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TIÊU ĐIỂM TRONG NGÀY
Mỹ và Việt Nam đạt được thỏa thuận về kiểm soát gỗ bất hợp pháp
Theo thông tin đến từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, vào đầu tháng 10 vừa qua, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát
triển nông thôn - ông Lê Minh Hoan đã thay mặt Chính phủ Việt Nam ký thỏa thuận với Trưởng Đại diện thương mại Mỹ
- bà Katherine Tai về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp, cũng như khép lại các cuộc điều tra theo Mục
301 của Chính phủ Mỹ đối với hoạt động khai thác và xuất khẩu gỗ của Việt Nam sang thị trường nước này. Thỏa thuận
này là một sự kiện quan trọng của ngành gỗ Việt Nam, giúp các doanh nghiệp trong ngành gỗ tiếp tục lợi thế khai thác
và xuất khẩu các sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ đầy tiềm năng trong thời gian tới. Ngoài ra, thỏa thuận này cũng là một
minh chứng cho sự nỗ lực nâng cao uy tín của ngành gỗ Việt Nam, khi hiện nay nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều vụ
việc yêu cầu điều tra tương tự trong các ngành hàng khác như thủy sản, thép.
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* Nhu cầu về sản phẩm gỗ vẫn ở mức cao, khi tạp chí Economic cho rằng nhu
cầu tiêu dùng sẽ “bùng nổ” khi dịch được kiểm soát ở các nước đang phát triển,
bao gồm Mỹ và Anh, hai thị trường quan trọng, chiếm trên 62% tổng giá trị xuất
khẩu của ngành gỗ Việt Nam. Các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ ở nước ta đã kỳ
vọng vào những nút thắt trong chuỗi cung ứng sản phẩm đồ gỗ toàn cầu sẽ sớm
được giải quyết, song với tình trạng như hiện nay, khó khăn xuất hiện ở nhiều khâu
như thiếu nhân lực làm việc tại các nhà xưởng, vận tải và logistics tăng chi phí là
nguyên nhân gia tăng áp lực cho hoạt động xuất khẩu gỗ thời điểm cuối năm nay.
* Mới đây, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam (gọi tắt và VNFOREST) đã hợp tác với
TRAFFIC nhằm cung cấp các khóa học và đào tạo cho kiểm lâm của Việt Nam
trong hoạt động kiểm soát và bảo vệ rừng, cũng như các chính sách khai thác gỗ
hợp pháp. TRAFFIC là một tổ chức phi chính phủ đứng đầu trên thế giới về bảo
vệ động vật hoang dã và bảo tồn, phát triển bền vững ngành lâm nghiệp trên toàn
cầu. Trong bối cảnh là quốc gia xuất khẩu hàng lâm sản đứng đầu khu vực Đông
Nam Á, thứ 2 toàn châu Á và đứng thứ 5 trên thế giới, ngành khai thác, chế biến
và xuất khẩu gỗ của Việt Nam có vị thế vững chắc tại các thị trường nhập khẩu
hàng nông sản và đồ gỗ khác như Mỹ, châu Âu, tuy nhiên đi cùng với đó là rất
nhiều rủi ro liên quan đến việc khai thác gỗ bất hợp pháp, nhập khẩu gỗ nguyên
liệu trái phép trong nhiều năm. Với khóa đào tạo từ TRAFFIC, ngoài những kiến
thức về cách xác định loại gỗ, khuôn khổ pháp lý trong và ngoài nước về khai
thác gỗ, khóa đào tạo còn đi sâu vào sự phức tạp của chuỗi cung ứng sản phẩm
gỗ, cũng như khai thác triệt để thế mạnh của ngành gỗ Việt Nam khi xuất khẩu
sang các thị trường khó tính như châu Âu.
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Ngân hàng Á Châu không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hoạt động kinh doanh nào phát sinh từ việc tham khảo hay sử dụng thông tin từ Bản tin này.

