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LỜI GIỚI THIỆU 

Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương 
mại lâm sản (viết tắt là VPA-FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) được 
ký ngày 19/10/2018, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/06/2019. 

Bằng việc tham gia Hiệp định này, Chính phủ đã thể hiện quyết tâm lớn trong thực 
hiện quản trị rừng cũng như phát triển ngành chế biến gỗ một cách bền vững. Mặc 
dù Hiệp định được ký kết chỉ với đối tác EU, Chính phủ đã đưa ra một cam kết mạnh, 
theo đó tất cả gỗ và sản phẩm gỗ, dù là xuất khẩu (đi EU hoặc bất kỳ lãnh thổ/quốc 
gia nào khác) hay tiêu thụ trên thị trường nội địa, đều phải là gỗ hợp pháp. 

Trên thị trường nội địa, một phần đáng kể gỗ và các sản phẩm gỗ được mua sắm và 
sử dụng bởi các chủ thể Nhà nước theo thủ tục đấu thầu. Ở vai trò này, để thực thi 
cam kết về gỗ hợp pháp trong VPA-FLEGT, Nhà nước có trách nhiệm bảo đảm rằng 
gỗ và các sản phẩm gỗ được mua sắm theo thủ tục đấu thầu là gỗ hợp pháp. Điều 
này đặt ra yêu cầu phải có các quy định, tiêu chí cụ thể về gỗ hợp pháp trong quy 
trình đấu thầu mua sắm gỗ và các sản phẩm gỗ chế biến. 

Trong Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định VPA-FLEGT ban hành kèm theo Quyết 
định số 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, nhiệm vụ rà soát, 
hoàn thiện các văn bản pháp luật về mua sắm công liên quan tới gỗ và sản phẩm gỗ 
đã được đặt ra.  

Việc xây dựng văn bản hướng dẫn riêng về thủ tục đấu thầu đối với một nhóm sản 
phẩm cụ thể là công việc mới mẻ ở Việt Nam (cho tới nay, mới chỉ có các hướng dẫn 
riêng về thủ tục đấu thầu đối với các sản phẩm y tế). Trên thế giới, kinh nghiệm của 
các nước trong thủ tục đấu thầu mua sắm gỗ hợp pháp cũng rất đa dạng, với các 
cách thức và mức độ bảo đảm gỗ hợp pháp tương đối khác nhau, phù hợp với hiện 
trạng pháp luật, chính sách mỗi nước về vấn đề này. 

Để hỗ trợ các cơ quan có thẩm quyền trong việc rà soát, nghiên cứu, xây dựng văn 
bản về mua sắm công gỗ, sản phẩm gỗ chế biến (sau đây gọi chung là “sản phẩm 
gỗ”) nhằm bảo đảm tuân thủ VPA-FLEGT về gỗ hợp pháp, Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (Trung tâm WTO và Hội nhập) đã triển khai thực hiện nghiên 
cứu về khung khổ pháp lý để bảo đảm gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm gỗ ở 
Việt Nam. 

Trên cơ sở phân tích các yêu cầu của VPA-FLEGT về gỗ hợp pháp, rà soát khung khổ 
pháp luật đấu thầu chung của Việt Nam, tổng hợp và đánh giá kinh nghiệm quốc tế 
về chính sách bảo đảm gỗ hợp pháp trong mua sắm công, Báo cáo khuyến nghị một 
khung khổ thống nhất các quy định pháp luật để bảo đảm gỗ hợp pháp trong quy 
trình đấu thầu mua sắm sản phẩm gỗ ở Việt Nam.  
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Nhóm Nghiên cứu chân thành cảm ơn Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – (Giám đốc 
Trung tâm Hỗ trợ Đấu thầu, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Bà Nguyễn 
Tường Vân – (Chuyên gia, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, công nghệ và Hợp 
tác quốc tế, Nguyên Chánh văn phòng thường trực FLEGT và Lacey, Tổng cục Lâm 
nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Ông Tô Xuân Phúc – ( Chuyên gia 
phân tích chính sách, Forest Trends) và Ông Trần Lê Huy (Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ 
và Lâm sản Bình Định) về những ý kiến bình luận quan trọng và đóng góp sâu sắc để 
hoàn thiện Báo cáo này. Hy vọng Báo cáo sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các 
cơ quan soạn thảo, thẩm định, các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình soạn thảo 
quy định pháp luật về gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm sản phẩm gỗ, thực thi 
Hiệp định VPA-FLEGT theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trân trọng cảm ơn Cơ quan Hợp tác 
Phát triển Vương quốc Anh (DFID) và Cơ quan Hợp tác Phát triển Vương quốc Na Uy 
(NORAD) thông qua Tổ chức Forest Trends đã hỗ trợ cho việc nghiên cứu và thực 
hiện Báo cáo này.  

Trung tâm WTO và Hội nhập 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 

 

EU   Liên minh châu Âu 

EUTR   Quy định về Gỗ của EU  

FTA   Hiệp định Thương mại Tự do 

HS   Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa 

TIDD   Cục Phát triển Công nghiệp gỗ Ghana 

TPP   Chính sách về mua sắm công đối với gỗ của Vương quốc Anh 

VNEPS   Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia 

VPA-FLEGT  Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật lâm nghiệp,  
Quản trị rừng và Thương mại lâm sản 
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Tóm tắt Báo cáo 

1. Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật lâm nghiệp, quản trị rừng và 
thương mại lâm sản (viết tắt là VPA-FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh châu 
Âu (EU) có hiệu lực từ 01/06/2019. Mục tiêu cốt lõi của Hiệp định là thực hiện 
chuỗi cung gỗ hợp pháp và quản trị rừng bền vững ở Việt Nam, qua đó bảo đảm 
các mục tiêu môi trường và phát triển bền vững của Việt Nam cũng như của EU 
trong quan hệ thương mại về gỗ với Việt Nam. 

2. Một trong các nghĩa vụ của Việt Nam theo Hiệp định là bảo đảm tính hợp pháp 
của các sản phẩm gỗ được tiêu thụ tại thị trường trong nước, trong đó có sản 
phẩm gỗ mua sắm theo thủ tục đấu thầu. 

3. Pháp luật đấu thầu của Việt Nam hiện chưa có quy định nào để bảo đảm gỗ hợp 
pháp theo yêu cầu của VPA-FLEGT. Do đó, về mặt pháp lý, cần thiết phải ban hành 
quy định hướng dẫn về đấu thầu để bảo đảm gỗ hợp pháp trong các gói thầu mua 
sắm sản phẩm gỗ. Đồng thời, điều này cũng là cần thiết để thực thi các mục tiêu 
môi trường của Việt Nam, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội liên quan khác ở 
trong nước cũng như trong công tác đối ngoại. 

4. Theo Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định VPA-FLEGT của Chính phủ, phù hợp 
với các quy định liên quan của pháp luật đấu thầu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn là cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm ban hành các quy định hướng 
dẫn về đấu thầu gỗ hợp pháp. 

5. Các quy định hướng dẫn về đấu thầu gỗ hợp pháp phải bảo đảm tuân thủ các 
văn bản gốc về đấu thầu (Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP) và về gỗ 
hợp pháp (Luật Lâm nghiệp, Nghị định 102/2020/NĐ-CP) cũng như cam kết tại 
Hiệp định VPA-FLEGT.  

6. Từ góc độ pháp lý và thực tiễn, các quy định hướng dẫn về gỗ hợp pháp trong 
đấu thầu cần được nêu trong một Thông tư mới, hướng dẫn riêng về vấn đề này, 
bổ sung cho các Thông tư hướng dẫn chung về đấu thầu mua sắm hàng hóa. 

7. Từ góc độ pháp luật nội địa, các quy định về đấu thầu sản phẩm y tế (thuốc, 
trang thiết bị y tế) hiện là thông lệ pháp lý duy nhất và có giá trị tham khảo cao 
cho việc xây dựng các quy định pháp luật về đấu thầu riêng với sản phẩm gỗ. 
Hiện tại, các quy định về đấu thầu sản phẩm y tế được nêu tập trung trong các 
văn bản riêng, dưới dạng Thông tư, do Bộ Y tế (cơ quan quản lý chuyên ngành 
về y tế) soạn thảo ban hành.  
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Các Thông tư này tuân thủ các quy định tại các văn bản Luật, Nghị định về đấu 
thầu và về y tế liên quan. Mỗi Thông tư đều (i) xác định rõ phạm vi các gói thầu, 
bên mời thầu thuộc đối tượng điều chỉnh, (ii) quy định cụ thể các yêu cầu riêng về 
đấu thầu đối với sản phẩm liên quan ở từng bước, từng giai đoạn đấu thầu cần 
quản lý riêng, và (iii) phân định rõ nguyên tắc áp dụng, theo đó các trường hợp có 
quy định riêng thì áp dụng quy định riêng, còn lại thì phải tuân thủ các quy định 
chung của pháp luật đấu thầu. 

8. Ở góc độ kinh nghiệm quốc tế, chính sách và pháp luật bảo đảm gỗ hợp pháp 
trong đấu thầu mua sắm công ở các nước khá phong phú, với các khác biệt tương 
đối về tiêu chuẩn, phạm vi áp dụng cũng như mức độ kiểm soát thực thi. Điểm 
tương đồng phổ biến trong chính sách bảo đảm gỗ hợp pháp trong mua sắm công 
các nước mà Việt Nam có thể học tập là (i) cần quy định rõ nguyên tắc bắt buộc 
về gỗ hợp pháp trong tất cả các gói thầu liên quan; (ii) cần yêu cầu nhà thầu phải 
có cam kết bằng văn bản về việc thực hiện gỗ hợp pháp ngay trong hồ sơ dự thầu; 
(iii) cần yêu cầu nhà thầu xuất trình các giấy tờ chứng minh gỗ hợp pháp trong 
quá trình thực hiện và muộn nhất là trước khi thanh lý hợp đồng; (iv) trong quá 
trình đánh giá lựa chọn nhà thầu, cần phải tính đến/chấm điểm về tiêu chí gỗ hợp 
pháp. 

9. Tóm lại, để thực hiện cam kết về gỗ hợp pháp trong Hiệp định VPA-FLEGT, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần soạn thảo và ban hành một Thông tư 
hướng dẫn về đấu thầu gói thầu có sản phẩm gỗ. 

Thông tư này có phạm vi điều chỉnh là tất cả các gói thầu có sản phẩm gỗ liên 
quan thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và đối tượng áp dụng là tất cả 
các chủ thể liên quan tới các gói thầu này. Các sản phẩm gỗ thuộc diện áp dụng 
Thông tư được nêu rõ trong Phụ lục Thông tư. 

Về nội dung, Thông tư này chỉ quy định về một số vấn đề đặc thù liên quan tới gói 
thầu có sản phẩm gỗ thuộc diện áp dụng, toàn bộ các nội dung khác vẫn thực 
hiện theo pháp luật đấu thầu, bao gồm ít nhất các yêu cầu: (i) Đối với các gói thầu 
có sản phẩm gỗ, tiêu chí “gỗ hợp pháp” phải là điều kiện để sản phẩm gỗ là hợp 
lệ; (ii) Trong các gói thầu có sản phẩm gỗ liên quan, nhà thầu phải có Bản cam 
kết bảo đảm gỗ hợp pháp; (iii) “Gỗ hợp pháp” phải là một trong các tiêu chí đánh 
giá về kỹ thuật đối với các gói thầu có sản phẩm gỗ và (iv) Nhà thầu phải cung 
cấp các tài liệu, bằng chứng tối thiểu về việc bảo đảm “gỗ hợp pháp” muộn nhất 
là trước khi thanh lý hợp đồng. 

  



Phần thứ nhất

Những vấn đề chung 
về khung khổ pháp luật bảo đảm gỗ hợp pháp 
trong đấu thầu mua sắm sản phẩm gỗ
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Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương 
mại lâm sản (viết tắt là VPA-FLEGT) giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) có 
hiệu lực từ 01/06/2019. Đây là Hiệp định được thúc đẩy bởi EU, với mục tiêu cốt lõi 
là thực hiện chuỗi cung gỗ hợp pháp và quản trị rừng bền vững ở Việt Nam, qua đó 
bảo đảm các mục tiêu môi trường và phát triển bền vững của Việt Nam cũng như 
của EU trong quan hệ thương mại về gỗ với Việt Nam. 

Tại Khoản 1 Điều 13 Hiệp định VPA-FLEGT, Việt Nam cam kết sẽ bảo đảm tính hợp 
pháp của các sản phẩm gỗ được tiêu thụ tại thị trường trong nước. Với cam kết này, 
Việt Nam có nghĩa vụ bảo đảm toàn bộ gỗ, sản phẩm gỗ chế biến (sau đây gọi chung 
là “sản phẩm gỗ”) tiêu thụ tại thị trường nội địa, trong đó có sản phẩm gỗ mua sắm 
theo thủ tục đấu thầu, phải là gỗ hợp pháp. 

Hiệp định VPA-FLEGT không có cam kết cụ thể nào yêu cầu Việt Nam phải sửa đổi 
pháp luật đấu thầu để bổ sung các tiêu chí bảo đảm gỗ hợp pháp trong các gói thầu 
mua sắm sản phẩm gỗ. Đây cũng là cách thức bình thường của các Thỏa thuận quốc 
tế, theo đó Thỏa thuận chỉ bao gồm các cam kết của các Bên mà không can thiệp 
vào cách mà các Bên sẽ thực thi các cam kết đó trong pháp luật nội địa của mình. 
Mỗi Bên sẽ căn cứ vào yêu cầu của cam kết, hiện trạng hệ thống pháp luật, cơ chế 
và tổ chức bộ máy nội bộ của mình để quyết định các vấn đề thực thi, trong đó có 
việc nội luật hóa cam kết, nếu cần. 

Phần này của Báo cáo đánh giá về sự cần thiết phải xây dựng khung khổ pháp lý 
trong hệ thống pháp luật đấu thầu Việt Nam nhằm bảo đảm sản phẩm gỗ trong các 
gói thầu mua sắm công là hợp pháp theo cam kết trong VPA-FLEGT, nhận diện và 
phân tích các căn cứ pháp lý và thẩm quyền xây dựng khung khổ pháp lý này. 
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I. Về sự cần thiết của việc xây dựng khung khổ pháp luật về 
gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm sản phẩm gỗ 

Sau khi Hiệp định VPA-FLEGT có hiệu lực, pháp luật đấu thầu là một trong những hệ 
thống phải được rà soát để đánh giá mức độ tương thích với Hiệp định và điều chỉnh, 
sửa đổi, bổ sung để thực thi Hiệp định, nếu cần.  

Kết quả rà soát pháp luật về đấu thầu cùng với thực tiễn hoạt động đấu thầu mua 
sắm sản phẩm gỗ ở Việt Nam với cam kết VPA-FLEGT cho thấy cần thiết phải xây 
dựng một khung khổ pháp lý mới về gỗ hợp pháp trong đấu thầu. 

1. Sự cần thiết từ góc độ chính sách 

Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định VPA-FLEGT ban hành kèm theo Quyết định 
số 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đã nêu rõ nhiệm vụ rà 
soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật về mua sắm công liên quan tới gỗ và sản 
phẩm gỗ. Nói cách khác, trong định hướng tổng thể về các hoạt động xây dựng pháp 
luật trong thực thi VPA-FLEGT, Chính phủ Việt Nam đã tính tới khả năng về việc phải 
xây dựng các quy định pháp luật mới về đấu thầu gỗ, sản phẩm gỗ bảo đảm yêu cầu 
cốt lõi của VPA-FLEGT về gỗ hợp pháp. 

Mục tiêu này được nhận diện một cách rõ ràng hơn với Công văn số 713/VPCP-CN 
ngày 01/02/2020 nêu ý kiến của Lãnh đạo Chính phủ về giải pháp kiểm soát tính hợp 
pháp của gỗ trong đấu thầu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao 
nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan “khẩn 
trương quy định cụ thể tiêu chí xác định tính hợp pháp của gỗ trong đấu thầu mua 
sắm gỗ để thực thi Hiệp định VPA-FLEGT”. 

Như vậy, từ góc độ định hướng chính sách cho vấn đề này, Chính phủ có yêu cầu rõ 
ràng về việc phải ban hành các quy định pháp lý để kiểm soát và bảo đảm gỗ và các 
sản phẩm gỗ trong đấu thầu là gỗ hợp pháp theo đúng yêu cầu của VPA-FLEGT. 

2. Sự cần thiết từ góc độ hiện trạng pháp luật đấu thầu 

Theo VPA-FLEGT, “gỗ hợp pháp” là gỗ tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên 
quan của nơi khai thác gỗ và nơi sản xuất, chế biến gỗ, bao gồm, nhưng không giới 
hạn ở, pháp luật đất đai, lâm nghiệp, đầu tư kinh doanh, lao động, môi trường, sở hữu 
trí tuệ, thuế, phí, xuất nhập khẩu….  
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Trong khi đó, kết quả rà soát do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực 
hiện1 cho thấy hệ thống pháp luật đấu thầu hiện chưa có cơ chế pháp lý nào cho 
phép bảo đảm hàng hóa mua sắm là “hợp pháp” (theo nghĩa thông thường2). Cụ thể: 

► Luật Đấu thầu 2014 chỉ nêu nguyên tắc chung về áp dụng pháp luật, theo đó 
hoạt động đấu thầu không chỉ tuân thủ pháp luật đấu thầu mà còn phải tuân 
thủ tất cả các hệ thống pháp luật liên quan.  

Luật Đấu thầu cũng không có quy định điều kiện “tính hợp pháp của hàng 
hóa, dịch vụ” (mặc dù có quy định về điều kiện “tư cách hợp lệ của nhà thầu”). 

► Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu và các Thông tư về các 
mẫu hồ sơ mời thầu có một số quy định liên quan tới các yếu tố pháp lý của 
hàng hóa mua sắm (trong đó có gỗ và sản phẩm gỗ). Mặc dù vậy, các quy 
định này không đủ để bảo đảm sản phẩm gỗ mua sắm đáp ứng được yêu 
cầu về tính hợp pháp theo VPA-FLEGT. Cụ thể:  

● Điều kiện “tính hợp lệ của hàng hóa”: “Tính hợp lệ” theo các Thông tư chỉ 
bao gồm 04 yêu cầu: (i) có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp; (ii) có nhãn mác 
rõ ràng; (iii) có chất lượng phù hợp tiêu chuẩn theo pháp luật nơi xuất 
xứ; (iv) có các dịch vụ liên quan hợp lệ như bảo hành, sửa chữa…;  

● Một số các yêu cầu riêng lẻ liên quan tới tính hợp pháp của hàng hóa 
mua sắm (về vấn đề bản quyền, trách nhiệm đóng gói, bảo hiểm, bảo 
hành hàng hóa; hóa đơn tài chính; tờ khai hải quan). 

So với yêu cầu gỗ hợp pháp của VPA-FLEGT thì các quy định hiện tại về pháp luật 
đấu thầu chưa bảo đảm được sản phẩm gỗ trong đấu thầu là gỗ hợp pháp.  

Như vậy, để đảm bảo gỗ trong các gói thầu mua sắm công là “hợp pháp” theo VPA-
FLEGT, pháp luật đấu thầu cần thiết phải bổ sung các quy định cụ thể, rõ ràng về gỗ 
hợp pháp, theo hướng: 

► Bảo đảm rằng bên mời thầu đưa yêu cầu về gỗ hợp pháp vào hồ sơ mời thầu, 
hồ sơ yêu cầu; 

► Ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu trong bảo đảm cung cấp gỗ hợp pháp 
trong gói thầu; 

► Kiểm soát việc thực hiện yêu cầu này của nhà thầu trong quá trình thực hiện  
hợp đồng. 

 
1 Rà soát thực hiện trong khuôn khổ Báo cáo nghiên cứu “Tính hợp pháp của sản phẩm gỗ trong mua sắm 
công ở Việt Nam – Thực trạng pháp luật, thực tiễn và Thách thức trong thực thi VPA-FLEGT”, VCCI-Forest 
Trends, 06/2019 
2 Theo nghĩa thông thường, “hợp pháp” được hiểu là “phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam”. “Hàng 
hóa hợp pháp” là hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của pháp luật liên quan tới việc sản xuất, mua bán, sử dụng 
hàng hóa đó. Khái niệm “hợp pháp” này hẹp hơn so với yêu cầu về tính hợp pháp của gỗ trong VPA-FLEGT. 
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3. Sự cần thiết từ góc độ thực tiễn đấu thầu mua sắm sản phẩm gỗ 

Từ góc độ thực tiễn mời thầu mua sắm đồ gỗ, rà soát do VCCI thực hiện đối với 100 
bộ hồ sơ mời thầu mua sắm đồ gỗ nội thất3 do các cơ quan Nhà nước các cấp, các 
đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước đã từng thực hiện trong giai đoạn 2016-
2018 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia VNEPS cho thấy: 

► Có tới 77% hồ sơ mời thầu không có yêu cầu về bất kỳ khía cạnh nào của 
“tính hợp pháp” của sản phẩm gỗ ngoài các quy định chung của pháp luật 
đấu thầu; 

► Trong số 23% hồ sơ mời thầu có yêu cầu nào đó về tính hợp pháp của sản 
phẩm gỗ mua sắm công, phần lớn chỉ quan tâm tới một/một số khía cạnh 
pháp luật mà không phải là tất cả pháp luật liên quan tới sản phẩm gỗ (ví dụ 
yêu cầu về việc bảo đảm tuân thủ pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng, về 
nhãn hiệu, về tính hợp pháp của gỗ nguyên liệu…); 

► Trong số các hồ sơ mời thầu yêu cầu gỗ tự nhiên, 11% đặt hàng loại gỗ thuộc 
nhóm I, II (tức là nhóm gỗ quý, rủi ro đặc biệt cao về tính bất hợp pháp). 

Như vậy, có thể thấy bên mời thầu trong các gói thầu liên quan hầu như không quan 
tâm tới vấn đề gỗ hợp pháp, thậm chí có dấu hiệu mua sắm gỗ có rủi ro về tính  
hợp pháp.  

Từ góc độ thực tiễn cung cấp đồ gỗ của các nhà thầu, trong cùng Nghiên cứu nói 
trên, điều tra 33 doanh nghiệp có nhiều hợp đồng cung cấp đồ gỗ trong giai đoạn 
2016-2018 cho các đơn vị sử dụng vốn Nhà nước cũng thấy nhiều trường hợp có sử 
dụng gỗ rủi ro cao, và phần lớn là theo yêu cầu của bên mời thầu. Cụ thể: 

► Có tới 74% doanh nghiệp cho biết đã từng sử dụng gỗ nhập khẩu nhóm I-II 
nhập khẩu, 50% từng sử dụng gỗ trong nước nhóm I-II, cho các hợp đồng 
mua sắm công đồ gỗ; 

► Trong số các doanh nghiệp đã sử dụng gỗ quý nhóm I-II ở trên, 80% cho biết 
lý do sử dụng là do bên mời thầu yêu cầu chứ không phải do nhà thầu chủ 
động đề xuất hay gợi ý. 

Từ các kết quả rà soát nói trên, có thể thấy trong thực tiễn đấu thầu mua sắm sản 
phẩm gỗ, một số sản phẩm gỗ cung cấp trong các gói thầu có nguy cơ không bảo 
đảm gỗ hợp pháp mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ bên mời thầu. 

 

  

 
3 Cũng trong khuôn khổ Báo cáo Nghiên cứu “Tính hợp pháp của sản phẩm gỗ trong mua sắm công ở Việt 
Nam – Thực trạng pháp luật, thực tiễn và Thách thức trong thực thi VPA-FLEGT”, VCCI-Forest Trends, 
06/2019 
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Từ góc độ pháp lý, bên mời thầu chỉ có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật 
đấu thầu. Do hiện tại pháp luật đấu thầu không có yêu cầu nào về tính hợp pháp của 
hàng hóa, dịch vụ nói chung và tính hợp pháp của gỗ, sản phẩm gỗ nói riêng, bên mời 
thầu trong các trường hợp mua sắm sản phẩm gỗ rủi ro cao về tính hợp pháp nói 
trên không vi phạm bất kỳ quy định pháp luật đấu thầu nào.  

Vì vậy, để bảo đảm gỗ hợp pháp trong các gói thầu mua sắm sản phẩm gỗ, qua đó 
thực hiện đúng cam kết VPA-FLEGT, pháp luật đấu thầu của Việt Nam cần thiết phải 
quy định về gỗ hợp pháp như là tiêu chí bắt buộc trong hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu 
cầu, trong quá trình lựa chọn nhà thầu, ký, thực hiện và thanh lý hợp đồng. Một khi 
có quy định “cứng” của pháp luật, bên mời thầu sẽ phải tuân thủ và đưa ra yêu cầu 
tương ứng với nhà thầu về gỗ hợp pháp; tương ứng với đó, bên dự thầu cũng sẽ phải 
bảo đảm gỗ hợp pháp để được lựa chọn và thanh lý hợp đồng. 

4. Sự cần thiết từ góc độ ý nghĩa kinh tế - xã hội 

Việc thực hiện gỗ hợp pháp trong đấu thầu nói riêng và mở rộng ra trong toàn bộ các 
chuỗi cung gỗ ở Việt Nam này có ý nghĩa với Việt Nam từ nhiều góc độ: 

Thứ nhất, thực hiện gỗ hợp pháp theo VPA-FLEGT thực chất là việc tăng cường hiệu 
quả thực thi pháp luật của chính Việt Nam liên quan tới khai thác, chế biến, kinh 
doanh gỗ (bởi định nghĩa gỗ hợp pháp trong VPA-FLEGT không yêu cầu tuân thủ 
thêm bất kỳ quy định nào của EU mà chỉ gồm các quy định của chính nước nơi khai 
thác và nơi chế biến). Trên thực tế, việc thực thi pháp luật liên quan tới gỗ, đặc biệt 
là khâu khai thác, trong nhiều năm qua vẫn rất nổi cộm ở Việt Nam4. Thực hiện gỗ 
hợp pháp trong mua sắm công, do đó, góp phần vào thúc đẩy việc thực hiện nghiêm 
túc, chặt chẽ các quy định liên quan của pháp luật Việt Nam. 

Thứ hai, thực thi gỗ hợp pháp theo VPA-FLEGT xét tới tận cùng là cũng góp phần 
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững môi trường rừng của Việt Nam. Đây là 
mục tiêu lớn mà Chính phủ đã đặt ra nhiều năm qua, với nhiều chính sách liên quan 
nhưng hiệu quả thực hiện còn khá hạn chế.  

Thứ ba, xét trong thị trường sản phẩm gỗ nội địa, chính sách mua sắm công gỗ hợp 
pháp tạo ra vai trò dẫn dắt thị trường của Nhà nước về gỗ hợp pháp ở cả hai góc độ: 
(i) Yêu cầu của Nhà nước về gỗ hợp pháp có thể thúc đẩy cộng đồng nhà thầu đẩy 
mạnh việc bảo đảm gỗ hợp pháp không chỉ trong cung cấp sản phẩm gỗ cho Nhà 
nước mà trong toàn bộ chuỗi cung của mình; (ii) Việc khách hàng Nhà nước đi tiên 
phong trong sử dụng gỗ hợp pháp có thể định hướng tiêu dùng hợp pháp và bền vững 
đối với các khách hàng khác trên thị trường. 

  

 
4 Ví dụ, theo các Báo cáo tổng kết hoạt động lâm nghiệp hàng năm của Tổng cục Lâm nghiệp – Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2018 (số liệu tới tháng 11), cả nước có tổng cộng 6.574 vụ vi phạm 
các quy định của Luật Lâm nghiệp. Năm 2019, con số này đã giảm xuống còn 5.912 vụ nhưng vẫn là một 
số lượng rất lớn. 
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Trong tầm nhìn dài hạn, thực hiện gỗ hợp pháp trong mua sắm công sẽ thúc đẩy việc 
tiêu thụ các sản phẩm gỗ ít rủi ro về tính hợp pháp, đặc biệt là gỗ rừng trồng. Đây sẽ 
là động lực kinh tế cho việc mở rộng rừng trồng trong nước, qua đó cải thiện sinh kế 
của hàng triệu hộ hiện tham gia trồng rừng, khuyến khích các mô hình liên kết hộ 
trồng rừng với các công ty chế biến gỗ, tạo điều kiện phát triển các ngành sản xuất, 
dịch vụ có liên quan. 

Thứ tư, từ góc độ pháp luật đấu thầu, yêu cầu về gỗ hợp pháp có thể là khởi đầu, thử 
nghiệm cho quy định về tính hợp pháp của tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ được 
mua sắm công. Về nguyên lý, vốn Nhà nước không thể được sử dụng để mua sắm 
các hàng hóa, dịch vụ không hợp pháp. Đây là một nguyên tắc cốt lõi, tự nhiên và 
không thể bàn cãi hay thỏa hiệp.  

Nhìn rộng ra, với vị trí là khách hàng lớn trên thị trường, việc các đơn vị mua sắm 
công có yêu cầu thống nhất hàng hóa, dịch vụ phải hợp pháp sẽ có hiệu ứng quan 
trọng trong việc điều chỉnh hành vi của một số lượng lớn các nhà thầu, doanh nghiệp 
sản xuất, chế biến, cung ứng hàng hóa, dịch vụ trên thị trường nội địa, từ đó thúc đẩy 
việc tuân thủ pháp luật trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. 

Cuối cùng, gỗ hợp pháp là vấn đề không chỉ EU mà nhiều Đối tác quan trọng khác 
của Việt Nam quan tâm. Trên thực tế, mặc dù không chủ động đề xuất các Hiệp định 
hay Thỏa thuận riêng về vấn đề này như VPA-FLEGT của EU, các nền kinh tế lớn trên 
thế giới (ví dụ Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc…) đều nhấn mạnh yêu cầu về gỗ hợp pháp và 
các mục tiêu môi trường gắn liền với gỗ hợp pháp. Mối quan tâm này không chỉ thể 
hiện ở pháp luật nội địa của các nước này (ví dụ Hoa Kỳ có Lacey Act; Úc, Nhật có 
quy định về tính hợp pháp của gỗ và các sản phẩm gỗ…) mà còn cả trong các Hiệp 
định thương mại mà họ tham gia (ví dụ Chương môi trường, phát triển bền vững trong 
các FTA gần đây).  

Do đó, mặc dù chỉ cam kết với EU, nhưng việc thực thi cam kết của Việt Nam về gỗ 
hợp pháp trong mua sắm công dự kiến cũng sẽ là yếu tố có ý nghĩa trong thúc đẩy 
quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với nhiều nước khác liên quan tới khía cạnh này.  

Như vậy, từ cả góc độ chung của mua sắm công hàng hóa, dịch vụ lẫn góc độ riêng 
của mua sắm công đồ gỗ, việc pháp luật đấu thầu bổ sung quy định về tính hợp pháp 
của gỗ, sản phẩm gỗ trong các gói thầu là rất có ý nghĩa về kinh tế, xã hội, pháp lý 
trong nước cũng như dưới góc độ đối ngoại. Vì vậy, điều này cần thiết được hiện thực 
hóa càng sớm càng tốt. 
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II. Về các căn cứ pháp lý cho việc xây dựng quy định về  
gỗ hợp pháp trong đấu thầu 

Từ góc độ pháp lý, quy định về gỗ hợp pháp trong đấu thầu nhằm bảo đảm rằng gỗ, 
sản phẩm gỗ được mua sắm qua thủ tục đấu thầu là gỗ hợp pháp.  

Với mục tiêu như vậy, từ góc độ “đấu thầu”, các quy định về gỗ hợp pháp trong đấu 
thầu không thay thế toàn bộ hệ thống pháp luật hiện hành về đấu thầu mà chỉ bổ 
sung thêm các yêu cầu riêng đối với các gói thầu mua sắm sản phẩm gỗ. Nói cách 
khác, các gói thầu mua sắm sản phẩm gỗ sẽ phải tuân thủ thêm các quy định này, 
bên cạnh việc tuân thủ các quy định nền về đấu thầu áp dụng chung cho tất cả các 
gói thầu. 

Theo khoản 12 Điều 129 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu “Các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi quản lý của mình hướng dẫn chi tiết một số nội dung 
của Nghị định này (nếu cần thiết) nhưng bảo đảm không trái với các quy định của 
Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định này”.  

Như vậy, ở khía cạnh “đấu thầu”, các quy định về gỗ hợp pháp trong đấu thầu phải 
được xây dựng dựa trên căn cứ và phải phù hợp với Luật Đấu thầu và Nghị định 
63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu. 

Trên thực tế, đây cũng không phải lần đầu tiên có một khung khổ pháp luật riêng cho 
một nhóm hàng hóa đặc thù trong đấu thầu bên cạnh khung khổ pháp luật chung về 
đấu thầu. Thủ tục đấu thầu mua sắm thuốc và các thiết bị y tế cũng có các quy định 
riêng, đặc trưng, chỉ áp dụng cho các gói thầu mua sắm thuốc, các thiết bị y tế. 

Từ góc độ “gỗ hợp pháp”, các quy định hướng dẫn về gỗ hợp pháp trong đấu thầu 
phải tuân thủ các nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chí về “gỗ hợp pháp” trong các văn bản 
cụ thể của pháp luật lâm nghiệp cũng như các cam kết về “gỗ hợp pháp” trong Hiệp 
định VPA-FLEGT. 

Do đó, ở khía cạnh “gỗ hợp pháp”, các quy định về gỗ hợp pháp trong đấu thầu phải 
được xây dựng dựa trên căn cứ là Hiệp định VPA-FLEGT, Luật Lâm nghiệp và các 
văn bản hướng dẫn Luật Lâm nghiệp về gỗ hợp pháp. 

Như vậy, tổng hợp lại, các quy định về gỗ hợp pháp trong đấu thầu phải được thiết 
kế phù hợp và căn cứ vào các văn bản cụ thể sau đây: 

► Luật Đấu thầu 

► Luật Lâm nghiệp 

► Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu 

► Nghị định 156/2018/CP-NĐ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật  
Lâm nghiệp  
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► Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, 
quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực 
vật hoang dã nguy cấp 

► Nghị định 102/2020/NĐ -CP quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp 
Việt Nam 

► Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT quy định về Quản lý, truy xuất nguồn gốc 
lâm sản 

► Hiệp định VPA-FLEGT 

 

III. Về cơ quan có thẩm quyền ban hành và hình thức văn bản 
cho quy định về gỗ hợp pháp trong đấu thầu 

1. Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản 

Từ góc độ pháp luật, các quy định pháp luật hiện hành liên quan tới vấn đề này đều 
dẫn tới kết luận Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan phù hợp và có 
trách nhiệm ban hành quy định về gỗ hợp pháp trong đấu thầu. Cụ thể: 

► Khoản 12 Điều 129 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu quy 
định “Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở 
Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi quản lý của mình hướng 
dẫn chi tiết một số nội dung của Nghị định này…”; 

► Điều 25 Nghị định 102/2020/NĐ-CP về hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp, các 
vấn đề về gỗ hợp pháp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. 

Từ góc độ thực tiễn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng là cơ quan phù 
hợp để chịu trách nhiệm soạn thảo, ban hành quy định về gỗ hợp pháp trong đấu 
thầu theo các văn bản chỉ đạo sau: 

► Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định VPA-FLEGT ban hành kèm theo 
Quyết định số 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

► Công văn số 131/VPCP-QHQT ngày 07/01/2020 của Văn phòng Chính phủ 
nêu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ về việc giao nhiệm vụ cụ thể triển 
khai thực hiện Hiệp định VPA-FLEGT (Phụ lục Nhiệm vụ cụ thể triển khai thực 
hiện Hiệp định VPA-FLEGT gửi kèm theo); 

► Công văn số 713/VPCP-CN ngày 01/02/2020 của Văn phòng Chính phủ về 
báo cáo về kiểm soát tính hợp pháp của gỗ trong đấu thầu. 
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2. Về hình thức văn bản 

Về mặt pháp lý, việc xây dựng các quy định đấu thầu để bảo đảm gỗ hợp pháp có 
thể được thực hiện theo một trong các hình thức sau: 

► Soạn thảo và ban hành văn bản mới quy định riêng về gỗ hợp pháp trong đấu 
thầu bên cạnh các văn bản hiện có của pháp luật đấu thầu; hoặc 

► Sửa đổi một hoặc một số văn bản hiện có của pháp luật đấu thầu để bổ sung 
quy định về gỗ hợp pháp. 

Trong bối cảnh cụ thể  của vấn đề gỗ hợp pháp trong đấu thầu, phương án soạn thảo 
và ban hành một văn bản mới quy định riêng về đấu thầu đối với các gói thầu mua 
sắm sản phẩm gỗ là phù hợp hơn bởi các lý do: 

► Theo thông lệ hiện tại, việc hướng dẫn các vấn đề riêng, đặc thù trong đấu 
thầu một loại hàng hóa cụ thể được quy định trong văn bản riêng, độc lập 
với các văn bản pháp luật chung về đấu thầu. 

Ví dụ, để hướng dẫn các vấn đề riêng liên quan tới đấu thầu sản phẩm thuốc, 
trang thiết bị y tế, các văn bản riêng (dưới dạng Thông tư, do Bộ Y tế soạn 
thảo) đã được ban hành, có hiệu lực song song và đồng thời với các văn bản 
chung về đấu thầu (Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định về đấu thầu thuốc 
tại các cơ sở y tế công lập, Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định về đấu thầu 
trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập…). 

► Như đã nêu tại mục 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan 
phù hợp nhất chủ trì soạn thảo quy định gỗ hợp pháp trong đấu thầu. Trong 
khi đó, tất cả các Thông tư hướng dẫn Luật Đấu thầu và Nghị định 
63/2014/NĐ-CP áp dụng chung cho các loại hàng hóa, dịch vụ đều do Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư soạn thảo và ban hành. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn không thể sửa các Thông tư hiện tại của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
mà chỉ có thể ban hành Thông tư mới hướng dẫn về vấn đề gỗ hợp pháp 
trong đấu thầu. 
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Tiểu kết 

Việc ban hành quy định hướng dẫn về đấu thầu để bảo đảm gỗ hợp pháp trong các 
gói thầu mua sắm sản phẩm gỗ là cần thiết từ góc độ pháp lý để bảo đảm thực thi 
cam kết VPA-FLEGT của Việt Nam trong bối cảnh pháp luật đấu thầu của Việt Nam 
không có quy định nào cụ thể về vấn đề gỗ hợp pháp. Đồng thời, các quy định này 
cũng là cần thiết từ góc độ kinh tế xã hội cả trong nước lẫn đối ngoại nhằm thực thi 
các mục tiêu môi trường của Việt Nam cũng như phù hợp với các yêu cầu liên quan 
trong thương mại quốc tế. 

Các quy định hướng dẫn về đấu thầu gỗ hợp pháp phải bảo đảm tuân thủ các văn 
bản gốc về đấu thầu (Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP) và về gỗ hợp pháp 
(Luật Lâm nghiệp, Nghị định 102/2020/NĐ-CP) cũng như cam kết tại Hiệp định  
VPA-FLEGT. 

Phù hợp với quy định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP, nhiệm vụ tại Kế hoạch triển khai 
thực hiện VPA-FLEGT ban hành kèm theo Quyết định 1624/QĐ-TTg ngày 14/11/2019 
của Thủ tướng Chính phủ, và phân công của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn là cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm ban hành các quy 
định hướng dẫn về đấu thầu gỗ hợp pháp, dưới hình thức một Thông tư hướng dẫn 
riêng về vấn đề này, bổ sung cho các Thông tư hướng dẫn chung về đấu thầu  
mua sắm hàng hóa. 

 

  





Phần thứ hai

Kinh nghiệm trong nước và quốc tế 
về gỗ hợp pháp trong thủ tục đấu thầu
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Việc xây dựng các quy định về gỗ hợp pháp trong đấu thầu là vấn đề chỉ được đặt ra 
ở Việt Nam sau khi Hiệp định VPA-FLEGT có hiệu lực. Đây là công việc hoàn toàn 
mới, chưa từng được đặt ra trước đó, và là thách thức đáng kể với cơ quan chịu trách 
nhiệm soạn thảo văn bản này.  

Cùng với yêu cầu bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc cơ bản trong hệ thống 
pháp luật đấu thầu và pháp luật về gỗ hợp pháp (như xem xét ở Phần I), cơ quan soạn 
thảo cũng cần tính đến sự hài hòa, và kinh nghiệm thực tiễn từ các khung khổ pháp 
luật hiện hành về thủ tục đấu thầu đối với các nhóm hàng hóa đặc thù ở Việt Nam. 
Đồng thời, việc nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế từ các nước, với các chính sách, quy 
định khác nhau về đấu thầu “gỗ hợp pháp” tùy theo bối cảnh pháp lý, trình độ phát 
triển và mức độ tuân thủ pháp luật của các chủ thể liên quan cũng là điều cần thiết 
với một khung khổ pháp luật mới ở Việt Nam. 

Phần này sẽ tìm hiểu về thực tiễn các quy định về thủ tục đấu thầu áp dụng đối với 
các sản phẩm đặc thù tại Việt Nam và một số bài học kinh nghiệm quốc tế điển hình 
về chính sách, pháp luật bảo đảm gỗ hợp pháp trong mua sắm công. 
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I. Thực tiễn Việt Nam về quy định đấu thầu đối với các  
sản phẩm đặc thù 

Hệ thống pháp luật đấu thầu Việt Nam là một hệ thống thống nhất với các quy tắc 
nền được quy định trong Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP. Tuy nhiên, với 
các quy định hướng dẫn pháp luật đấu thầu, hiện có 02 nhóm, bao gồm: 

► Các văn bản hướng dẫn chi tiết quy trình đấu thầu chung, áp dụng cho tất cả 
các gói thầu, ngoại trừ các trường hợp được quy định riêng: Đây là các Thông 
tư hướng dẫn Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2014/NĐ-CP do Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư soạn thảo và ban hành; 

► Các văn bản hướng dẫn chi tiết quy trình đấu thầu đặc thù, áp dụng riêng 
cho một số nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ: Cho tới nay nhóm này mới 
chỉ bao gồm các Thông tư hướng dẫn về đấu thầu trong các gói thầu mua 
sắm 02 nhóm hàng hóa là thuốc và trang thiết bị y tế, đều do Bộ Y tế soạn 
thảo và ban hành. 

Từ thực tế nêu trên, các Thông tư hướng dẫn về đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết 
bị y tế của Bộ Y tế sẽ là thực tiễn duy nhất được xem xét và có thể tham khảo cho 
việc xây dựng các quy định pháp luật hướng dẫn các yêu cầu riêng về đấu thầu để 
bảo đảm gỗ hợp pháp trong các gói thầu mua sắm sản phẩm gỗ. 

Rà soát hệ thống các quy định pháp luật về đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y 
tế cho thấy hiện ở Việt Nam có 03 Thông tư đang có hiệu lực quy định về vấn đề này, 
bao gồm: 

► Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế 
công lập; 

► Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang 
thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; và 

► Thông tư 15/2020/TT-BYT ban hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục 
thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm 
phán giá. 

1. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Ngay tại các Điều đầu tiên, các Thông tư hướng dẫn thủ tục đấu thầu thuốc, trang 
thiết bị y tế đều xác định rõ phạm vi điều chỉnh (các gói thầu nào phải tuân thủ quy 
định của Thông tư) và đối tượng áp dụng (các chủ thể nào phải tuân thủ quy định 
của Thông tư). Cụ thể: 
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(i) Đối tượng mua sắm 

Các Thông tư của Bộ Y tế đều liệt kê các sản phẩm mua sắm công thuộc diện áp 
dụng thủ tục đấu thầu và các trường hợp ngoại lệ. Cụ thể: 

► Quy định chung về các đối tượng mua sắm: Các Thông tư này nêu rõ đối 
tượng mua sắm phải tuân thủ quy định của Thông tư (là các loại trang thiết 
bị y tế; các loại thuốc - nêu rõ bao gồm thuốc hóa dược, thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền, vắc xin và sinh phẩm; và các loại dược phẩm); 

► Quy định loại trừ một số đối tượng mua sắm: Các Thông tư này có quy định 
loại trừ các gói thầu mua sắm một số sản phẩm khỏi diện áp dụng. Ví dụ: 

• Thông tư 15/2019/TT-BYT có loại trừ một số gói thầu: Việc mua oxy y 
tế, nitric oxid, sinh phẩm chẩn đoán invitro thực hiện theo quy định tại 
Thông tư 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính; việc mua máu toàn phần, 
chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn thực hiện theo Thông tư 05/2017/TT-
BYT (sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 20/2018/TT-BYT); 

• Thông tư 14/2020/TT-BYT loại trừ trường hợp mua sắm trang thiết bị y 
tế do Nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch thực hiện theo quy định 
của Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. 

Từ các Thông tư này, có thể rút kinh nghiệm cho Thông tư về đấu thầu mua sắm sản 
phẩm gỗ như sau: 

► Thông tư cần quy định chung về các gói thầu thuộc phạm vi áp dụng của 
Thông tư (các gói thầu có sản phẩm gỗ); 

► Thông tư cần làm rõ các trường hợp thuộc hoặc không thuộc phạm vi điều 
chỉnh chung nói ở trên (ví dụ theo Hiệp định VPA-FLEGT, yêu cầu về gỗ hợp 
pháp không áp dụng đối với tất cả các loại gỗ, sản phẩm gỗ mà chỉ với các 
trường hợp được liệt kê trong Phụ lục của Hiệp định, xác định theo mã HS 
và mô tả sản phẩm).  

(ii) Chủ thể mua sắm 

Các Thông tư của Bộ Y tế về đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế đều nêu rõ chủ thể 
phải áp dụng quy định của Thông tư (cụ thể là các cơ sở y tế công lập - tức là các 
chủ thể của ngành y tế vốn thuộc đối tượng áp dụng của pháp luật đấu thầu).  
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Đồng thời, mỗi Thông tư có quy định bổ sung về các trường hợp có thêm các điều 
kiện bổ sung hoặc các trường hợp chủ thể được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng của 
Thông tư. Ví dụ: 

► Thông tư 14/2020/TT-BYT có quy định cụ thể về điều kiện bổ sung về các 
nguồn kinh phí được các cơ sở y tế công lập sử dụng để mua sắm trang thiết 
bị y tế - chỉ các trường hợp sử dụng các nguồn kinh phí như liệt kê mới phải 
tuân thủ quy định về đấu thầu của Thông tư này; 

► Thông tư 15/2020/TT-BYT quy định trường hợp đơn vị mua thuốc sử dụng 
trong khám bệnh, chữa bệnh là các cơ quan, y tế cơ quan của lực lượng vũ 
trang thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

Đối với Thông tư về đấu thầu mua sắm sản phẩm gỗ, do quy định của VPA-FLEGT về 
gỗ hợp pháp bao trùm tất cả các trường hợp tiêu thụ gỗ, sản phẩm gỗ mà không loại 
trừ bất kỳ chủ thể nào, sẽ không có bất kỳ ngoại lệ nào về chủ thể đấu thầu mua sắm 
sản phẩm gỗ thuộc diện điều chỉnh của quy định về đấu thầu gỗ hợp pháp. 

2. Về mối quan hệ với pháp luật đấu thầu 

Do các quy định về đấu thầu áp dụng với sản phẩm y tế là những quy định riêng bên 
cạnh các quy định chung của pháp luật đấu thầu, các Thông tư hướng dẫn vấn đề 
này của Bộ Y tế đều có điều khoản quy định về mối quan hệ giữa Thông tư với pháp 
luật đấu thầu, là cơ sở để các chủ thể áp dụng có thể xác định rõ khi nào áp dụng 
quy định riêng trong Thông tư của Bộ Y tế, khi nào áp dụng quy định chung của pháp 
luật đấu thầu. 

Cách thức quy định điều khoản này không giống nhau giữa các Thông tư, mặc dù 
hiệu quả là tương ứng: 

► Thông tư 14/2020/TT-BYT (Điều 3 – Áp dụng quy định của pháp luật đấu 
thầu) trong đó quy định theo hướng liệt kê tất cả các giai đoạn của quy trình 
đấu thầu mà việc đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế sẽ phải tuân thủ các 
quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định 63/2020/NĐ-CP; các giai đoạn 
không liệt kê (thực chất là các giai đoạn được liệt kê trong Điều 1 – Phạm vi 
điều chỉnh) được hiểu là sẽ áp dụng theo Thông tư này. Tuy nhiên nếu trong 
các giai đoạn liên quan mà Thông tư này không có quy định thì vẫn áp dụng 
quy định của pháp luật đấu thầu; 

► Thông tư 15/2019/TT-BYT (Khoản 1 Điều 1 – Phạm vi điều chỉnh) lại quy 
định theo hướng liệt kê các giai đoạn đấu thầu mua sắm thuốc sẽ áp dụng 
Thông tư này; các giai đoạn không được liệt kê suy đoán là sẽ áp dụng quy 
định của pháp luật đấu thầu. 
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Đối với trường hợp của Thông tư hướng dẫn đấu thầu mua sắm sản phẩm gỗ, do chỉ 
tập trung vào các yêu cầu/tiêu chí để bảo đảm gỗ được mua sắm là gỗ hợp pháp mà 
không can thiệp vào các quy trình, thủ tục cụ thể, chi tiết của quá trình đấu thầu, việc 
nhận diện các giai đoạn/quy trình đấu thầu áp dụng Thông tư này với các quy trình, 
thủ tục áp dụng pháp luật đấu thầu giống như các Thông tư của Bộ Y tế có lẽ là 
không thích hợp. 

Do đó, đề xuất thích hợp về vấn đề này cho Thông tư hướng dẫn đấu thầu mua sắm 
sản phẩm gỗ là quy định ngắn gọn theo hướng:  

► Các vấn đề Thông tư có quy định thì áp dụng theo Thông tư; 

► Tất cả các vấn đề khác (quy trình, thủ tục đấu thầu) không được quy định 
trong Thông tư sẽ tuân thủ pháp luật đấu thầu. 

3. Về nội dung cụ thể 

Tại các Thông tư hướng dẫn đấu thầu sản phẩm y tế, các quy định cụ thể được thiết 
kế theo từng bước, từng giai đoạn của quá trình đấu thầu. Theo đó, ở mỗi bước, mỗi 
giai đoạn liên quan, các Thông tư này quy định cụ thể về những yêu cầu riêng, đặc 
thù trong đấu thầu sản phẩm y tế. 

Các yêu cầu đặc thù đối với đấu thầu mua sắm sản phẩm y tế tập trung vào các vấn đề 
chủ yếu sau: 

► Các thủ tục, quy trình riêng gắn với việc kiểm soát quy trình đấu thầu sản 
phẩm y tế của các cơ quan quản lý chuyên ngành y tế; 

► Các yêu cầu kỹ thuật cụ thể, cách thức phân nhóm các sản phẩm y tế; 

► Các yêu cầu về giá của gói thầu sản phẩm y tế; 

► Các yêu cầu riêng đối với nhà thầu cung cấp sản phẩm thuốc, trang thiết bị 
y tế (về các loại giấy tờ phải cung cấp, về quyền sở hữu giấy phép lưu hành 
sản phẩm, về trách nhiệm bàn giao – lắp đặt – hướng dẫn sử dụng…). 

Từ các nội dung này, có thể thấy các Thông tư đều tập trung vào việc quy định các 
yêu cầu cụ thể để bảo đảm mục tiêu quản lý của ngành, đối với sản phẩm đặc thù 
mà ngành quản lý. 

Theo thông lệ này, Thông tư hướng dẫn đấu thầu mua sắm sản phẩm gỗ cần quy 
định các yêu cầu cụ thể hướng tới mục tiêu quản lý đặt ra là: gỗ, sản phẩm gỗ cung 
cấp trong các gói thầu mua sắm sản phẩm gỗ là gỗ hợp pháp theo các tiêu chí của 
pháp luật lâm nghiệp về gỗ hợp pháp. Để làm được điều này, Thông tư suy đoán là 
cần bao gồm các quy định liên quan tới: 

► Các yêu cầu kỹ thuật đối với gỗ trong các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; 

► Các yêu cầu đối với nhà thầu (khi xây dựng hồ sơ dự thầu, khi ký hợp đồng, 
thực hiện và thanh lý hợp đồng). 
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II. Kinh nghiệm quốc tế về chính sách mua sắm công gỗ hợp pháp 

Mặc dù thực hiện “gỗ hợp pháp” trong đấu thầu là vấn đề mới đặt ra ở Việt Nam cùng 
với quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định VPA-FLEGT và sửa đổi Luật Lâm nghiệp, 
trên thế giới, đây không phải vấn đề quá xa lạ, với cả các nước phát triển và đang 
phát triển. 

Với các nước phát triển, EU, Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản… yêu cầu về gỗ hợp pháp 
trong mua sắm công được đặt ra mạnh mẽ trong khoảng một hai thập kỷ trở lại đây 
cùng với sự xuất hiện của các chính sách lớn về “gỗ hợp pháp” ở các nước này (ví dụ 
ở EU là Kế hoạch hành động FLEGT năm 2003 và Quy định về Gỗ năm 2013, ở Hoa 
Kỳ là Luật Lacey sửa đổi năm 2008, ở Australia là Luật Chống Gỗ bất hợp pháp năm 
2012, ở Nhật Bản là Luật Thúc đẩy phân phối và sử dụng gỗ khai thác hợp pháp năm 
2016…) 

Với các nước đang phát triển, trong đa phần các trường hợp, tương tự Việt Nam, vấn 
đề gỗ hợp pháp nói chung và gỗ hợp pháp trong mua sắm công nói riêng được đặt 
ra khi EU thực thi Quy định về Gỗ 2013 và triển khai việc đàm phán, ký kết các VPA-
FLEGT với các nước là nguồn cung gỗ chủ yếu vào EU. 

Trên cơ sở chính sách bao trùm về gỗ hợp pháp, nhiều nước đã ban hành và thực thi 
các chính sách về gỗ hợp pháp trong mua sắm công. Tất nhiên, tùy bối cảnh pháp 
luật cũng như trình độ phát triển và cam kết của mỗi nước mà các chính sách này 
được thiết kế theo mức độ khác nhau. Phần dưới đây lựa chọn giới thiệu kinh nghiệm 
chính sách của 02 nước về vấn đề này, điển hình cho 02 nhóm nước phát triển và 
nước đang phát triển, với sự khác biệt đáng kể trong mức độ bảo vệ và thực thi gỗ 
hợp pháp trong mua sắm công. 

1. Kinh nghiệm của Vương quốc Anh5 

Vương quốc Anh có một Chính sách riêng về mua sắm công đối với gỗ (Timber 
Procurement Policy – TPP), gắn liền với Quy định về Gỗ của EU (EUTR). TPP áp dụng 
cho các bộ ngành trung ương của Anh (England), trong khi các cơ quan của Scotland, 
xứ Wale và Bắc Ai-len thực hiện theo chính sách riêng. 

Yêu cầu cốt lõi  trong Chính sách TPP của Vương quốc Anh là chỉ có gỗ, các sản 
phẩm gỗ từ các nguồn hợp pháp và bền vững mới được phép cung cấp và sử dụng 
bởi các cơ quan nhà nước ở Anh. Chính sách này cũng đòi hỏi phải có các bằng 
chứng chứng minh gỗ đáp ứng yêu cầu nói trên. 

  

 
5 Các thông tin về kinh nghiệm của Vương quốc Anh trong mục này được tóm lược từ các tài liệu tại 
https://www.gov.uk/government/collections/timber-procurement-policy-tpp-guidance-and-support, đặc 
biệt là UK Government Timber Procurement Policy – Timber Procurement Advice Note, Department for 
Environment, Food and Rural Affairs 
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So với nhiều nước, kể cả các nước phát triển, chính sách về gỗ của Anh có mức yêu 
cầu cao, không chỉ là “gỗ hợp pháp” (tuân thủ pháp luật) mà còn là “gỗ bền vững” 
(đòi hỏi thực hiện cả các yêu cầu từ góc độ xã hội – văn hóa). 

Phạm vi áp dụng  của chính sách này khá rộng, bao gồm: 

► Tất cả gỗ, sản phẩm gỗ thuần túy và sản phẩm có nguồn gốc từ gỗ sử dụng 
trong các khu vực của các cơ quan chính phủ (kể cả các khu làm việc tạm 
thời). Gỗ tái sử dụng cũng thuộc phạm vi này (nhưng chỉ giới hạn ở việc 
chứng minh quá trình sử dụng gỗ trước đó, không truy xuất tới tận giai đoạn 
khai thác từ rừng).  

Tuy nhiên TPP không áp dụng đối với các loại gỗ tạp có vòng đời ngắn vốn 
là đối tượng áp dụng của các quy định về nông nghiệp, không phải quy định 
về lâm nghiệp. 

► Tất cả các hợp đồng mua sắm sản phẩm gỗ trực tiếp của cơ quan nhà nước 
và các hợp đồng dịch vụ/công việc gián tiếp có sử dụng gỗ (ví dụ các dụng 
cụ, công cụ, đồ nội thất, nguyên vật liệu xây dựng, các sản phẩm tiêu dùng 
có nguồn gốc từ gỗ mà Nhà thầu sử dụng để phục vụ cho việc thực hiện các 
hợp đồng với cơ quan nhà nước) 

So sánh với phạm vi áp dụng chính sách TPP này của Vương quốc Anh, phạm vi của 
quy định về đấu thầu mua sắm sản phẩm gỗ của Việt Nam xác định theo Hiệp định 
VPA-FLEGT và pháp luật đấu thầu Việt Nam hạn chế hơn đáng kể, cụ thể: 

► Chỉ áp dụng với một số gỗ, sản phẩm gỗ thuần túy (không phải tất cả các 
sản phẩm gỗ thuần túy, càng không bao gồm các sản phẩm có nguồn gốc 
từ gỗ như giấy, sản phẩm ép từ bột gỗ...); 

► Chỉ áp dụng với các hợp đồng mua sắm trực tiếp mà không áp dụng cho các 
hợp đồng gián tiếp hay các dự án trao quyền thực hiện cho nhà thầu trúng 
thầu dự án (theo quy định của pháp luật đấu thầu thì các trường hợp này 
không thuộc phạm vi phải tuân thủ pháp luật đấu thầu). 

Về nội dung 

TPP đòi hỏi bên mua sắm công và nhà thầu cung ứng gỗ, sản phẩm gỗ cho bên mua 
sắm phải bảo đảm yêu cầu xuyên suốt về (i) nghĩa vụ cẩn trọng (due diligence) về 
vấn đề gỗ hợp pháp và bền vững và (ii) khả năng truy xuất nguồn gốc (traceability) 
các hàng hóa gỗ cung ứng. 

Để thực hiện yêu cầu này, Hướng dẫn thực thi TPP nêu các yêu cầu cụ thể đối với 
bên mời thầu trong từng giai đoạn của quá trình đấu thầu mua sắm công. Có thể tóm 
tắt ngắn gọn như sau: 
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ü Ở giai đoạn 1 - Xác định yêu cầu mua sắm (Identification of need) 

Trong giai đoạn này, bên mời thầu có nghĩa vụ làm việc với các bên liên quan 
(đơn vị đề xuất mua sắm, đơn vị tư vấn…) để xác định rõ nhu cầu mua sắm (gỗ, 
sản phẩm gỗ cụ thể cần mua sắm) và cần cố gắng tối đa chọn phương án bền 
vững nhất. 

ü Ở giai đoạn 2 - Làm rõ các yêu cầu kỹ thuật (Specification of requirements) 

Trong giai đoạn này, bên mời thầu cần bảo đảm: 

► Tham khảo các hướng dẫn đối với từng trường hợp mua sắm (ví dụ Bản Tiêu 
chuẩn Mua sắm Chính phủ - Government Buying Standards); 

► Thực hiện các yêu cầu TPP (được nêu rõ trong hợp đồng, điều khoản mẫu); 

► Hạn chế việc yêu cầu loại gỗ cụ thể, thay vào đó là miêu tả các yêu cầu kỹ 
thuật đối với sản phẩm gỗ cần mua sắm. Nếu bắt buộc phải nêu loại gỗ 
nguyên liệu cụ thể thì trước đó cần tham vấn chuyên gia gỗ để bảo đảm rằng 
không có lựa chọn nào khác thích hợp hơn; và trong những trường hợp này, 
cần tính đến không chỉ các loại gỗ nguyên liệu thông dụng mà cả các loại gỗ 
không phổ biến bằng nhưng vẫn có thể đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật đặt ra. 

ü Ở giai đoạn 3 – Vòng sơ loại nhà thầu (Pre-qualification of suppliers) 

Ở giai đoạn này, nếu việc xem xét tư cách nhà thầu là một phần của tiêu chí đánh 
giá năng lực nhà thầu, bên mời thầu cần chú ý: 

► Có thể thông báo trước cho các nhà thầu rằng bên mời thầu sẽ dựa vào lịch 
sử cung cấp gỗ phù hợp TPP (trong vòng tối đa 03 năm, đối với hàng hóa 
tương tự) của nhà thầu để sơ loại nhà thầu; 

► Trong quá trình sơ loại, nhà thầu sẽ không bị loại chỉ vì chưa từng cung cấp 
gỗ phù hợp TPP, tuy nhiên nhà thầu có lịch sử cung cấp gỗ TPP sẽ được 
chấm ưu tiên hơn; 

► Nhà thầu từng cung cấp gỗ không phù hợp TPP trong khi trước đó đã cam 
kết bảo đảm cung cấp gỗ phù hợp TPP sẽ bị đánh giá thấp; 

► Nhà thầu sẽ bị loại nếu có tiền án về tội hình sự liên quan tới hoạt động kinh 
doanh (trong đó có thể có án về tội vi phạm EUTR). 
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ü Ở giai đoạn 4 – Mời thầu (Invitation to Tender) 

Thông báo mời thầu và các thông tin miêu tả về Thông báo mời thầu phải 
nêu rõ: 

► Yêu cầu nhà thầu bảo đảm gỗ phù hợp TPP; 

► Yêu cầu nhà thầu phải sắp xếp và trả phí cho việc giám định gỗ bảo đảm 
tuân thủ TPP nếu được yêu cầu. 

ü Ở giai đoạn 5 – Đánh giá hồ sơ dự thầu và giao hợp đồng  
(Evaluation of Tenders and Contract Award) 

Ở giai đoạn này, để được lựa chọn, bên dự thầu phải có Bản cam kết trong 
đó nêu rõ:  

► Chấp thuận điều kiện hợp đồng về việc bảo đảm gỗ phù hợp TPP, và  

► Cam kết sẽ chứng minh gỗ phù hợp TPP (bằng việc cung cấp các chứng chỉ, 
bằng chứng về gỗ phù hợp TPP hoặc chấp nhận việc xác minh của một đơn 
vị độc lập). 

Hồ sơ dự thầu có bản cam kết này của nhà thầu được xem là hợp lệ về TPP. 
Hồ sơ dự thầu thiếu bản cam kết này có thể bị coi là không hợp lệ. 

ü Ở giai đoạn 6 – Quản lý hợp đồng (Contract Management) 

► Khi thỏa thuận các điều khoản của Hợp đồng, ngoài điều khoản mẫu về gỗ 
phù hợp TPP (như nêu trong Giai đoạn 2), bên mời thầu có thể bổ sung các 
yêu cầu khác về gỗ bền vững nếu muốn; 

► Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các bằng chứng chứng minh 
gỗ phù hợp TPP trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc trước khi thanh lý 
hợp đồng. 
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Bằng chứng chứng minh gỗ tuân thủ TPP – Vương quốc Anh 

Các giấy tờ chứng minh gỗ tuân thủ TPP được xếp vào 02 nhóm:  

► Nhóm A gồm các bằng chứng ở mức cao (đáp ứng 100% tiêu chí gỗ hợp 
pháp và ít nhất 70% tiêu chí gỗ bền vững);  

► Nhóm B gồm các bằng chứng ở mức thấp hơn (tất cả các loại bằng chứng 
có thể đóng góp vào việc chứng minh sản phẩm gỗ tuân thủ yêu cầu về 
gỗ hợp pháp và gỗ bền vững ở từng khâu của chuỗi cung). 

Căn cứ vào TPP, Vương quốc Anh thiết lập một hệ thống các tiêu chí để đánh giá 
và phân nhóm các bằng chứng chứng minh gỗ phù hợp TPP. Việc đánh giá một 
loại bằng chứng nào đó đáp ứng các tiêu chí để xếp vào nhóm A hoặc B sẽ được 
một nhóm chuyên gia độc lập được chỉ định thực hiện và cơ quan có thẩm quyền 
về vấn đề này sẽ công bố kết quả phân nhóm. 

Hiện tại, chứng chỉ FSC và PEFC là hai chứng chỉ được công nhận là bằng chứng 
Nhóm A theo TPP của Vương quốc Anh.  

Giấy phép FLEGT theo VPA cũng được Vương quốc Anh coi là bằng chứng chứng 
minh gỗ tuân thủ TPP. 

Nguồn: https://www.gov.uk/guidance/timber-procurement-policy-tpp-prove-
legality-and-sustainablity  

 

Trong tổng thể, hệ thống chính sách pháp luật và thực thi gỗ hợp pháp trong mua 
sắm công - TPP của Vương quốc Anh là một hệ thống rất chặt chẽ, với yêu cầu ở 
mức cao đối với sản phẩm gỗ trong mua sắm công, bao gồm không chỉ yêu cầu về 
gỗ hợp pháp (legal timber) mà còn cả gỗ bền vững (sustainable timber). Từ góc độ 
thực thi, các thiết chế để bảo đảm tuân thủ cũng được tổ chức một cách hệ thống 
(ví dụ hệ thống đánh giá thường xuyên về các bằng chứng chứng minh gỗ TPP). 

Ở trình độ phát triển như Việt Nam, việc thiết kế khung khổ pháp luật bảo đảm gỗ 
hợp pháp trong đấu thầu có lẽ khó có thể thực hiện theo hình mẫu tiêu chuẩn cao 
như Vương quốc Anh. Mặc dù vậy, nhiều yếu tố từ mô hình này có thể học tập, ít nhất 
bao gồm: 

► Nêu rõ yêu cầu về gỗ hợp pháp trong hồ sơ mời thầu; 

► Có điều khoản về gỗ hợp pháp trong hợp đồng; 

► Nhà thầu phải có Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp; 

► Nhà thầu phải cung cấp bằng chứng chứng minh gỗ hợp pháp, trong đó có 
các bằng chứng ưu tiên (các chứng chỉ FSC, PEFC, FLEGT, CITES…). 
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2. Kinh nghiệm của Ghana6 

Ghana ký VPA-FLEGT với EU năm 2009 và từ đó tới nay vẫn đang trong quá trình triển 
khai xây dựng Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp.  

Mặc dù trước đó đã có một số quy định liên quan, sau khi VPA-FLEGT có hiệu lực, 
hệ thống pháp luật nội địa của Ghana có thêm nhiều quy định về gỗ hợp pháp, gỗ 
bền vững và bảo vệ tài nguyên rừng. Đồng thời, Ghana thiết lập thêm nhiều thiết chế 
để kiểm soát thương mại gỗ, cùng rất nhiều loại giấy phép, chứng chỉ liên quan tới 
hoạt động kinh doanh gỗ cũng như xác nhận tính hợp pháp của gỗ.  

Yêu cầu cốt lõi  về gỗ hợp pháp trong mua sắm công ở Ghana là các cơ quan Nhà 
nước (với danh sách được liệt kê cụ thể, bao gồm các cơ quan Nhà nước ở trung 
ương, các đơn vị sự nghiệp giáo dục y tế, doanh nghiệp Nhà nước, các ngân hàng và 
tổ chức tín dụng của Nhà nước hoặc Nhà nước có lợi ích chi phối, các tổ chức phúc 
lợi thành lập bởi Nhà nước), các nhà thầu và nhà thầu phụ của họ phải bảo đảm chỉ 
mua gỗ và các sản phẩm gỗ từ rừng được khai thác hợp pháp và/hoặc bền vững 
hoặc từ các nguồn hợp pháp khác. 

Phạm vi áp dụng  của chính sách này chỉ giới hạn ở 17 nhóm sản phẩm (không xác 
định theo mã HS mà theo tên thông dụng của sản phẩm), bao gồm chủ yếu là đồ gỗ 
nội thất, ván gỗ, các sản phẩm gỗ chế biến. 

Năm 2020, Bộ Đất đai và Tài nguyên thiên nhiên Ghana đã đưa ra lấy ý kiến công 
chúng cho dự thảo khung khổ Chính sách mua sắm công gỗ (PPP) mới, trong đó yêu 
cầu tất cả các sản phẩm gỗ mua sắm công ở Ghana đều phải hợp pháp (chứ không 
hạn chế chỉ ở một số nhóm sản phẩm như hiện tại). Dự thảo này đã gây ra nhiều 
tranh luận trái chiều ở Ghana và tới nay vẫn chưa được ban hành. 

Về nội dung, Ghana có quy định cụ thể về các công việc phải thực hiện bởi đơn vị 
mời thầu trong từng giai đoạn của quá trình mua sắm công để bảo đảm gỗ hợp pháp. 
Cụ thể: 

ü Ở giai đoạn xác định sản phẩm mua sắm và xây dựng hồ sơ mời thầu 

Ở giai đoạn này nếu xác định đối tượng mua sắm là gỗ, sản phẩm gỗ phải tuân 
thủ yêu cầu “gỗ hợp pháp”, bên mời thầu phải: 

  

 
6 Nội dung này chủ yếu dựa trên thông tin tại “Implementation Guidelines on Public procurement policy 
for Procurement of timber and timber products on the domestic markets”, Nature and Development 
Foundation’s Project phát hành năm 2015. Đến 12/2020, khung khổ pháp lý về vấn đề này ở Ghana chưa 
có thay đổi cơ bản nào. 
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► Nhận diện các yêu cầu về gỗ hợp pháp trong mua sắm công; 

► Nỗ lực mô tả các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm gỗ thay vì chỉ nêu chủng 
loại gỗ; 

► Hồ sơ mời thầu phải quy định rõ: (i) gỗ, sản phẩm gỗ bắt buộc phải từ nguồn 
hợp pháp hoặc bền vững; (ii) không chấp nhận gỗ xẻ dưới bất kỳ hình thức 
nào. Các quy định này sẽ được đưa vào Hồ sơ mời thầu dưới dạng các tuyên 
bố (statement) rõ ràng trong Hồ sơ. Đồng thời, các định nghĩa gỗ hợp pháp 
trong pháp luật về gỗ hợp pháp phải được trích nguyên văn và đầy đủ trong 
Hồ sơ mời thầu. 

ü Ở giai đoạn lựa chọn nhà thầu 

► Tất cả các nhà thầu đều phải xuất trình bằng chứng về quyền kinh doanh gỗ 
(ở Ghana, tất cả các chủ thể kinh doanh gỗ đều phải đăng ký với Cơ quan 
quản lý Rừng và được cấp phép hoạt động theo năm – nhà thầu phải xuất 
trình Giấy phép này hoặc Cam kết của một/các chủ thể có Giấy phép sẽ cung 
cấp đủ gỗ, sản phẩm gỗ hợp pháp cho nhà thầu nếu người này thắng thầu); 

► Khi đánh giá về kỹ thuật đối với các bên dự thầu, bên cạnh các tiêu chí khác, 
nhà thầu phải đánh giá về khả năng bảo đảm gỗ hợp pháp ở 02 bước trong 
quy trình 3 bước đánh giá gói thầu của Ghana: 

• Bước 1: nhà thầu sẽ bị loại ngay nếu rơi vào một trong các trường hợp: 
không có bằng chứng về quyền kinh doanh gỗ, không có cam kết sẽ 
cung cấp 03 loại chứng chỉ về gỗ của Ghana (xem Hộp dưới đây). 

• Bước 2: nhà thầu sẽ được chấm điểm ưu tiên tùy theo các chứng chỉ về 
gỗ có thể cung cấp (chứng chỉ gỗ bền vững được chấm điểm cao nhất). 

ü Ở giai đoạn quản lý hợp đồng 

Bên mời thầu có trách nhiệm trong việc bảo đảm rằng nhà thầu đáp ứng đầy 
đủ các yêu cầu về gỗ hợp pháp thông qua việc thực hiện giám sát, xác minh 
hoặc đơn giản là yêu cầu nhà thầu cung cấp, xuất trình các tài liệu chứng 
minh gỗ hợp pháp. 

Bên mời thầu có nghĩa vụ phải xác minh tính xác thực của các tài liệu chứng 
minh gỗ hợp pháp mà nhà thầu xuất trình. 
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Tài liệu chứng minh gỗ hợp pháp – Cộng hòa Ghana 

Các tài liệu chứng minh gỗ hợp pháp theo quy định của Ghana bao gồm 02 nhóm: 

(i) Nhóm các tài liệu bắt buộc 

Để chứng minh gỗ hợp pháp, Ghana yêu cầu các nhà thầu phải cung cấp tối thiểu 
là các tài liệu sau: 

► 03 tài liệu bắt buộc về gỗ: Giấy phép kinh doanh gỗ do Cục Phát triển Công 
nghiệp gỗ cấp (TIDD Vendor Registration Certificate); Giấy xác nhận 
Thanh tra Gỗ Nội địa (Domestic Timber Inspection Certificate); và Vận đơn 
TIDD (TIDD Waybill) 

► Hóa đơn VAT (VAT Invoices) 

(ii) Nhóm tài liệu bổ sung (không bắt buộc) 

Ngoài các tài liệu bắt buộc, để chứng minh gỗ hợp pháp, nhà thầu có thể cung cấp 
thêm các tài liệu bổ sung là các loại chứng chỉ liên quan tới gỗ hợp pháp khác, ví 
dụ: 

► Chứng chỉ bảo đảm gỗ hợp pháp do cơ quan có thẩm quyền của Ghana 
cấp – LMCC 

► Giấy phép FLEGT 

► Xác nhận mua hàng… 

 

Với trình độ phát triển tương đồng, Việt Nam có thể học hỏi nhiều kinh nghiệm từ 
Ghana trong quy định về gỗ hợp pháp trong thủ tục đấu thầu, trong đó đáng chú ý 
có: 

► Các quy định mẫu, có sẵn về “gỗ hợp pháp” trong Hồ sơ mời thầu; 

► Cách thức đánh giá kỹ thuật về “gỗ hợp pháp”; 

► Hai hệ thống tài liệu chứng minh gỗ hợp pháp, bao gồm các giấy tờ bắt buộc 
phải có, và các giấy tờ không bắt buộc. 
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Tiểu kết 

Trong pháp luật trong nước, các quy định về đấu thầu sản phẩm y tế (thuốc, trang 
thiết bị y tế) hiện là thông lệ pháp lý duy nhất và có giá trị tham khảo cao cho việc 
xây dựng các quy định pháp luật về đấu thầu riêng với sản phẩm gỗ. Về hình thức, 
các quy định về đấu thầu sản phẩm y tế được nêu tập trung trong các văn bản riêng, 
dưới dạng Thông tư, do Bộ Y tế (cơ quan quản lý chuyên ngành về y tế) soạn thảo 
ban hành. Về căn cứ pháp lý, các quy định này dựa trên và tuân thủ các quy định tại 
các văn bản Luật, Nghị định về đấu thầu và về y tế liên quan. Về nội dung, các quy 
định này (i) xác định rõ phạm vi các gói thầu, bên mời thầu phải tuân thủ các yêu cầu 
riêng về đấu thầu sản phẩm y tế; (ii) nêu cụ thể các yêu cầu riêng với đấu thầu sản 
phẩm y tế ở từng bước, từng giai đoạn đấu thầu cần quản lý riêng, và (iii) phân định 
rõ nguyên tắc áp dụng, theo đó các trường hợp có quy định riêng thì áp dụng quy 
định riêng, còn lại thì phải tuân thủ các quy định chung của pháp luật đấu thầu. 

Ở góc độ kinh nghiệm quốc tế, chính sách và pháp luật bảo đảm gỗ hợp pháp 
trong đấu thầu mua sắm công ở các nước khá phong phú, với các khác biệt tương 
đối về tiêu chuẩn, phạm vi áp dụng cũng như mức độ kiểm soát thực thi. Tùy thuộc 
bối cảnh pháp lý, trình độ phát triển, thực tiễn văn hóa – xã hội, phương thức quản lý 
cũng như mức độ tuân thủ pháp luật của các chủ thể, mỗi nước có lựa chọn riêng.  

Điểm tương đồng phổ biến trong chính sách bảo đảm gỗ hợp pháp trong mua sắm 
công các nước mà Việt Nam có thể học tập là (i) cần quy định rõ nguyên tắc bắt buộc 
về gỗ hợp pháp trong tất cả các gói thầu liên quan; (ii) cần yêu cầu nhà thầu phải có 
cam kết bằng văn bản về việc thực hiện gỗ hợp pháp ngay trong hồ sơ dự thầu; (iii) 
cần yêu cầu nhà thầu xuất trình các giấy tờ chứng minh gỗ hợp pháp trong quá trình 
thực hiện và muộn nhất là trước khi thanh lý hợp đồng; (iv) trong quá trình đánh giá 
lựa chọn nhà thầu, cần phải tính đến/chấm điểm về tiêu chí gỗ hợp pháp. 

 

 

 

 

 

  





Phần thứ ba

Khuyến nghị khung khổ pháp luật 
thực hiện gỗ hợp pháp trong đấu thầu
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Hiệp định VPA-FLEGT yêu cầu Việt Nam phải bảo đảm gỗ được tiêu thụ trong nước, 
trong đó có gỗ mua sắm qua thủ tục đấu thầu, là gỗ hợp pháp. Tuy nhiên, Việt Nam 
có toàn quyền chủ động trong việc lựa chọn giải pháp pháp lý để thực hiện cam kết 
này. Các Kế hoạch triển khai thực hiện Hiệp định VPA-FLEGT của Chính phủ hay phân 
công nhiệm vụ soạn thảo các quy định pháp luật về tiêu chí gỗ hợp pháp trong đấu 
thầu của lãnh đạo Chính phủ không có chỉ dẫn nào về khung khổ pháp lý cần có để 
thực hiện việc này. 

Tuy nhiên, như các phân tích về các căn cứ pháp lý, thực tiễn và kinh nghiệm trong 
nước, quốc tế trong Phần I và II của Báo cáo nghiên cứu này, việc xây dựng một 
khung khổ pháp lý với các quy định cụ thể hướng dẫn về gỗ hợp pháp trong đấu thầu 
vẫn có những yếu tố cốt lõi và giới hạn nhất định cần bảo đảm. 

Phần này giới thiệu đề xuất về một khung khổ pháp lý gồm các quy định thống nhất, 
toàn diện để thực hiện gỗ hợp pháp trong đấu thầu ở Việt Nam, với các lý giải, thuyết 
minh ngắn gọn ở với mỗi quy định đề xuất. 
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1. Về hình thức văn bản, cơ quan ban hành 

Như đã phân tích trong Phần I (đặc biệt là Mục III Phần I), khung khổ pháp luật về gỗ 
hợp pháp trong thủ tục đấu thầu gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ cần được quy 
định dưới hình thức một Thông tư (văn bản quy phạm pháp luật), do Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn chủ trì soạn thảo và ban hành. 

Các vấn đề liên quan tới việc soạn thảo và ban hành Thông tư này cần thực hiện theo 
quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi năm 2019). 

2. Về Tên gọi 

Với dự kiến quy định về các yêu cầu nhằm bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong thủ tục đấu 
thầu các gói thầu mua sắm có đối tượng mua sắm là gỗ, sản phẩm gỗ, Tên thích hợp 
cho Thông tư này được đề xuất là “Thông tư quy định về một số nội dung trong đấu 
thầu sản phẩm gỗ”. 

Tên gọi này được xây dựng trên cơ sở tham khảo thông lệ tại các Thông tư tương tự 
trong lĩnh vực đấu thầu sản phẩm y tế (“Thông tư quy định về đấu thầu thuốc tại các 
cơ sở y tế công lập”, “Thông tư quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết 
bị y tế tại các cơ sở y tế công lập”) với điều chỉnh thích hợp, cụ thể: 

► Thông tư này không quy định về tất cả thủ tục đấu thầu mà chỉ quy định “một 
số nội dung” trong thủ tục đấu thầu cần thiết để bảo đảm “gỗ hợp pháp”; 

► Do đối tượng áp dụng của Thông tư là các gói thầu mua sắm sản phẩm gỗ 
nhất định, không phải toàn bộ các gói thầu có gỗ, sản phẩm gỗ, trong Tên 
gọi của Thông tư, nên quy định gọn thành “sản phẩm gỗ” – thuật ngữ “sản 
phẩm gỗ” sẽ được làm rõ tại Điều khoản về Giải thích từ ngữ trong Thông tư 
(trong đó dẫn chiếu tới Phụ lục liệt kê các nhóm gỗ, sản phẩm gỗ cụ thể 
thuộc đối tượng phải tuân thủ “gỗ hợp pháp”); 

► Khác với các Thông tư về đấu thầu sản phẩm y tế, Tên gọi của Thông tư này 
không cần thiết phải nêu rõ các chủ thể là đối tượng áp dụng của Thông tư 
bởi với yêu cầu từ VPA-FLEGT thì tất cả các đơn vị mua sắm/bên mời thầu 
khi mua sắm sản phẩm thuộc diện phải tuân thủ “gỗ hợp pháp” đều sẽ phải 
tuân thủ quy định tại Thông tư này, không có ngoại lệ nào. 

3. Về các căn cứ pháp lý của Thông tư 

Với mục tiêu hướng dẫn thực hiện “gỗ hợp pháp” trong thủ tục đấu thầu để thực thi 
cam kết trong VPA/FLEGT, được soạn thảo và ban hành bởi Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn, Thông tư này căn cứ vào và phù hợp với các quy định tại các văn 
bản sau: 
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► Các căn cứ từ góc độ pháp luật đấu thầu: Luật Đấu thầu, Nghị định 
63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu; 

► Các căn cứ từ góc độ pháp luật về “gỗ hợp pháp”: Luật Lâm nghiệp, Nghị 
định 102/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Lâm nghiệp (chú ý Thông tư 
27/2018/TT-BNNPTNT mặc dù là một nguồn quy định quan trọng về “gỗ hợp 
pháp” trong thị trường nội địa nhưng không thể là căn cứ pháp lý cho Thông 
tư này, do một văn bản cấp thông tư không thể là căn cứ pháp lý của một 
thông tư khác); 

► Căn cứ từ góc độ cam kết quốc tế: Hiệp định VPA-FLEGT giữa Việt Nam và 
EU; 

► Căn cứ từ góc độ thẩm quyền ban hành Thông tư: Nghị định 15/2017/NĐ-
CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

4. Về kết cấu của Thông tư 

Theo thông lệ chung về kết cấu của các văn bản quy phạm pháp luật, tham khảo kết 
cấu các Thông tư về đấu thầu sản phẩm y tế, Thông tư này nên có kết cấu bao gồm 
03 Chương, cụ thể: 

► Chương I – Các vấn đề chung: quy định về các vấn đề chung như phạm vi 
điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, quy tắc áp dụng pháp luật 
(mối quan hệ với pháp luật đấu thầu) 

► Chương II – Quy định cụ thể đối với gói thầu có sản phẩm gỗ: quy định về 
các nội dung cụ thể nhằm bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong đấu thầu mua sắm 
sản phẩm gỗ 

► Chương III – Điều khoản thi hành: quy định về các vấn đề thi hành (thời điểm 
có hiệu lực, phân công tổ chức thực hiện) 

5. Về phạm vi, đối tượng áp dụng 

Với mục tiêu quy định các biện pháp để bảo đảm rằng gỗ, sản phẩm gỗ cung cấp 
trong các gói thầu thuộc diện điều chỉnh của pháp luật đấu thầu phải là “gỗ hợp 
pháp”, Thông tư này có phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng như sau: 

ü Về phạm vi điều chỉnh:  

Phạm vi điều chỉnh của Thông tư này được nhận diện như sau: 
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► Thông tư chỉ điều chỉnh một số vấn đề trong đấu thầu, mà không phải là tất 
cả các vấn đề về đấu thầu; 

► Thông tư chỉ điều chỉnh về thủ tục đấu thầu của các gói thầu có sản phẩm 
gỗ (gói thầu có một hoặc nhiều sản phẩm, trong đó có sản phẩm gỗ thuộc 
diện phải tuân thủ “gỗ hợp pháp”).  

Chú ý: Theo Phụ lục I của Hiệp định VPA-FLEGT (được quy định tương tự 
trong Nghị định 102/2020/NĐ-CP), có một danh sách cụ thể các sản phẩm 
gỗ (xác định theo mã HS) phải tuân thủ yêu cầu về “gỗ hợp pháp”. Điều này 
có nghĩa là với các gói thầu mua sắm sản phẩm gỗ, yêu cầu về gỗ hợp pháp 
cũng chỉ áp dụng đối với trường hợp đối tượng mua sắm là các sản phẩm 
được liệt kê trong Phụ lục của Hiệp định. 

Do danh sách tại Phụ lục I VPA-FLEGT khá dài và chi tiết, điều khoản về phạm 
vi điều chỉnh của Thông tư chắc chắn không thể liệt kê đủ được. Giải pháp 
kỹ thuật phù hợp cho tình huống này là Thông tư quy định phạm vi áp dụng 
là các gói thầu mua sắm “sản phẩm gỗ”; sau đó định nghĩa “sản phẩm gỗ” 
(tại Điều khoản về Giải thích từ ngữ) bằng cách dẫn chiếu tới một Phụ lục 
của Thông tư, liệt kê các nhóm gỗ, sản phẩm gỗ cụ thể thuộc đối tượng phải 
tuân thủ “gỗ hợp pháp” (được thiết lập dựa trên danh sách nêu tại VPA-
FLEGT và Nghị định 102/2020/NĐ-CP).  

► Thông tư chỉ áp dụng cho các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp 
luật đấu thầu, không áp dụng cho các gói thầu ngoài phạm vi này ngoại trừ 
01 trường hợp: Đấu thầu sản phẩm gỗ có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính 
thức (ODA), vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc 
tế giữa Việt Nam với nhà tài trợ. Với trường hợp này, theo Nghị định 
63/2014/NĐ-CP nếu điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế không có quy định 
thì áp dụng quy định của pháp luật đấu thầu, vì vậy Thông tư này cũng sẽ áp 
dụng cho các trường hợp này nếu điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế 
không quy định về vấn đề “gỗ hợp pháp”. 

ü Về đối tượng áp dụng: 

Với yêu cầu thực hiện gỗ hợp pháp triệt để với tất cả các gói thầu liên quan thuộc 
diện điều chỉnh của pháp luật đấu thầu (như nêu ở phạm vi điều chỉnh của Thông tư), 
tất cả các chủ thể thuộc đối tượng áp dụng của pháp luật đấu thầu đều là đối tượng 
áp dụng của Thông tư này. 

Với quy định như vậy, Thông tư này có đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá 
nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc đấu thầu đối với các gói thầu có sản phẩm gỗ. 
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6. Về mối quan hệ với pháp luật đấu thầu 

Với mục tiêu quy định các yêu cầu bổ sung gắn với “gỗ hợp pháp” trong thủ tục đấu 
thầu các gói thầu có sản phẩm gỗ, việc áp dụng pháp luật đối với các gói thầu mua 
sắm sản phẩm gỗ khi có Thông tư này thực hiện như sau: 

► Ở những điểm Thông tư này có quy định thì phải tuân thủ quy định của Thông 
tư này; 

► Đối với toàn bộ các nội dung không được quy định trong Thông tư này thì 
thực hiện theo quy định của pháp luật đấu thầu. 

7. Về các nội dung bảo đảm “gỗ hợp pháp” trong thủ tục đấu thầu 

Phần cốt lõi của Thông tư này bao gồm các quy định với nội dung hướng tới mục tiêu 
cuối cùng là bảo đảm rằng gỗ, sản phẩm gỗ cung cấp trong các gói thầu theo thủ 
tục đấu thầu là “gỗ hợp pháp” và có thể xác minh, truy xuất được. Cụ thể như sau: 

(i) Quy định về điều kiện “gỗ hợp pháp” 

Từ yêu cầu của VPA-FLEGT, sản phẩm gỗ cung cấp trong gói thầu bắt buộc phải là 
“gỗ hợp pháp”. Thông tư thể hiện yêu cầu này ở ít nhất 02 góc độ: 

► Quy định trong hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu về việc tất cả các sản phẩm 
gỗ cung cấp trong gói thầu phải là “gỗ hợp pháp”; và 

► Nêu rõ định nghĩa về “gỗ hợp pháp” trong mời thầu/hồ sơ yêu cầu để nhà 
thầu hiểu thống nhất về yêu cầu này. 

Từ góc độ của pháp luật đấu thầu Việt Nam, liên quan tới các yêu cầu đối với hàng 
hóa trong gói thầu, hiện chỉ có yêu cầu về “tính hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ”. Do đó, 
yêu cầu về “gỗ hợp pháp” này cần được đưa vào mời thầu/hồ sơ yêu cầu như là một 
tiêu chí để xác định “tính hợp lệ” của hàng hóa là sản phẩm gỗ. 

Về mặt kỹ thuật, để bảo đảm tính thống nhất trong quy định về gỗ hợp pháp, Thông 
tư tốt nhất nên quy định một cụm yêu cầu theo mẫu cố định, người đấu thầu chỉ cần 
đưa toàn bộ cụm này vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mà không phải tự biên soạn 
quy định. 
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Cụ thể, về yêu cầu này, Thông tư có thể quy định theo hướng yêu cầu bên mời thầu 
khi quy định về tính hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ liên quan, cần nêu rõ yêu cầu sau: 

“Tất cả các sản phẩm gỗ trong gói thầu này phải là gỗ hợp pháp.  

Gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ được khai thác, nhập khẩu, xử lý tịch thu, vận chuyển, 
mua bán, chế biến, xuất khẩu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, các quy 
định liên quan của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật có liên 
quan của quốc gia nơi khai thác gỗ xuất khẩu vào Việt Nam.” 

(ii) Quy định về cam kết của nhà thầu bảo đảm “gỗ hợp pháp” 

Theo cam kết VPA-FLEGT, “gỗ hợp pháp” phải xác minh, truy xuất nguồn gốc được 
thông qua các tài liệu chứng minh cụ thể.  

Tuy nhiên, từ góc độ thực tiễn, trong quy trình đấu thầu, vào thời điểm dự thầu, suy 
đoán là sản phẩm gỗ được đặt hàng có thể chưa tồn tại. Sản phẩm có thể chỉ được 
nhà thầu triển khai thực hiện (chế biến, mua sẵn theo đúng yêu cầu kỹ thuật chi tiết 
đối với sản phẩm đặt ra trong hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu) sau khi trúng thầu.  

Do đó, việc yêu cầu tất cả các nhà thầu phải có các tài liệu chứng minh “gỗ hợp pháp” 
của các sản phẩm gỗ cụ thể sẽ cung ứng cho gói thầu là phi logic (đối với trường 
hợp sản phẩm đặt hàng theo các yêu cầu kỹ thuật riêng biệt, hoàn toàn không có sẵn 
trên thị trường) và/hoặc không công bằng (do quy định này đã đặt ưu tiên cho các 
nhà thầu đã có sẵn sản phẩm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đặt ra trong hồ sơ mời 
thầu/hồ sơ yêu cầu).  

Vì vậy, tại thời điểm dự thầu, thay vì yêu cầu xuất trình các tài liệu chứng minh gỗ 
hợp pháp, cần thiết phải sử dụng một hình thức khác để bảo đảm việc này, ví dụ cam 
kết của nhà thầu về việc sẽ cung cấp các tài liệu chứng minh này khi có thể (ví dụ khi 
hoàn thành, bàn giao sản phẩm). 

Đây là thực tế chung không chỉ ở Việt Nam mà ở các nước trên thế giới. Rà soát kinh 
nghiệm quốc tế cho thấy ở tất cả các nước được nghiên cứu, tại thời điểm đấu thầu, 
yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh “gỗ hợp pháp” đều được thay thế bằng yêu cầu 
về cam kết (bằng văn bản) của nhà thầu về việc sẽ bảo đảm “gỗ hợp pháp” nếu được 
lựa chọn. 
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Về tính khả thi của việc yêu cầu cung cấp tài liệu chứng minh  
gỗ hợp pháp tại thời điểm dự thầu 

Về pháp luật, khoản 7 Điều 12 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu 
quy định “Hồ sơ mời thầu không được nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể 
của hàng hóa. Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ 
thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của 
một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng 
hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô 
đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ 
thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để 
tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị hồ sơ dự thầu. Chỉ yêu cầu nhà 
thầu nộp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc Giấy 
chứng nhận quan hệ đối tác trong trường hợp hàng hóa là đặc thù, phức tạp cần 
gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc cung cấp các dịch vụ sau bán 
hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế.” 

Về thực tiễn, trong khuôn khổ Nghiên cứu do VCCI-Forest Trends thực hiện năm 
2019, rà soát 100 bộ hồ sơ mời thầu online có sản phẩm gỗ cho thấy hầu như tất 
cả các gói thầu đều có yêu cầu chi tiết về kỹ thuật với sản phẩm gỗ được mua 
sắm mà không phải là đặt hàng theo các mẫu sản phẩm cụ thể đã có sẵn trên thị 
trường. Cụ thể: 

► 100% các gói thầu có miêu tả kỹ thuật đối với sản phẩm gỗ cần mua sắm 
(miêu tả chi tiết các vấn đề về kỹ thuật của sản phẩm cần mua sắm, ví dụ 
loại sản phẩm, kích cỡ, màu, độ dày gỗ, loại gỗ, nguồn gốc gỗ…) 

► Có 7% các gói thầu nêu ví dụ về mẫu sản phẩm, mã số, thương hiệu sản 
phẩm cụ thể có sẵn trên thị trường (nhưng không bắt buộc, cho phép cung 
cấp sản phẩm tương đương). 

Như vậy, từ cả góc độ pháp luật và thực tiễn, hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu chỉ có 
thể mô tả yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa cần mua sắm mà không được chỉ định 
một sản phẩm hàng hóa cụ thể đã có sẵn. 

Do đó, về nguyên tắc, hàng hóa này không bắt buộc phải có sẵn tại thời điểm tổ 
chức đấu thầu. Vì vậy, việc yêu cầu tại thời điểm dự thầu nhà thầu phải có sẵn các 
tài liệu chứng minh sản phẩm gỗ cụ thể mà mình sẽ cung cấp trong gói thầu là gỗ 
hợp pháp là không khả thi và không phù hợp với quy định của pháp luật. 
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Về cách thức quy định, theo pháp luật đấu thầu Việt Nam, liên quan tới các yêu cầu 
về giấy tờ mà nhà thầu phải cung cấp, hiện các quy định dạng này chỉ xuất hiện trong 
yêu cầu về “thành phần hồ sơ dự thầu”. Do đó, quy định về bản cam kết bảo đảm “gỗ 
hợp pháp” của nhà thầu cần được đưa vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu như là một 
thành phần của hồ sơ dự thầu. 

Đồng thời, để bảo đảm tính thống nhất và ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm của nhà 
thầu trong vấn đề này, từ góc độ kỹ thuật, nên có một bản cam kết mẫu trong hồ sơ 
mời thầu, hồ sơ yêu cầu để nhà thầu có thể thực hiện thuận lợi, thống nhất và công 
bằng. 

Từ các phân tích trên, Thông tư cần quy định theo hướng: 

► Quy định “Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp” như là 01 loại giấy tờ phải có 
trong Hồ sơ dự thầu; 

► Thiết kế một Mẫu Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp trong Hồ sơ mời thầu 
(HSMT)/Hồ sơ yêu cầu (HSYC). 

Cần chú ý là: 

► Bản cam kết này là văn bản ràng buộc trách nhiệm của nhà thầu trong việc 
bảo đảm “gỗ hợp pháp” đối với sản phẩm gỗ mà mình cung cấp không chỉ 
trong quá trình thực hiện hợp đồng mà cả sau khi thanh lý hợp đồng (đối với 
các tranh chấp/vấn đề pháp lý liên quan tới tính hợp pháp của sản phẩm gỗ 
mà họ cung cấp, phát sinh sau khi sản phẩm gỗ đã bàn giao và đưa vào sử 
dụng); 

► Bản cam kết này không thay thế cho các tài liệu chứng minh “gỗ hợp pháp” 
(nhà thầu vừa phải có Bản cam kết khi dự thầu, vừa phải cung cấp các tài 
liệu chứng minh “gỗ hợp pháp” muộn nhất trước khi thanh lý hợp đồng). 

(iii) Quy định về tài liệu chứng minh gỗ hợp pháp 

Tài liệu chứng minh gỗ hợp pháp là bằng chứng và là cơ sở để xác minh, truy xuất 
nguồn gốc về “gỗ hợp pháp”. Do đó, đây là yếu tố có tính quyết định trong thực hiện 
“gỗ hợp pháp” trong đấu thầu. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng và muộn nhất là trước khi thanh lý hợp đồng, nhà 
thầu phải xuất trình được các tài liệu này, đây là bằng chứng cho thấy nhà thầu đã 
đáp ứng yêu cầu về “gỗ hợp pháp” trong HSMT/HSYC.  

Vì vậy, Thông tư cần quy định các tài liệu chứng minh gỗ hợp pháp là một trong 
những điều kiện để thanh lý hợp đồng, đồng thời quy định rõ các tài liệu chứng minh 
tối thiểu phải có và các tài liệu bổ sung khác. 
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Theo quy định của pháp luật về “gỗ hợp pháp” Việt Nam hiện hành, các tài liệu sau 
đây là bằng chứng tối thiểu phải có để chứng minh “gỗ hợp pháp”: 

► Đối với gỗ trong nước: Hồ sơ lâm sản hợp pháp theo quy định của Thông tư 
27/2018/TT-BNNPTNT; 

Cần chú ý là theo Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT, yêu cầu về hồ sơ lâm 
sản hợp pháp đối với từng giai đoạn của chuỗi cung gỗ là khác nhau. Do đó 
tùy sản phẩm mua sắm (là gỗ nguyên liệu, gỗ sơ chế hay sản phẩm chế biến 
cuối cùng) mà Hồ sơ lâm sản hợp pháp có yêu cầu cụ thể tương ứng.; 

► Đối với gỗ nhập khẩu: Hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Nghị định 
102/2020/NĐ-CP. 

Ngoài ra, để xác minh “gỗ hợp pháp” từ góc độ tuân thủ pháp luật khác liên quan tới 
chuỗi cung gỗ, bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp bằng chứng khác, ví dụ: 

► Giấy tờ chứng minh tuân thủ yêu cầu về phòng cháy chữa cháy (Thiết kế 
phòng cháy chữa cháy đã được phê duyệt, Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết 
kế phòng cháy chữa cháy…); 

► Giấy tờ chứng minh tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường (Quyết định 
phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi 
trường); 

► Bằng chứng về việc tuân thủ pháp luật về thuế (Không có tên trong danh 
sách công khai thông tin tổ chức, cá nhân kinh doanh có dấu hiệu rủi ro về 
thuế, nợ thuế…); 

► Bằng chứng về việc tuân thủ pháp luật lao động, bảo hiểm (Kế hoạch vệ sinh 
an toàn lao động, Hợp đồng lao động, tổ chức công đoàn/đại diện người lao 
động tại cơ sở, Bảng lương thể hiện số tiền đóng bảo hiểm y tế/bảo hiểm 
thất nghiệp hàng tháng…); 

► Giấy tờ về việc tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ (Văn bằng bảo hộ về kiểu 
dáng công nghiệp, nhãn hiệu thương mại, sáng chế, giải pháp hữu ích…liên 
quan tới sản phẩm gỗ). 

Từ các phân tích trên, về nội dung này, Thông tư cần quy định theo hướng: 

► Quy định rõ về yêu cầu chung về tài liệu chứng minh gỗ hợp pháp; 

► Quy định các tài liệu chứng minh gỗ hợp pháp tối thiểu, bắt buộc phải có 
(bao gồm Hồ sơ lâm sản hợp pháp, Hồ sơ nhập khẩu gỗ, các Chứng chỉ, Giấy 
phép có thể sử dụng để thay thế); 

► Quy định về các tài liệu chứng minh bổ sung khác. 
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(iv) Quy định về đánh giá nhà thầu theo tiêu chí “gỗ hợp pháp” 

Trong pháp luật đấu thầu, việc đánh giá nhà thầu được thực hiện ở 03 góc độ: (i) 
đánh giá năng lực, kinh nghiệm nhà thầu; (ii) đánh giá kỹ thuật và (iii) đánh giá tài 
chính. Các vấn đề về “gỗ hợp pháp” thuộc về tiêu chí kỹ thuật của gói thầu, vì vậy việc 
đánh giá theo tiêu chí này được thực hiện trong thủ tục “đánh giá về kỹ thuật” đối với 
hồ sơ dự thầu. 

Theo kinh nghiệm quốc tế, việc đánh giá đối với tiêu chí này có thể được thực hiện 
theo một hoặc các hình thức sau: 

► Đánh giá tuyệt đối: Nhà thầu không đáp ứng tiêu chí về “gỗ hợp pháp” (không 
có Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp) sẽ bị loại khỏi thủ tục thầu; 

► Đánh giá ưu tiên: Có nhiều cách thức ưu tiên khác nhau, ví dụ: 

• Nhà thầu có các bằng chứng chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu gỗ 
hợp pháp ở mức cao ngay tại thời điểm dự thầu (ví dụ có chứng chỉ FSC, 
PEFC…) sẽ được điểm cao nhất về kỹ thuật; 

• Nhà thầu có các phương án kỹ thuật thay thế bền vững hơn, độ rủi ro 
thấp hơn so với phương án đặt hàng của bên mời thầu sẽ được chấm 
điểm cao hơn. 

Theo quy định của pháp luật đấu thầu Việt Nam, có một số ràng buộc sau đây đối 
với việc đánh giá kỹ thuật hồ sơ dự thầu nói chung, đánh giá kỹ thuật ở tiêu chí “gỗ 
hợp pháp” nói riêng: 

► Về tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật: Có thể sử dụng tiêu chí đạt/không đạt 
hoặc phương pháp chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000, trong đó 
ưu tiên áp dụng tiêu chí đạt/không đạt.  

• Đối với phương pháp chấm điểm, điểm tối thiểu không được thấp hơn 
70% tổng điểm về kỹ thuật; 

• Đối với tiêu chí đạt/không đạt, tiêu chí tổng quát được đánh giá là đạt 
khi tất cả các tiêu chí chi tiết cơ bản được đánh giá là đạt và các tiêu 
chí chi tiết không cơ bản được đánh giá là đạt hoặc chấp nhận được. 
Hồ sơ dự thầu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tất 
cả các tiêu chí tổng quát đều được đánh giá là đạt. 
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► Việc chấm thầu ưu tiên chỉ được thực hiện khi hai hoặc nhiều nhà thầu có 
điểm ngang nhau; và tiêu chí được chấm điểm ưu tiên (ưu đãi) chỉ bao gồm 
02 trường hợp: (i) có đề xuất chi phí trong nước cao hơn; hoặc (ii) sử dụng 
nhiều lao động địa phương hơn (Điều 3 Nghị định 63/2014/NĐ-CP). 

► Nhà thầu chỉ được đề xuất phương án thay thế tại thời điểm thương thảo hợp 
đồng (tức là đã được lựa chọn) (khoản 4 Điều 19 Nghị định 63/2014/NĐ-CP). 

Trong bối cảnh như vậy, việc đánh giá về kỹ thuật ở tiêu chí “gỗ hợp pháp” trong 
Thông tư này chỉ có thể giới hạn ở việc đánh giá Có/Không có Bản cam kết (mà 
không thể quy định về ưu tiên theo tiêu chí này). 

Cụ thể, về vấn đề này, Thông tư có thể quy định như sau:  

► Bảo đảm “gỗ hợp pháp” cần được quy định như là một tiêu chí đánh giá về 
kỹ thuật gói thầu (bên cạnh các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật khác); 

► Quy định yêu cầu bên mời thầu khi đánh giá về kỹ thuật, với tiêu chí “gỗ hợp 
pháp”, nếu nhà thầu không có Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp thì phải: 

• Đánh giá nhà thầu không đạt điểm tối thiểu (nếu theo phương pháp chấm 
điểm); hoặc  

• Đánh giá nhà thầu không đạt (nếu sử dụng phương pháp đạt/không 
đạt).  

Và như vậy trong tổng thể hồ sơ dự thầu thiếu Bản cam kết bảo đảm “gỗ hợp 
pháp” sẽ bị loại. 

8. Về điều khoản thi hành 

ü Thời điểm có hiệu lực 

Theo cam kết tại VPA-FLEGT, yêu cầu về “gỗ hợp pháp”, trong đó có gỗ hợp pháp 
trong tiêu thụ nội địa, phải được thực thi ngay từ thời điểm VPA-FLEGT có hiệu lực 
(ngày 01/06/2019). Vì vậy, về nguyên tắc việc bảo đảm gỗ hợp pháp trong đấu thầu 
gói thầu có sản phẩm gỗ cũng phải triển khai từ thời điểm này. 

Vì vậy, Thông tư về bảo đảm gỗ hợp pháp trong thủ tục đấu thầu cần quy định về 
ngày có hiệu lực càng sớm càng tốt phù hợp với quy định pháp luật về vấn đề này. 
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ü Điều khoản chuyển tiếp 

Tương tự như các văn bản khác có quy định mới so với cơ chế đang thực thi trước 
đó, Thông tư này cần có điều khoản chuyển tiếp để quy định về các trường hợp phát 
sinh xung quanh thời điểm có hiệu lực của Thông tư. 

Đối tượng hướng tới của các nội dung trong Thông tư này đều là các hồ sơ mời thầu, 
hồ sơ yêu cầu. Vì vậy quy định chuyển tiếp của Thông tư này sẽ xử lý các trường hợp 
hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu phát hành xung quanh thời điểm Thông tư có hiệu lực. 
Cụ thể: 

► Đối với các gói thầu mà hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã được phát hành 
trước thời điểm có hiệu lực của Thông tư này thì tiếp tục thực hiện theo các 
hồ sơ đã phát hành đó. Tuy nhiên, nếu việc thương thảo và ký hợp đồng các 
hồ sơ này được thực hiện sau thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì vẫn bảo 
đảm phải bổ sung vào hợp đồng các nội dung liên quan tới gỗ hợp pháp 
trong Thông tư; 

► Đối với các gói thầu mà hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chưa phát hành tại 
thời điểm có hiệu lực của Thông tư này thì bên mời thầu sẽ phải thực hiện 
theo Thông tư này (phải sửa đổi, điều chỉnh nếu cần thiết). 

ü Tổ chức thực hiện 

Do các chủ thể của pháp luật đấu thầu đều phải thực hiện yêu cầu “gỗ hợp pháp” tại 
Thông tư này, quy định về các chủ thể tham gia tổ chức thực hiện cũng bao gồm tất 
cả các chủ thể của pháp luật đấu thầu. 

Bên cạnh đó, do Thông tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan đầu 
mối và cơ quan quản lý Nhà nước về “gỗ hợp pháp”, soạn thảo và thực thi, trường 
hợp có vướng mắc liên quan tới việc thực hiện Thông tư, Bộ này cũng nên là đầu mối 
giải quyết, hướng dẫn, xử lý. 
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Tiểu kết 

Để phù hợp với hệ thống các văn bản pháp luật Việt Nam hiện hành về đấu thầu và 
“gỗ hợp pháp”, cũng như các chỉ đạo phân công nhiệm vụ liên quan của lãnh đạo 
Chính phủ, khung khổ pháp lý bảo đảm “gỗ hợp pháp’ trong hoạt động đấu thầu mua 
sắm sản phẩm gỗ ở Việt Nam nên là một Thông tư do Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn ban hành, hướng dẫn đấu thầu các gói thầu có sản phẩm gỗ thuộc diện 
phải bảo đảm “gỗ hợp pháp”. 

Thông tư này có phạm vi điều chỉnh là tất cả các gói thầu có sản phẩm gỗ liên quan 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và đối tượng áp dụng là tất cả các chủ 
thể liên quan tới các gói thầu này. Các sản phẩm gỗ thuộc diện áp dụng Thông tư 
được nêu rõ trong Phụ lục Thông tư. 

Về nội dung, Thông tư này chỉ quy định về một số vấn đề đặc thù liên quan tới gói 
thầu có sản phẩm gỗ thuộc diện áp dụng, toàn bộ các nội dung khác vẫn thực hiện 
theo pháp luật đấu thầu, bao gồm ít nhất các yêu cầu: (i) Đối với các gói thầu có sản 
phẩm gỗ, tiêu chí “gỗ hợp pháp” phải là điều kiện để sản phẩm gỗ là hợp lệ; (ii) Trong 
các gói thầu có sản phẩm gỗ liên quan, nhà thầu phải có Bản cam kết bảo đảm gỗ 
hợp pháp; (iii) “Gỗ hợp pháp” phải là một trong các tiêu chí đánh giá về kỹ thuật đối 
với các gói thầu có sản phẩm gỗ và (iv) Nhà thầu phải cung cấp các tài liệu, bằng 
chứng tối thiểu về việc bảo đảm “gỗ hợp pháp” muộn nhất là trước khi thanh lý  
hợp đồng. 
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Phụ lục 

Đề cương thông tư quy định về gỗ hợp pháp trong đấu thầu 
gói thầu sản phẩm gỗ 

 

THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH VỀ MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG ĐẤU THẦU SẢN PHẨM GỖ 

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Hiệp định đối tác tự nguyện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam và Liên minh châu Âu về thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị rừng và Thương 
mại lâm sản, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2019 

Căn cứ Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Chính 
phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp; 

Căn cứ Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghệp 
và Phát triển nông thôn; 

Theo đề nghị của (Tổng Cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp); 

Bộ trưởng (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) ban hành Thông tư quy 
định một số nội dung trong đấu thầu sản phẩm gỗ. 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

1. Thông tư này quy định về một số nội dung trong đấu thầu các gói thầu có sản 
phẩm gỗ thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu. 

2. Đối với đấu thầu sản phẩm gỗ có sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), 
vốn vay ưu đãi phát sinh từ điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế giữa Việt Nam với 
nhà tài trợ, áp dụng Thông tư này nếu điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế đó 
không có quy định khác. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên 
quan đến việc đấu thầu đối với các gói thầu có sản phẩm gỗ. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Sản phẩm gỗ là các sản phẩm liệt kê tại Phụ lục I Thông tư này. 

2. Gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ được khai thác, nhập khẩu, xử lý tịch thu, vận 
chuyển, mua bán, chế biến, xuất khẩu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, 
các quy định liên quan của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật 
có liên quan của quốc gia nơi gỗ được khai thác và xuất khẩu vào Việt Nam. 

3. Hồ sơ lâm sản hợp pháp là các tài liệu quy định tại Thông tư 27/2018/TT-
BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm 
sản và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, nếu có. 

4. Hồ sơ gỗ nhập khẩu là các tài liệu quy định tại Nghị định 102/2020/NĐ-CP ngày 
01 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp và các 
văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, nếu có. 

Điều 4. Áp dụng quy định của pháp luật đấu thầu 

1. Việc lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong đấu thầu gói thầu có sản phẩm gỗ thực 
hiện theo quy định của Thông tư này.  

2. Các nội dung không có trong Thông tư này thực hiện theo pháp luật đấu thầu. 

 

Chương II 

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI GÓI THẦU CÓ SẢN PHẨM GỖ 

Điều 5. Thành phần hồ sơ dự thầu 

Khi quy định về thành phần hồ sơ dự thầu, bên mời thầu cần yêu cầu nhà thầu cung 
cấp Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư này.  
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Điều 6. Tính hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ liên quan 

Khi quy định về tính hợp lệ của hàng hóa, dịch vụ liên quan, bên mời thầu cần nêu rõ 
yêu cầu sau: 

“Tất cả các sản phẩm gỗ trong gói thầu này phải là gỗ hợp pháp.  

Gỗ hợp pháp là gỗ, sản phẩm gỗ được khai thác, nhập khẩu, xử lý tịch thu, vận chuyển, 
mua bán, chế biến, xuất khẩu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, các quy 
định liên quan của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và pháp luật có liên 
quan của quốc gia nơi khai thác gỗ xuất khẩu vào Việt Nam.” 

Điều 7. Tài liệu chứng minh gỗ hợp pháp 

1. Tài liệu chứng minh gỗ hợp pháp theo quy định tại Điều 6 Thông tư này là tất cả 
các tài liệu chứng minh rằng sản phẩm gỗ được khai thác, xuất khẩu, nhập khẩu, xử 
lý tịch thu, vận chuyển, mua bán, sản xuất, chế biến, tiêu thụ phù hợp với quy định 
của pháp luật Việt Nam và pháp luật có liên quan của quốc gia nơi gỗ được khai thác 
nếu là gỗ nhập khẩu.  

Thành phần các tài liệu này được quy định như sau: 

a) Tài liệu chứng minh tối thiểu phải có Hồ sơ lâm sản hợp pháp (đối với gỗ trong 
nước), Hồ sơ gỗ nhập khẩu (đối với gỗ nhập khẩu). 

b) Các tài liệu chứng minh khác có thể bao gồm giấy tờ chứng minh tuân thủ các quy 
định pháp luật về doanh nghiệp, thuế, lao động, môi trường, sở hữu trí tuệ và các 
pháp luật khác trong chuỗi cung sản phẩm gỗ liên quan.  

2. Khi quy định điều khoản chung của hợp đồng trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, 
bên mời thầu phải quy định trách nhiệm của nhà thầu trong cung cấp các tài liệu 
chứng minh gỗ hợp pháp muộn nhất là khi thanh lý hợp đồng. 

Điều 8. Đánh giá hồ sơ dự thầu 

1. Khi quy định tiêu chuẩn về kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đối với 
sản phẩm gỗ trong gói thầu, bên mời thầu phải quy định tiêu chí về trách nhiệm bảo 
đảm gỗ hợp pháp.  

2. Khi đánh giá về kỹ thuật ở tiêu chí nêu tại khoản 3 Điều này, bên mời thầu phải 
đánh giá nhà thầu không đạt điểm tối thiểu (nếu theo phương pháp chấm điểm) hoặc 
đánh giá không đạt (nếu sử dụng phương pháp đạt/không đạt) nếu nhà thầu không 
cung cấp Bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông 
tư này trong hồ sơ dự thầu. 
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Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 9. Hiệu lực thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày … tháng … năm… 

Điều 10. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với các gói thầu mà hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã được phát hành trước 
thời điểm có hiệu lực của Thông tư này thì tiếp tục thực hiện theo hồ sơ mời thầu, hồ 
sơ yêu cầu đó. Nếu việc thương thảo và ký hợp đồng của các gói thầu này được thực 
hiện sau thời điểm Thông tư này có hiệu lực thì phải bổ sung vào hợp đồng các nội 
dung theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư này. 

2. Các gói thầu mà hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chưa phát hành tại thời điểm có 
hiệu lực của Thông tư này nhưng đã có kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì phải sửa đổi, 
bổ sung các nội dung liên quan theo quy định của Thông tư này. 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có liên quan đến việc đấu 
thầu đối với các gói thầu có sản phẩm gỗ chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, 
các tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn để kịp thời hướng dẫn, giải quyết./. 
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(Phụ lục I) 

Danh mục các sản phẩm gỗ trong các gói thầu phải bảo đảm  
yêu cầu về gỗ hợp pháp 

  

Mã HS Mô tả Ghi chú 

Chương 44 Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ  

4401 Gỗ nhiên liệu, dạng khúc, thanh nhỏ, cành, bó hoặc 
các dạng tương tự; vỏ bào, dăm gỗ; mùn cưa và 
phế liệu gỗ, đã hoặc chưa đóng thành khối, bánh, 
viên hoặc các dạng tương tự 

Ngoại trừ các 
mặt hàng làm 
từ tre hoặc mây 

4403 Gỗ cây dạng thô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc dác 
gỗ hoặc đẽo vuông thô 

 

4406 Tà vẹt đường sắt hoặc đường xe điện (thanh 
ngang) bằng gỗ 

 

4407 Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều dọc, lạng hoặc bóc, 
đã hoặc chưa bào, chà nhám hoặc ghép nối đầu, 
có độ dầy trên 6 mm 

 

4408 Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả những tấm thu được 
bằng cách lạng gỗ ghép), để làm gỗ dán hoặc để 
làm gỗ ghép tương tự khác và gỗ khác, đã được xẻ 
dọc, lạng hoặc bóc tách, đã hoặc chưa bào, chà 
nhám; ghép hoặc nối đầu, có độ dày không quá  
6 mm. 

Ngoại trừ các 
mặt hàng làm 
từ tre hoặc mây 

4410 Ván dăm, ván dăm định hướng (OSB) và các loại 
ván tương tự (ví dụ, ván xốp) bằng gỗ hoặc bằng 
các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa liên 
kết bằng keo hoặc bằng chất kết dính hữu cơ khác 

Ngoại trừ các 
mặt hàng làm 
từ tre hoặc mây 

4411 Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có 
chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo 
hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác 

Ngoại trừ các 
mặt hàng làm 
từ tre hoặc mây 
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Mã HS Mô tả Ghi chú 

4412 Gỗ dán, tấm gỗ dán ván lạng và các loại gỗ ghép  
tương tự 

Ngoại trừ các 
mặt hàng làm 
từ tre hoặc mây 

441300 Gỗ đã được làm tăng độ rắn, ở dạng khối, tấm, 
thanh hoặc tạo hình 

Ngoại trừ các 
mặt hàng làm 
từ tre hoặc mây 

441400 Khung tranh, khung ảnh, khung gương bằng gỗ 
hoặc các sản phẩm bằng gỗ tương tự. 

Ngoại trừ các 
mặt hàng làm 
từ tre hoặc mây 

4415 Hòm, hộp, thùng thưa, thùng hình trống và các loại 
bao bì tương tự, bằng gỗ; tang cuốn cáp bằng gỗ; 
giá kệ để kê hàng, giá để hàng kiểu thùng và các 
loại giá để hàng khác, bằng gỗ; vành đệm giá kệ 
để hàng bằng gỗ 

Ngoại trừ các 
mặt hàng làm 
từ tre hoặc mây 

4416 Thùng tô nô, thùng tròn, thùng hình trống, hình trụ, 
có đai, các loại thùng có đai khác và các bộ phận 
của chúng, bằng gỗ, kể cả các loại tấm ván cong 

Ngoại trừ các 
mặt hàng làm 
từ tre hoặc mây 

Chương 94 Đồ nội thất, bộ đồ giường, đệm, khung đệm, nệm 
và các đồ dùng nhồi tương tự 

 

940330 Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong văn 
phòng 

 

940340 Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong nhà bếp  

940350 Đồ nội thất bằng gỗ được sử dụng trong  
phòng ngủ 

 

940360 Đồ gỗ nội thất bằng gỗ khác  
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(Phụ lục II) 

Mẫu bản cam kết bảo đảm gỗ hợp pháp trong gói thầu 
 

(Tên Nhà thầu) 

Số:……/……… 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

……………, ngày……tháng……năm 

 

BẢN CAM KẾT BẢO ĐẢM GỖ HỢP PHÁP 

 

Kính gửi: …………..………………………..(1) 

1. Tên Nhà thầu :...................................................................................... 

2. Địa chỉ trụ sở chính: .................................................................................; 

Điện thoại:......................... Fax:...................; 

3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp)  

Số ........................... 

Do............................. ……………………………………………………………………………………….. cấp (2) 

Đăng ký lần đầu ngày........ tháng......... năm....... 

Đăng ký thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......; 

4. Gói thầu tham gia dự thầu (3) 

Số hiệu gói thầu:………………………. 

Tên gói thầu: ……………………… 

Dự án: ………………. 

(Tên Nhà thầu) xin cam kết bảo đảm tất cả các sản phẩm gỗ do (Tên Nhà thầu) cung cấp theo 
gói thầu nêu tại điểm (4) là gỗ hợp pháp, được khai thác, nhập khẩu, xử lý tịch thu, vận chuyển, 
mua bán và chế biến phù hợp với tất cả các quy định liên quan của pháp luật Việt Nam, của Điều 
ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và của quốc gia nơi khai thác gỗ xuất khẩu vào Việt Nam 
nếu là gỗ nhập khẩu vào Việt Nam. 

(Tên Nhà thầu) chịu mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh nếu không thực hiện đúng cam kết này./ 

(Đại diện hợp pháp của Nhà thầu ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

Chú thích 

(1): Ghi Tên Bên mời thầu 

(2): Ghi Tên Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận  
đăng ký doanh nghiệp 
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