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Chương 13 

TÁC ĐỘNG CỦA UKVFTA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM 

Phạm Thu Thủy(1), Tăng Thị Kim Hồng(2), Trần Yến Ly(3) 

(1) Tổ chức Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế (CIFOR) 
(2) Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

(3) Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN 

13.1. GIỚI THIỆU 

Việt Nam và Vương quốc Anh đã có mối quan hệ thương mại 

song phương bền vững và là đối tác thương mại chiến lược của nhau 

trong nhiều năm. Vương quốc Anh là đối tác thương mại lớn thứ 3 của 

Việt Nam ở châu Âu. Từ năm 2000 cho tới nay, giá trị xuất nhập khẩu 

của Việt Nam và Vương Quốc Anh tăng mạnh, đặc biệt là giá trị xuất 

khẩu năm 2019 gấp 6 lần so với năm 2000 (Hình 13.1). Theo Bộ Công 

thương, năm 2019, thương mại của Việt Nam với Vương quốc Anh là 

6,6 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt khoảng 5,8 tỷ USD và nhập khẩu 

đạt 800 triệu USD. Từ năm 2010 đến năm 2019, tốc độ tăng trưởng 

thương mại giữa hai quốc gia là 14% (Bộ Thương mại Quốc tế Vương 

quốc Anh, 2021). Trong giai đoạn 2011-2019, tốc độ tăng kim ngạch 

thương mại song phương tăng bình quân 12,1%/ năm cao hơn khoảng 

2% so với tốc độ tăng trưởng bình quân của Việt Nam với các nước 

(Vi, 2021; Bảo, 2021). 

Nhằm thúc đẩy thương mại giữa hai quốc gia, Việt Nam và Liên 

hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tiến hành thỏa thuận về UKVFTA 
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vào tháng 8 năm 2018. Lễ ký kết Biên bản kết thúc đàm phán hiệp 

định UKVFTA đã diễn ra tại Hà Nội ngày 11 tháng 12 năm 2020 và 

UKVFTA đã chính thức được ký kết tại Luân Đôn, Vương quốc Anh 

ngày 29 tháng 12 năm 2020. Hiệp định có hiệu lực tạm thời từ 1 tháng 

1 năm 2021 sau khi EVFTA hết hiệu lực với Vương quốc Anh (PWC, 

2020). Từ ngày 1 tháng 5 năm 2021, UKVFTA chính thức có hiệu lực. 

UKVFTA là FTA thế hệ mới tiêu chuẩn cao, về cơ bản kế thừa 

hầu hết các cam kết của EVFTA, đồng thời quy định các ngoại lệ bổ 

sung và điều chỉnh phù hợp với đặc thù thương mại giữa hai nước. 

Theo đó 65% số dòng thuế được xóa bỏ trong thương mại Việt Nam - 

Vương quốc Anh, với con số nói trên sẽ tăng lên 99% sau khi kết thúc 

lộ trình cắt giảm thuế quan. Việc thực thi UKVFTA sẽ góp phần tiếp 

tục đa dạng hóa thị trường và thúc đẩy phục hồi kinh tế trong bối cảnh 

đại dịch COVID-19. 

Năm 2020, UKVFTA đã cung cấp 4,8 tỷ bảng Anh để tạo ra thị 

trường thương mại phát triển và là nền tảng để đầu tư đôi bên (UK 

Department for International Trade 2021). UKVFTA được đàm phán 

và thông qua trên nguyên tắc của EVFTA nhưng có những sửa đổi 

phù hợp cho bối cảnh thương mại của Anh và Việt Nam, bao gồm các 

tiêu chuẩn và quy định về tiếp cận thị trường và cam kết thị trường, 

truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hỗ trợ thủ tục hải quan và thương mại, 

các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật (SPS), hàng rào kỹ 

thuật đối với thương mại (TBT), thương mại dịch vụ (bao gồm các 

quy định chung và cam kết mở cửa thị trường), đầu tư, các biện pháp 

phòng vệ thương mại, cạnh tranh, doanh nghiệp nhà nước (SOEs), 

mua sắm chính phủ, sở hữu trí tuệ, thương mại và phát triển bền vững, 

hợp tác và nâng cao năng lực (Bảo, 2021). 

Là một trong một trong những ngành kinh tế xuất khẩu chủ đạo 

của Việt Nam sang Vương quốc Anh, ngành gỗ và các sản phẩm từ gỗ 

sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Hiệp định thương mại này. Với yêu cầu 
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ngày càng khắt khe của thị trường Vương quốc Anh, các mặt hàng của 

Việt Nam đều phải đáp ứng và tuần thủ về các tiêu chuẩn môi trường, 

xã hội, đồng thời cạnh tranh về giá cả (VNA, 2021). Các nhà hoạch 

định chính sách của Anh và Việt Nam kêu gọi có nhiều hơn các 

nghiên cứu rà soát lại các tiêu chuẩn đề ra trong UKVFTA, cũng như 

những tác động, cơ hội và thách thức cho ngành chế biến gỗ để từ đó 

có các biện pháp hỗ trợ cho ngành gỗ và chế biến lâm sản của Việt 

Nam một cách kịp thời. Dựa trên kết quả rà soát tài liệu thứ cấp, báo 

cáo này thảo luận tác động, cơ hội và thách thức đối với doanh nghiệp 

gỗ và chế biến lâm sản của Việt Nam trong quá trình thực hiện 

UKVFTA, đồng thời đưa ra các đề xuất chính sách hỗ trợ các doanh 

nghiệp thực hiện hiệp định thương mại này một cách hiệu quả hơn. 

 

Hình 13.1. Giá trị xuất - nhập khẩu của Việt Nam và Vương quốc Anh  
giai đoạn 2000-2019  

(Nguồn: WITS, 2021) 

13.2. ĐÓNG GÓP CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ TRONG THƯƠNG MẠI 
GIỮA VIỆT NAM VÀ VƯƠNG QUỐC ANH 

Ngành chế biến, xuất khẩu sản phẩm gỗ đóng góp 174,392,286 USD, 

chiếm 3% tổng giá trị thương mại giữa Việt Nam và Anh trong giai 

đoạn 2009-2021 (Hình 13.2). 



Phần 2. Thị trường nông lâm sản tiềm năng, chính sách quốc gia và các rào cản...  293 
 

 

 

Hình 13.2. Tổng xuất khẩu Việt Nam sang Vương quốc Anh các mặt hàng 
chính từ năm 2009 - tháng 7/2021  

(Nguồn: Thống kê Hải quan, 2021) 

Giá trị xuất khẩu sang Vương quốc Anh luôn duy trì ổn định và 

tăng nhẹ. Năm 2018, xuất khẩu gỗ của Việt Nam đạt kim ngạch 289 

triệu USD (Bích Hồng, 2019). Tính tới tháng 7 năm 2021, sản phẩm 

gỗ của Việt Nam xuất khẩu sang UK tăng 53,5% tăng so với cùng kì 

năm 2020, đồ nội thất xây dựng, ghế, đồ nội thất nhà bếp, phòng ngủ 

và đồ nội thất khác đều tăng từ 16% lên 47% đạt 146,5 triệu USD 

(Bộ Công thương Việt Nam, 2020; Bộ Công thương Việt Nam, 

2021a; Hoi, 2021). 

Hộp 13.1. Một số điểm có liên quan đến ngành gỗ 
trong Hiệp định thương mại UK-Việt Nam 

Thuế quan: 83% thuế quan được xóa bỏ vào ngày 1 tháng 1 

năm 2021. Tất cả các sản phẩm khác liên quan đến sản phẩm gỗ, 

bao gồm ván dăm, ván sợi và ván ép: thuế quan sẽ được xóa bỏ sau 

2-4 năm. 
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Biện pháp phi thuế quan: Việt Nam sẽ không áp dụng bất kỳ 

lệnh cấm hoặc hạn chế xuất nhập khẩu nào đối với hàng hóa của 

Vương quốc Anh, ngoại trừ những điều khoản được bảo lưu trong 

Hiệp định FTA Việt Nam - Anh, bao gồm: gỗ tròn, gỗ xẻ khai thác 

từ rừng tự nhiên. 

Đầu tư: Việt Nam đã cam kết áp dụng các tiêu chuẩn đối xử 

cao hơn, có lợi hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư 

đến từ Vương quốc Anh theo UKVFTA so với các quy định hiện 

đang được áp dụng cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà đầu tư 

nước ngoài khác theo WTO. Đối với các nhà đầu tư Vương quốc 

Anh trong lĩnh vực lâm nghiệp là không cam kết, đối với chế tạo 

các sản phẩm từ gỗ đi kèm với điều kiện sản lượng gỗ không ảnh 

hưởng đến rừng tự nhiên. 

Phát triển bền vững: UKFTA đã đưa ra hiệp định về bảo vệ 

môi trường bao gồm biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, bền vững 

quản lý rừng và buôn bán lâm sản, quản lý bền vững sinh vật biển 

tài nguyên và nuôi trồng thủy sản. 

Biện pháp phòng vệ thương mại: Nhằm cung cấp và tạo ra 

một mạng lưới an toàn cho ngành công nghiệp trong nước chống lại 

thiệt hại và tiêu cực đến từ buôn bán không công bằng trong thực 

tiễn, ví dụ tiêu biểu như hàng nhập khẩu được bán phá giá hay trợ 

cấp, hoặc chống lại thiệt hại ảnh hưởng từ sự gia tăng bất ngờ trong 

hàng nhập khẩu. Những biện pháp này đều được hầu hết các thành 

viên WTO áp dụng trong hệ thống phòng vệ thương mại. UKVFTA 

đảm bảo rằng Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ tuân theo các thủ 

tục thích hợp để xây dựng một thương mại lành mạnh bằng cách 

tiến hành các cuộc điều tra công bằng về các biện pháp phòng vệ 

thương mại minh bạch và cho phép các bên quan tâm có cơ hội 

cung cấp quan điểm trong điều tra chống bán phá giá và chống trợ 
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cấp. Các cam kết trong UKVFTA bao gồm các tiêu chuẩn bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ, và tăng cường các biện pháp cưỡng chế. Các 

chủ sở hữu doanh nghiệp sở hữu trí tuệ tại Vương quốc Anh được 

hưởng các tiêu chuẩn bảo hộ cao hơn các tiêu chuẩn đã cam kết 

trong WTO. Vậy nên, các sản phẩm lâm nghiệp cần lưu ý về ý 

tưởng và mẫu mã để tránh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. 

(Nguồn: Bộ Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh, 2021) 

Bảng 13.1. Danh mục công đoạn gia công hoặc chế biến được thực hiện  
đối với các nguyên vật liệu không xuất xứ để sản phẩm được sản xuất  

có thể coi là có xuất xứ 

Mã HS Mô tả hàng hóa 
Công đoạn gia công  

chế biến 

Ex Chương 
44 

Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; 
than từ gỗ, ngoại trừ:  

Sản xuất từ nguyên liệu 
thuộc bất kỳ nhóm nào, 
ngoại trừ nhóm của sản 
phẩm; 

hoặc trị giá nguyên liệu 
không vượt quá 70% giá xuất 
xưởng của sản phẩm. 

Ex 4407 Gỗ đã cưa hoặc xẻ theo chiều 
dọc, lạng hoặc bóc, có độ dày 
trên 6mm, đã bào, đánh giấy ráp 
hoặc ghép nối đầu; 

Bào, đánh giấy ráp hoặc ghép 
nối đầu. 

Ex 4408 Tấm gỗ để làm lớp mặt (kể cả 
những tấm thu được bằng cách 
lạng gỗ ghép) và để làm gỗ dán, 
có độ dày không quá 6mm, đã 
được lạng, và gỗ được xẻ theo 
chiều dọc khác, đã được lạng 
hoặc bóc tách, có độ dày không 
quá 6mm, đã bào, đánh giấy ráp 
hoặc ghép hoặc nối đầu; 

Lạng, bào, đánh giấy ráp 
hoặc ghép nối đầu. 
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Mã HS Mô tả hàng hóa 
Công đoạn gia công  

chế biến 

Ex 4410 
đến Ex 
4413 

Ván gỗ có hoa văn và gờ nổi làm 
viền, bao gồm cả gỗ viền chân 
tường và các loại có soi rãnh 
khác; 

Tạo gân, gờ dạng chuỗi hạt. 

Ex 4415 Hòm, hộp, thùng thưa, thùng 
hình trống và các loại bao bì 
tương tự, bằng gỗ: 

Sản xuất từ các tấm khối chưa 
được cắt theo kích thước. 

Ex 4418 - Ván ghép và đồ mộc dùng 
trong xây dựng; 

Sản xuất từ nguyên liệu 
thuộc bất kỳ nhóm nào, 
ngoại trừ nhóm của sản 
phẩm. Tuy nhiên, được sử 
dụng panel có lõi xốp, ván ốp 
và ván lợp. 

 Ván gỗ có gân và gờ nổi làm 
viền;  

Tạo gân, gờ dạng chuỗi hạt. 

Ex 4421 Thanh gỗ để làm diêm; móc gỗ 
hoặc ghim gỗ dùng cho giày dép 

Sản xuất từ gỗ 

(Nguồn: UK Department for International Trade, 2021) 

13.3. THUẬN LỢI CHO DOANH NGHIỆP GỖ KHI THỰC HIỆN UKVFTA 

Vương quốc Anh có GDP lớn thứ 5 trên thế giới thu nhập bình 

quân đầu người là hơn 45 nghìn USD mỗi năm (Vi, 2021). Với nhu 

cầu hàng hóa ngày càng tăng nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước, 

Vương quốc Anh nhập khẩu trên 700 tỷ USD hàng hóa từ các nước 

trên thế giới mỗi năm và do vậy trở thành một thị trường tiềm năng 

mà hàng hóa Việt Nam nói chung và ngành gỗ nói riêng nên hướng tới 

(Vi, 2021), đặc biệt là khi doanh thu xuất khẩu của Việt Nam chỉ 

chiếm chưa đầy 1% giá trị nhập khẩu của Anh (Bảo 2021). Ngoài ra, 

Việt Nam là nhà cung cấp gỗ lớn thứ 3 của Vương quốc Anh, nhưng 

giá trị nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 7,5% tổng giá trị nhập khẩu 
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mặt hàng này của Anh, từ đó cho thấy tiềm năng mở rộng thị trường 

của doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp Anh còn rất lớn 

(VNA, 2020). 

Một thuận lợi then chốt khác giúp các doanh nghiệp sản xuất đồ 

gỗ có tiềm năng mở rộng thị phần tại thị trường Vương quốc Anh 

nhờ có UKVFTA là chính sách miễn giảm thuế xuất nhập khẩu. Khó 

khăn chủ yếu đối với các doanh nghiệp gỗ và lâm sản trước đây khi 

xuất khẩu sang Vương quốc Anh là mức thuế mà Anh áp cho ngành 

gỗ khá cao. Tuy nhiên, UKVFTA cho phép nhiều mặt hàng gỗ và sản 

phẩm về gỗ của Việt Nam được áp dụng mức thuế suất về 0% so với 

2-10% hiện nay (Bộ Công thương Việt Nam, 2021a). Việc UKVFTA 

có hiệu lực sẽ giúp hàng hóa Việt Nam vào thị trường Anh với ưu 

đãi thuế thấp hơn làm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp gỗ 

Việt Nam so với các đối thủ khác như Indonesia và Malaysia 

(Nguyễn, 2021). Sau 6 năm kể từ khi UKVFTA có hiệu lực, Anh sẽ 

xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 

99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Do vậy các doanh nghiệp 

Việt Nam có 5 năm để chuẩn bị và xây dựng chiến lược xuất khẩu 

sản phẩm gỗ sau khi UKVFTA kết thúc. Ngoài ra, lợi thế của ngành 

gỗ Việt Nam cũng nằm ở gỗ cao su - loại gỗ mà Anh và EU không 

trồng được nhiều - nhưng lại được ưa chuộng ở Anh (Bộ Công 

thương Việt Nam, 2021a). Việc thâm nhập được vào thị trường của 

Vương quốc Anh với nhiều sản phẩm hơn cũng sẽ giúp ngành gỗ của 

Việt Nam khẳng định được thương hiệu và dễ dàng mở rộng thị 

trường ở các quốc gia châu Âu khác. 

Nhiều tỉnh thành của Việt Nam, nơi ngành gỗ đóng vai trò chủ 

đạo trong nền kinh tế của tỉnh (ví dụ Bình Dương, Đồng Nai) cũng có 

nhiều tiềm năng phát triển hơn, đặc biệt khi có khả năng thu hút đầu tư 

của các doanh nghiệp Anh nhờ có UKVFTA (Vi 2021). Nhiều dự báo 

chỉ ra rằng UKVFTA có tiềm năng khuyến khích 3.000 doanh nghiệp 

Anh đến Việt Nam để đầu tư, từ đó tạo điều kiện để hai quốc gia phục 



298 
CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ THƯƠNG MẠI NGÀNH HÀNG NÔNG LÂM SẢN VIỆT NAM  

TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VÀ KHỦNG HOẢNG SINH THÁI 
 

 

hồi sau COVID-19 (VNA, 2020). Với việc mở rộng từ các doanh 

nghiệp gỗ Vương quốc Anh vào Việt Nam, các doanh nghiệp gỗ Việt 

Nam có thể tiếp cận được với công nghệ, đồng thời tạo sức ép cạnh 

tranh để các doanh nghiệp phải tự cải thiện mức độ cạnh tranh của 

mình để đứng vững trên thị trường. Đặc biệt, các doanh nghiệp sẽ có 

cơ hội được tiếp cận với nguồn máy móc, thiết bị, công nghiệp/kỹ 

thuật cao để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm của mình. 

Bên cạnh việc thúc đẩy thương mại, UKVFTA cũng tạo điều kiện để 

doanh nghiệp Việt Nam lồng ghép và thực thi các tiêu chuẩn và mục 

tiêu tăng trưởng xanh và phát triển bền vững (VOV, 2021a). 

UKFTA nhấn mạnh vào việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Hiện 

nay Việt Nam cũng tham gia VPA/FLEGT hướng đến một thị trường 

gỗ minh bạch, hợp pháp và quản lý rừng bền vững thông qua hệ thống 

bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam (VNTLAS) nhằm đảm bảo gỗ và sản 

phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam có nguồn gốc hợp pháp, bao gồm 

việc xác minh một cách hệ thống để đảm bảo các doanh nghiệp Việt 

Nam nhập khẩu gỗ được khai thác và mua bán hợp pháp, phù hợp với 

pháp luật của quốc gia khai thác (Bích, 2019; FLEGT châu Âu, 2010; 

Vo và Nguyen, 2020; Timber Trade Portal, 2020). 

13.4. THÁCH THỨC CHO DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ 

Đại dịch COVID-19 lan rộng trên toàn cầu và Việt Nam đã ảnh 

hưởng đến cả nguồn cung và nguồn cầu từ sản phẩm gỗ của Việt Nam 

xuất khẩu sang Vương quốc Anh. Hiện nay người tiêu dùng tại EU và 

Vương quốc Anh đang có xu hướng giảm mua các mặt hàng vật dụng 

gia đình để ưu tiên cho thực phẩm (Bộ Công thương Việt Nam 

2021b). Tại Việt Nam, đặc biệt ở các tỉnh thành Bình Dương, Đồng 

Nai và Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều công ty sản xuất đồ gỗ đã phải 

đóng cửa và có thể ảnh hưởng đến khả năng cung ứng và xuất khẩu 

hàng cho thị trường Anh trong năm 2021 và 2022. 
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Việc đảm bảo xuất xứ nguồn gốc gỗ đáp ứng các tiêu chuẩn môi 

trường và xã hội cũng đặt ra nhiều thách thức cho Chính phủ và doanh 

nghiệp Việt Nam. Hiện nay, nguồn nguyên liệu cho sản xuất hàng 

xuất khẩu của Việt Nam lại chủ yếu được nhập khẩu từ Trung Quốc 

hoặc các nước ASEAN. Vậy nên dù UKVFTA đã tạo thuận lợi mở 

rộng nguồn cung với nguồn nguyên liệu trong quy tắc xuất xứ nhưng 

đây vẫn là thách thức lớn với doanh nghiệp tại Việt Nam (Hoi, 2021). 

Cụ thể hơn khi cộng đồng quốc tế bày tỏ lo ngại khi có những bằng 

chứng thu được từ việc Việt Nam đã khai thác và vận chuyển trái phép 

gỗ từ Lào vào Việt Nam vào năm 2007 và số gỗ này đã được đưa vào 

thị trường châu Âu (EIA, 2019). Quản trị rừng kém hiệu quả với tình 

trạng tham nhũng cũng được coi là những rủi ro lớn cho ngành gỗ của 

Việt Nam khi xuất khẩu sang thị trường UK (Phúc và Thomas, 2008; 

Thomas và Phúc, 2011; Cao và Wyatt, 2020). 

Các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với hàng hóa nhập khẩu tại Anh cũng 

rất chặt chẽ đòi hỏi các doanh nghiệp gỗ tại Việt Nam cần phải đầu tư 

nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, quy trình quản lý, đảm bảo đáp 

ứng các tiêu chí trách nhiệm xã hội, minh bạch thông tin về lao động, 

môi trường sản xuất (Bộ Công thương Việt Nam, 2021a). Các sản 

phẩm của Việt Nam vẫn tồn tại các hạn chế như thiếu tính đồng nhất 

của các lô hàng, công tác chế biến sản phẩm gỗ còn chưa đáp ứng 

được tiêu chuẩn kỹ thuật quy định, nên rất khó khăn để vượt qua rào 

cản này (Hoi, 2021). Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (TLAS) phải đáp 

ứng các yêu cầu theo quy định quốc tế về kiểm tra nguồn gốc gỗ 

nhưng việc xử lý hành chính bổ sung thủ tục, gây khó khăn cho doanh 

nghiệp (Ha, 2016). Không có nhiều doanh nghiệp có hiểu biết tốt về 

FLEGT VPA (Thanh, 2014). Do sự nhận thức hạn chế về việc mua 

bán gỗ, sự thiếu thống nhất về các yêu cầu giấy tờ chứng minh nguồn 

gốc hợp pháp của gỗ, hầu hết các doanh nghiệp Việt Nam đều gặp khó 

khăn trong việc cung cấp giấy tờ chứng minh nguồn gốc gỗ hợp pháp. 
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Điều này sẽ là thách thức lớn với xuất nhập khẩu gỗ khi thị trường EU 

yêu cầu nhà xuất khẩu gỗ vào thị trường EU phải cung cấp thông tin 

về nguồn gốc của gỗ và sản phẩm gỗ trong chuỗi cung ứng (Ha, 2016). 

KẾT LUẬN 

UKVFTA tạo cơ hội lớn cho doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam 

phát triển sản xuất kinh doanh với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. 

Để giúp các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng được lợi thế này, Chính 

phủ Việt Nam cần xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư đổi mới 

công nghệ bắt kịp với nhu cầu thế giới, xây dựng chiến lược quảng bá 

hình ảnh doanh nghiệp và sản phẩm gỗ chất lượng cao tới khách hàng 

UK và đưa ra các quy định cụ thể rõ ràng về quy trình thực hiện 

UKVFTA. Ngoài ra, việc thực hiện hiệu quả và hoàn thiện khung pháp 

lí cho các chính sách khác như FLEGT/VPA, chính sách thúc đẩy mở 

rộng diện tích rừng có chứng chỉ và các chính sách bảo vệ phát triển 

rừng bền vững cũng sẽ hỗ trợ UKVFTA dễ dàng thuận lợi hơn. 
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