total W&WP export turnover of the country.
The Japanese market surpassed China to become
the second large W&WP export market of Vietnam, reached
US$1.072 billion, up 12.17% compared to 2017; accounted for
13% of total W&WP export turnover in 2018.
Notably, the W&WP export turnover in 2018 to South Korea,
France and Malaysia increased strongly, with the respective
increase of 40.87%, 22.26% and 86.18% compared to 2017.
Meanwhile, the W&WP export turnover to China and the UK
market only reached approximately 2017; a slight decrease in the
German market and a decrease of 22.8% in the Indian market.

Bảng 1: Tham khảo một số thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong năm 2018
Table 1: Reference to some Vietnam’s export markets W&WP in 2018
(ĐVT/Unit: 1.000 USD)

Thị trường/Market
USA
Japan
China
South Korea
UK
Australia
Canada
France
Germany
Malaysia
Netherlands
Taiwan
India
Thailand
Belgium
Spain
Sweden
Saudi Arabia
Denmark
Italy
New Zealand
UAE
Singapore
Poland
Mexico
South Africa
Turkey
Cambodia
Hong Kong
Kuwait
Russia
Norway
Greece
Portugal
Finland
Switzerland
Czech
Austria

Year 2018

Year 2017

3.897.259
1.147.206
1.072.353
937.122
289.244
193.124
166.203
130.074
107.679
102.170
77.768
64.223
46.489
37.921
34.472
29.858
27.700
26.864
26.687
26.615
26.533
26.333
24.305
18.582
14.699
11.565
10.829
10.749
7.711
5.996
5.128
4.424
2.886
2.397
2.051
1.992
1.970
1.273

3.267.168
1.022.702
1.070.354
665.239
290.551
169.291
158.910
106.392
113.812
54.878
78.534
60.663
60.222
25.386
27.230
28.045
28.486
23.176
22.747
29.324
26.888
28.702
19.467
16.573
9.136
9.594
15.900
8.272
17.189
9.521
3.834
5.426
3.713
3.001
1.233
887
905
921

Difference (%)
19,29
12,17
0,19
40,87
-0,45
14,08
4,59
22,26
-5,39
86,18
-0,97
5,87
-22,80
49,38
26,60
6,46
-2,76
15,91
17,32
-9,24
-1,32
-8,25
24,85
12,12
60,89
20,55
-31,89
29,94
-55,14
-37,02
33,74
-18,47
-22,27
-20,13
66,32
124,47
117,61
38,28
(Nguồn: Hải Quan/Resource: Customs)
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Biểu đồ 3: Tham khảo cơ cấu một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong năm 2018
Chart 3: Reference to the supplying market structure of W&WP for Vietnam in 2018

Biểu đồ 2: Tham khảo cơ cấu thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong năm 2018
Chart 2: Reference to Vietnam’s export market structure of W&WP in 2018
(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)

(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)
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(Nguồn: Hải Quan/Resource: Customs)

(Nguồn: Hải Quan/Resource: Customs)

II. NHẬP KHẨU
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU:
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch
nhập khẩu G&SPG về Việt Nam tiếp tục tăng đà tăng trưởng,
đạt trên 2,315 tỷ USD, tăng 6,2% so với năm 2017.
Như vậy, Việt Nam đã xuất siêu 6,593 tỷ USD trong hoạt
động xuất – nhập khẩu G&SPG trong năm 2018; tăng mạnh
so với mức 5,483 tỷ USD đạt được trong năm 2017.
Doanh nghiệp FDI
Năm 2018, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các doanh
nghiệp FDI đạt gần 666 triệu USD, tăng 7,08% so với năm
2017; chiếm 28,75% tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG của
cả nước, xấp xỉ tỷ lệ của năm 2017.
Như vậy, các doanh nghiệp FDI đã xuất siêu 3,266 tỷ USD
trong hoạt động xuất khẩu G&SPG trong năm 2018, tăng so
với mức 2,99 tỷ USD của năm 2017.
THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU:
Năm 2018, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung ứng
G&SPG lớn nhất cho Việt Nam, đạt trên 444 triệu USD, tăng
tới 22,59% so với năm 2017, chiếm 19% tổng kim ngạch nhập
khẩu G&SPG cả nước.
Bên cạnh đó, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường
Hoa Kỳ, Chile và Brazil cũng tăng rất mạnh, lân lượt tăng
25,36%, 21,45% và tăng 41,85% so với năm 2017.
Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường
Campuchia giảm mạnh trở lại, chỉ đạt 103 triệu USD, giảm tới
51,68% so với năm 2017; Và giảm nhẹ từ thị trường Thailand
và Malaysia.
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II. IMPORT
IMPORT TURNOVER:
According to the statistics from the General Department of
Vietnam Customs, the W&WP import turnover into Vietnam
continuously grew, gained over US$2.315 billion, increased by 6.2%
compared with last year.
Thus, Vietnam had trade surplus of US$6.593 billion in
the W&WP import and export in 2018; sharply increased in
comparison to US$5,483 billion achieved in 2017.
FDI enterprises
In 2018, the import turnover of W&WP in FDI enterprises
achieved nearly US$666 million, up 7.08% compared to 2017;
accounted for 28.75% of the total W&WP import turnover in the
whole country, approximately equal to 2017.
Thus, FDI enterprises had trade surplus of US$3.266 billion
in the W&WP export activities in 2018, up from US$2.99 billion
of 2017.

IMPORT MARKET:

- In 2018, China continued to be the largest W&WP supply market
for Vietnam, reached over US$444 million, up to 22.59% compared to
2017, accounted for 19% of total W&WP import turnover nationwide.
Besides, the import turnover of W&WP from the US, Chile and
Brazil markets also increased strongly, respectively up 25.36%, 21.45%
and 41.85% compared to 2017.
In contrast, the W&WP import turnover from Cambodia market
dropped sharply, only reached US$103 million, down 51.68%
compared to 2017; and slightly decrease from Thailand and Malaysia
market.

Cambodia
4%
Thailand
4%
Malaysia
4%

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong năm 2018
Table 2: Reference to some supplying markets of W&WP for Vietnam in 2018
(ĐVT/Unit: 1.000 USD)

Thị trường/Market
China
USA
Cambodia
Thailand
Malaysia
Chile
Brazil
Germany
New Zealand
France
Laos
Canada
Indonesia
Finland
Italy
Russia
Japan
Sweden
South Africa
Argentina
South Korea
Taiwan
Australia

Myanmar

Year 2018

Year 2017

Difference (%)

444.869
317.065
103.214
92.387
90.928
81.212
69.057
67.176
64.003
52.070
33.341
27.076
19.584
15.503
14.277
10.691
9.173
9.013
8.413
7.878
7.570
5.644
4.810

362.906
252.922
213.597
102.569
93.995
66.869
48.684
65.100
60.771
48.580
42.040
21.889
17.984
11.357
12.325
13.836
8.714
12.043
6.248
5.313
9.703
4.469
6.137

22,59
25,36
-51,68
-9,93
-3,26
21,45
41,85
3,19
5,32
7,19
-20,69
23,70
8,90
36,51
15,84
-22,73
5,27
-25,16
34,65
48,28
-21,99
26,29
-21,61

1.465

211

594,69

(Nguồn: Hải Quan/Resource: Customs)
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HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Export & Import
Các mặt hàng xuất khẩu
Dăm gỗ

Export items
Woodchips

Xuất khẩu cả năm đạt trên 10,375 tấn BMT về lượng và đạt
trên 1,34 tỷ USD về trị giá tăng 25% về giá trị và 26,5% về lượng
so với năm 2017. Dăm gỗ xuất khẩu sang các thị trường chính
như Trung Quốc (58%), Nhật Bản (33%), Hàn Quốc (4%).
Viên nén nhiên liệu
Mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu lớn trong 3 năm gần đây,
chiếm trung bình khoảng 3%- 5% tổng giá trị xuất khẩu. Năm
2018, xuất khẩu 3,02 triệu tấn viên nén nguyên liệu đạt 409,38
triệu USD, tăng 89% về giá trị so với năm 2017. Thị trường nhập
khẩu nhiều sản phẩm này phải kể tới như Nhật Bản, Hàn Quốc.
Gỗ tròn
Năm 2018 Việt Nam xuất khẩu 11,0 nghìn m3 gỗ tròn ứng
với 4,46 triệu USD, giảm 80% về lượng và trị giá so với năm
2017. Các thị trường chính xuất khẩu là Ấn Độ, Trung Quốc,
Đài Loan.
Gỗ xẻ
Xuất khẩu trên 173,43 nghìn m3 gỗ xẻ với giá trị đạt 247,45
triệu USD, giảm 53,4% về lượng và 60,4% về giá trị, xuất khẩu
sang các thị trường chính: Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan,
Hàn Quốc.
Ván bóc, ván lạng

The export of the whole year reached over 10,375 tons of
BMT in volume and reached over US$1.34 billion in value,
increased by 25% in value and 26.5% in volume compared
to 2017. Woodchips exported to major markets such as
China (58%), Japan (33%), South Korea (4%).
Wood pellet
The item has had a great export value for the last 3
years, has accounted for an average of 3% - 5% of total
export value. In 2018, 3.02 million tons of wood pellets was
exported, achieved US$409.38 million, an increase of 89%
in value compared to 2017. The market imported many of
these products, such as Japan and South Korea.
Logs
In 2018, Vietnam exported 11.000 m3 of logs, achieved
US$4.46 million, down 80% in volume and value compared
to 2017. The main export markets were India, China, Taiwan.
Lumber
Exporting over 173.43 thousand m3 of lumber with its
value of US$247.45 million, down 53.4% in volume and
60.4% in value, exporting to main markets such as China,
Hong Kong, Taiwan, South Korea.
Plywood and veneer

Cả năm 2018 Việt Nam xuất trên 353,79 nghìn m3 mặt hàng
ván bóc/ván lạng, đạt 40,74 triệu USD, giảm 13,8% về lượng và
0,8% về giá trị so với năm 2017. Thị trường nhập khẩu chính
mặt hàng này gồm Trung Quốc, Đài Loan, Ấn Độ, Hàn Quốc,
Malaysia
Ván sàn

In 2018, Vietnam exported over 353.79 thousand m3 of
plywood/veneer products, gained US$40.74 million, down
13.8% in volume and 0.8% in value compared to 2017. The
main import markets of these items were China, Taiwan,
India, Korea, Malaysia.
Flooring

Xuất khẩu trên 28,62 nghìn m ván sàn đạt 26,79 triệu USD,
tăng 15,6% về lượng và 20% về giá trị so với 2017. Thị trường
chính của mặt hàng này gồm Nhật Bản, Hoa Kỳ, Netherlands,
Mexico, Trung Quốc,….
3

Ván dăm
Mặt hàng này năm 2018 xuất khẩu đạt 8,39 triệu USD với
lượng 44,72 nghìn m3 sản phẩm, giảm 2,5% về lượng và giá
trị so với năm 2017. Thị trương chính xuất khẩu mặt hàng là
Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc.
Ván sợi (MDF)
Năm 2018 Việt Nam xuất trên 173,03 nghìn m3 ván sợi đạt
47,96 triệu USD, giảm 2,5% về cả lượng và giá trị so với năm
trước, thị trường xuất khẩu chủ yếu của mặt hàng này là Ấn Độ,
Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Saudi Arabia, Trung Quốc.

Exporting over 28.62 thousand m3 of flooring, reaching
US$26.79 million, up 15.6% in volume and 20% in value
compared to 2017. The main markets of this item included
Japan, the United States, the Netherlands, Mexico, China etc.
Particle board

Gỗ dán/gỗ ghép

Plywood/finger joint

Trong năm 2018, xuất khẩu mặt hàng này tăng mạnh đạt
667,96 triệu USD tăng 73% và đạt 1,95 triệu m3 tăng 57,6%
so với năm 2017. Các thị trường chủ lực của sản phẩm này
gồm các nước như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Malaysia, Nhật Bản,
Thái Lan, Singapore. Đặc biệt trong năm 2018, mặt hàng
này xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng đột biến, từ 51,32 triệu
USD, ứng với 141,73 nghìn m3 năm 2017 lên 189,86 triệu
USD và 802,61 m3 trong năm 2018.
Ghế ngồi
Chiếm 15% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu, năm 2018
Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này trên 1,36 tỷ USD, tướng
đương với việc sử dụng trên 3,63 triệu m3 gỗ quy tròn, tăng
14% so với năm 2017. Các thị trường xuất khẩu chính của mặt
hàng này là các nước: Hoa Kỳ (790,16 triệu USD); Nhật Bản
(97,989 triệu USD); Hàn Quốc (80,51 triệu USD); Pháp (45,06
triệu USD); Úc (42,50 triệu USD); Anh (40,29 triệu USD).
Đồ nội thất/bộ phận đồ nội thất
Mặt hàng này gồm các sản phẩm như đồ gỗ sử dụng
trong văn phòng, phòng ngủ, phòng bếp, các bộ phận của
đồ gỗ nội thất, chiếm tỷ trọng xuất khẩu cao trên 45% tổng
giá trị xuất khẩu năm 2018, đạt trên 4,03 tỷ USD tăng 5,9%
so với năm 2017. Các thị trường chính nhập khẩu mặt
hàng này gồm các nước như: Hoa Kỳ (2,50 tỷ USD); Nhật
Bản (342,44 triệu USD); Anh (222,87 triệu USD); Trung
Quốc (136,96 triệu USD); Hàn Quốc (134,31 triệu USD);
Úc (117,58 triệu USD); Canada (112,20 triệu USD); Pháp
(66,28 triệu USD),….

In 2018, the export of this items increased sharply to
US$667.96 million, up 73% and achieved 1.95 million m3,
up 57.6% compared to 2017. The main markets of these
products include the countries such as Korea, United States,
Malaysia, Japan, Thailand, Singapore. Especially in 2018,
this items exported to the US and increased sharply, from
US$51.32 million, was similar to 141.73 thousand m3 in 2017
to US$189.86 million and 802.61 m3 in 2018.
Chair
Occupying 15% of the total export turnover, in 2018
Vietnam exported this item over US$1.36 billion, using
over 3.63 million m3 of logs, up 14% in comparison to 2017.
The main export markets for this item are the United States
(US$790.16 million); Japan (US$97,989 million); South
Korea (US$80.51 million); France (US$45.06 million);
Australia (US$42.50 million); English (US$40.29 million).
Furniture/furniture components
These items include the products such as the furniture
used in offices, bedrooms, kitchen rooms, components of
furniture, accounting for a high proportion of exports over
45%. total export value in 2018, reaching over US$4.03
billion, up 5.9% compared to 2017. The main markets which
imported these items included the countries such as the
United States (US$2.50 billion); Japan (US$342.44 million);
England (US$222.87 million); China (US$136.96 million);
South Korea (US$134.31 million); Australia (US$117.58
million); Canada (US$112.20 million); France (US$66.28
million) etc.
Other wood items

Các mặt hàng sản phẩm gỗ khác: xuất khẩu chiếm 11%
ứng với trên 940,22 triệu USD trong tổng kim ngạch xuất
khẩu gỗ năm 2018.

The export accounted for 11%, was similar to over
US$940.22 million in total wood export turnover in 2018.

Lượng và giá trị xuất khẩu các mặt hàng G&SPG
của Việt Nam năm 2018
Export value of timber and wood products of Vietnam in
2018

Lượng nguyên liệu sử dụng trong các mặt hàng G&SPG
(m quy tròn) XK năm 2018
The volume of raw materials used in timber and wood
products (m3 logs) exported in 2018

This item in 2018 exported US$8.39 million with the volume
of 44.72 thousand m3 of products, down 2.5% in volume and
value compared to 2017. The main market for exporting
products were Trung. Korea, Japan, Singapore, Korea.
Fibre board
In 2018, Vietnam exported over 173.03 thousand m3 of
fiber board, achieved US$47.96 million, down 2.5% in both
quantity and value compared to the previous year, the main
export market of this item were India, South Korea, United
States, Saudi Arabia, China.
Nguồn: VIFORES, HAWA, FPA Bình Định, BIFA phân tích từ dữ liệu Hải quan
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HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
Export & Import
Các mặt hàng nhập khẩu

Import items
Log

Gỗ tròn
Việt Nam nhập 2,281 triệu m gỗ tròn, đạt 698,12 triệu
USD tăng 4% về giá trị và 2% về lượng so với năm 2017.
Cameroon là thị trường cung cấp gỗ tròn hàng đầu cho Việt
Nam với 513,86 nghìn m3, tiếp tới là Hoa Kỳ 198,37 nghìn
m3; PNP đứng ở vị trí thứ 3 với 195,16 nghìn m3; Bỉ, Uruguay,
Đức xếp ở các vị trí tiếp theo với lượng cung lần lượt 173,67
nghìn m3; 123,55 nghìn m3 và 96,95 nghìn m3.
3

Gỗ xẻ
Nhập khẩu trên 2,410 triệu m3 gỗ xẻ vào năm 2018 ứng
với 928,96 triệu USD, tăng 11% về lượng và 6% về giá trị so
với năm 2017. Thị trường Việt Nam nhập gỗ xẻ chính trong
năm 2018 từ các quốc gia: nhập 541,51 nghìn m3 từ Hoa Kỳ;
309,34 nghìn m3 từ thị trường Chile; từ Campuchia: 219,9
nghìn m3; Brazil nhập 209,7 nghìn m3; NewZeland: 166,35
nghìn m3,…
Ván các loại
1,489 triệu m3 là tổng lượng nhập các loại ván vào năm
2018 của Việt Nam, ứng với trên 564,49 triệu USD, tăng 5%
về lượng và 12% về giá trị so với năm 2017. Ván sợi, Gỗ dán và
veneer là 3 loại ván Việt Nam nhập khẩu với số lượng nhiều
trong năm 2018. Ván sợi nhập trên 539,49 nghìn m3 (ứng với
164,63 triệu USD); Gỗ dán nhập 452,38 nghìn m3 (ứng với
195,14 triệu USD); Veneer nhập với lượng trên 165,47 nghìn
m3 (124,94 triệu USD).
Thị trường cung cấp các loại ván chủ yếu cho Việt Nam
gồm các nước: Trung Quốc, Malaysia, Thái Lan
Đồ gỗ nội thất
Năm 2018 Việt Nam nhập trên 108,74 triệu USD, chiếm
12% tổng giá trị nhập khẩu.

Vietnam imported 2,281 million m3 of logs, reached US$
698.12 million, up 4% in value and 2% in volume compared
to 2017. Cameroon was the lead supplying market of logs for
Vietnam with 513,86 thousand m3, followed by the United
States 198.37 thousand m3; PNP ranked the third with 195.16
thousand m3; Belgium, Uruguay, and Germany ranked next
with a respective supply of 173.67 thousand m3; 123.55
thousand m3 and 96.95 thousand m3.
Lumber
Importing over 2,410 million m3 of lumber in 2018 with
US$928.96 million, up 11% oin volume and 6% in value
compared to 2017. Vietnamese market imported lumber in
2018 from main countries such as 541.51 thousand m3 from
the United States; 309.34 thousand m3 from the Chilean
market; from Cambodia: 219.9 thousand m3; Brazil imported
209.7 thousand m3; New Zealand: 166.35 thousand m3, etc.
Types of board
1,489 million m3 was Vietnam’s total import volume of
boards in 2018, corresponding to over US$564.49 million,
up 5% in volume and 12% in value compared to 2017. Fiber
board, plywood and veneer were 3 types of Vietnamese
boards, imported in large volumes in 2018. Fiber board
imported on 539.49 thousand m3 (corresponding to
US$164.63 million); Plywood imported 452.38 thousand
m3 (with US$195.14 million); Veneer imported over 165.47
thousand m3 (US$124.94 million).
The main markets supplied the major types of boards for
Vietnam including: China, Malaysia, Thailand.
Furniture
In 2018 Vietnam imported over US$108.74 million,
accounted for 12% of the total import value.

Lượng và giá trị các mặt hàng G&SPG Việt Nam nhập khẩu năm 2018
Vietnam’s volume and value of timber and wood products imported in 2018

Nguồn: VIFORES, HAWA, FPA Bình Định, BIFA phân tích từ dữ liệu Hải quan
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Hội chợ triển lãm 2019
Event calendar 2019
22 Feb-25 Mar
TIFS 2019.

JANUARY 2019

Taipei International

8-11 Mar

http://www.tfma.org.tw/shows/
tifs
Taiwan
Taipei

MIFF 2019.

Furniture Fair

27-31 Jan
LVM Las Vegas Market 2019.

Furniture, Home Décor and Gift.
Winter Edition

https://www.lasvegasmarket.
com/
United States
Las Vegas, NV

27 Feb-4 Mar
Delhi Wood 2019.

Trade Fair for
Furniture Production Technologies,
Woodworking
Machinery,
Tools,
Fittings, Accessories, Raw Materials and
Products

http://www.delhi-wood.com/
India

FEBRUARY 2019

New Delhi

Frankfurt

2019.

World of Table, Kitchen & Houseware
- World of Gifts Unlimited - World of
Interiors

MARCH 2019
4-17 Mar

13-14 Feb

https://www.designsingapore.
org/en/sdw
Singapore
Singapore

h t t p s : / / w w w .
buildexvancouver.com/en/
home.html
Canada
Vancouver

Singapore Design Week 2019.

Contemporary
interior
design
exhibition presenting the latest furniture,
lighting, bathroom/kitchen, floor &
wall coverings for interior designers,
architects, retailers and specifiers

6-9 Mar
VIFA

Expo

http://2019.miff.com.my/
Malaysia
Kuala Lumpur

9-12 Mar

IFFS / AFS 2019.

International
Furniture Fair Singapore - ASEAN
Furniture Show

https://www.iffs.com.sg/
Singapore
Singapore

LAS Expo 2019. Timber Industry &
Forest Resources Management Fair

https://ambiente.
messefrankfurt.com/
frankfurt/de.html
Germany
Frankfurt

Buildex 2019. Tradeshow &
conference for the Construction,
Renovation, Architecture, Interior
Design and Property Management
industries

Malaysian International

15-17 Mar

8-12 Feb
Ambiente

Furniture Fair

2019.

International Furniture
Accessories Fair

Vietnam
& Home

http://vifafair.com/home/
Vietnam
Ho Chi Minh

http://www.targikielce.pl/pl/
las-expo.htm
Poland
Kielce

18-21 Mar

CIFF China International
Furniture Fair 2019. Phase I. Home

Furniture, Home Decor + Hometextile,
Outdoor & Leisure.

https://www.ciff.furniture/
China
Guangzhou

28-31 Mar

CIFF Office Show 2019. Phase II.
China International Furniture Fair

https://www.ciff.furniture/
China
Guangzhou

If you would like to add your event to our calendar. Please contact: caocamhp@gmail.com
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Chiếc bàn ăn bằng gỗ Độc cần Bờ Tây

Gỗ Canada rất đa
dụng và bền bỉ.
Các loại gỗ chất lượng cao được cấp phép từ Canada phù hợp cho nhiều ứng
dụng trong sản xuất các sản phẩm nội ngoại thất. Sự linh hoạt trong tính năng
thiết kế giúp cho các loại gỗ này phù hợp trong nhiều ứng dụng cả về mặt cấu
trúc và thẩm mỹ.
Sự ấm áp và vẻ đẹp tự nhiên của gỗ Canada giúp cho chúng trở thành nguyên
liệu lý tưởng cho các ứng dụng cả về nội thất và ngoại thất. Sở hữu vẻ đẹp tự
nhiên và những đặc tính gia công vượt trội, các loại gỗ Canada luôn là sự chọn
lựa lý tưởng cho các nhà sản xuất và người tiêu dùng.
Tham khảo thêm thông tin về
gỗ Canada tại
www.canadianwood.vn hoặc
info@canadianwood.vn.

