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1 Bối cảnh

Sản xuất và xuất khẩu các sản phâm nông lâm sản đóng góp tỉ trọng lớn trong GDP Việt Nam. Tuy 
nhiên, số lượng và doanh thu thu được từ các ngành hàng này phụ thuộc rất nhiều vào xu thế và 
yêu cầu của thị trường quốc tế. Hiện nay trên thế giới đang hình thành rất nhiều định hướng, yêu 
cầu mới của thị trường trong 30 năm tới đây. Nếu Việt Nam không chuẩn bị cả về chính sách, năng 
lực thực hiện cho các bên, Việt Nam có thể bị mất thị trường hiện có đồng thời không thể tham gia 
vào cuộc chơi trong thị trường mới. Hai câu hỏi chiến lược cần phải được xem xét kĩ lưỡng trong 
quá trình xây dựng chương trình nông thôn mới giai đoạn 2020 – 2035 bao gồm:

i. Trong 20 năm tới, luật chơi mới của thị trường quốc tế về sản phẩm nông lâm sẽ là gì để Việt 
Nam có thể chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận và tham gia cuộc chơi mới?

ii. Việt Nam sẽ cần chuẩn bị về mặt pháp lí, xây dựng năng lực cho các bên có liên quan để đón 
đầu thị trường mới như thế nào?

Bài viết này tổng hợp các thông tin hiện có, đồng thời dựa trên các kết quả nghiên cứu và kinh 
nghiệm thu được trên toàn cầu mà Tổ chức nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế (CIFOR) đã đúc kết 
trong vòng 10 năm trở lại đây để thảo luận về một trong những luật chơi mới của thị trường quốc 
tế: Sản xuất và kinh doanh không liên quan đến phá rừng. Bài viết sẽ trả lời 3 câu hỏi chính (Hộp 1). 

Hộp 1. Những vấn đề cần xem xét trong chương trình nông thôn mới giai đoạn 2020 - 2035

1. Sản xuất và kinh doanh không liên quan đến phá rừng là gì? Tại sao Việt Nam phải quan tâm tới 
yêu cầu mới này của thị trường? 

2. Chiến lược mà các nước trên thế giới, các tập đoàn đa quốc gia đang tiến hành để chuẩn bị cho 
thị thị trường mới này ra sao, và điều đó sẽ ảnh hưởng tới Việt Nam thế nào?

3. Việt Nam sẽ cần phải làm gì để để đón đầu và gia nhập thị trường mới trong 30 năm tới? 



2 Sản xuất và kinh doanh không liên quan 
tới phá rừng? 

Biến đổi khí hậu và giảm khí phát thải đang là vấn đề quan tâm nóng bỏng trên toàn cầu. Các hoạt 
động liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng gây ra 20% trong tổng lượng phát thải toàn cầu. 
Tuy nhiên, 70% diện tích rừng bị phá trên toàn cầu là do mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp 
và chuyển đổi rừng sang mục đích nông nghiệp. Trước áp lực và tác động tiêu cực của biến đổi khí 
hậu, xã hội và người tiêu dùng đang đòi hỏi và yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm 
thân thiện với môi trường. Một trong những yêu cầu đó là Sản xuất và kinh doanh không liên 
quan tới phá rừng. Trong thực tế, 87% người tiêu dùng tại Châu Âu yêu cầu tất cả các sản phẩm 
trên thị trường phải được kiểm tra và thẩm định không được liên quan đến phá rừng hoặc làm 
tổn hại tới rừng (The sustainable trade initiative 2019). Tuy chưa có con số thông báo chính thức, 
nhưng tại nhiều diễn đàn thúc đẩy phát triển đầu tư tại Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương cũng đưa 
ra những con số dự báo tương tự. Chính điều này đã thúc đẩy các quốc gia có nền kinh tế dựa vào 
ngành nông nghiệp và các tập đoàn lớn có sử dụng các sản phẩm nông lâm sản phải xem xét, đầu 
tư và chuẩn bị cho luật chơi mới thông qua xây dựng các yêu cầu xuất nhập khẩu, yêu cầu kiểm 
toán, quy trình đấu thầu, quy trình mua bán hàng hóa, thí điểm hệ thống giám sát và đánh giá và 
nâng cao năng lực cho các bên có liên quan để kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, đảm bảo không 
liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng. Ví dụ như chính phủ Na Uy đã xây dựng quy trình và 
chính sách yêu cầu các sản phẩm liên quan đến đậu nành làm thức ăn cho vật nuôi phải chứng 
minh được nguồn gốc, đảm bảo không có liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng. Chính phủ 
Anh cũng xây dựng các chính sách và quy trình kiểm soát các sản phẩm nhập khẩu từ gia súc gia 
cầm, dầu cọ sử dụng trong ngành mĩ phẩm, thuốc, đồ ăn, gỗ cũng phải đảm bảo không bắt nguồn 
từ hoạt động phá rừng. 

Hộp 2 cho thấy có rất nhiều quốc gia, các sáng kiến thị trường, cam kết chính trị liên quan đến sản 
xuất và kinh doanh không phá rừng với sự tham gia của hàng nghìn tập đoàn đa quốc gia trên thế 
giới. Các công ty tập đoàn này có doanh thu hàng năm ít nhất là 7.3 nghìn tỉ USD hàng năm và có 
mặt trên toàn cầu (Forest Trends 2016 và South Pole n.d)

Hộp 2. Xu thế thế giới tham gia cam kết bảo vệ rừng thế nào?

• 240 các cơ quan, doanh nghiệp tài chính trên toàn cầu (ví dụ: Ngân hàng, các quỹ ủy thác, các tổ 
chức quản lí tài chính), sở hữu tài sản trên 15 nghìn tỉ USD đã kí vào Hiệp ước “Công bố rừng” năm 
2014. 

• 34 công ty toàn cầu đã kí vào UN Declaration on Forests (Cam kết liên hợp quốc về bảo vệ rừng)
• 416 thành viên của Consumer Goods Forum bao gồm WalMart và Nestlé đã cam kết chuỗi sản xuất 

và cung ứng của họ không còn liên quan gì đến phá rừng năm 2020 and 2030. Diễn đàn người 
tiêu dùng tốt (The Consumer Good Forum) là một sáng kiến toàn cầu với sự tham gia của rất nhiều 
ngành kinh tế, thương mại, ngân hàng, các bên cung cấp dịch vụ trên 70 quốc gia lập nên. Tổng thu 
nhập và lãi ròng của các công ty tham gia diễn đàn này lên tới 2.5 nghìn tỉ Euro và họ tạo công ăn 
việc làm trực tiếp cho 10 triệu người và hơn 90 triệu người nữa trong chuỗi sản xuất nông nghiệp 
của họ trên toàn cầu. 

• Hiện nay trên toàn cầu có 579 công ty cam kết chuỗi cung ứng sản xuất của họ không liên quan đến 
phá rừng và suy thoái rừng trên toàn cầu.

Nguồn: Forest Trends 2016 và South Pole n.d
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Hình 1 cũng cho thấy không chỉ các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất sản phẩm, mà các doanh 
nghiệp tham gia sản xuất, chế biến, thu mua, trung gian, bán lẻ, bán buôn, kinh doanh đều tham 
gia tích cực vào cam kết không phá rừng. 

Trên 70% điện tích rừng bị phá là do sản xuất nông nghiệp. 49% trong tổng số này là do sản xuất 
nông nghiệp trái phép và 24% sản phẩm từ các hoạt động trái phép này được xuất khẩu ra thị 
trường quốc tế (South Pole n.d). Mặc dù các công ty cam kết kinh doanh và sản xuất liên quan đến 
phá rừng hoạt động trên nhiều ngành nghề (Hình 2), số lượng và cam kết tập trung vào ngành 
nông nghiệp và thực phẩm với các mặt hàng phổ biến như: cà phê, cao su, dầu cọ, sản phẩm gỗ, 
đậu nành, thịt gia súc gia cầm (Wensing 2019).
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3 Tại sao Việt Nam phải quan tâm tới yêu 
cầu mới này của thị trường? 

Theo nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế (CIFOR), tại Việt Nam có 92 công 
ty hoạt động trong 21 ngành nghề đang tham gia cam kết kinh doanh và sản xuất không phá rừng 
đến năm 2020 (Bảng 1 và Hình 2).  

Tuy chỉ chiếm 22.7% số lượng cam kết trên toàn cầu, các công ty này lại sở hữu và thâu tóm thị 
phần lớn tại Việt Nam và đóng góp kinh tế chủ lực cho nền kinh tế nước nhà. Phần dưới đây sẽ trình 
bày một vài ví dụ công ty và ngành nghề liên quan để thấy rõ tác động kinh tế rõ rệt nếu chuỗi sản 
xuất và kinh doanh ngành nghề này tại Việt Nam không kịp thời chuẩn bị đón đầu và gia nhập thị 
trường mới. 

Bảng 1. Một số ngành nghề chính mà các công ty trên toàn cầu cam kết không sản xuất và kinh doanh 
liên quan đến phá rừng

Số lượng công ty Tên công ty 

Thời trang 

 • Trang phục & giày dép 9 H & M Hennes & Mauritz AB; Tapestry; Marks & Spencer 
Group PLC; Inditex S.A.; Fast Retailing, Asics Corp.; Nike Inc.; 
Pou chen; Associated British Foods Plc

 • Phụ kiện & hành lý 4 H & M Hennes & Mauritz AB; Tapestry; Marks & Spencer 
Group PLC; Inditex S.A.

Nông nghiệp 

 • Nông nghiệp 5 Archer Daniels Midland Co.; Musim Mas; Sime Darby Bhd.; 
Wilmar International Ltd.; Bunge Ltd.

 • Sản phẩm nông nghiệp 14 Louis Dreyfus; Ameropa Ltd.; Sadesa; Glencore; Archer 
Daniels Midland Co.; Musim Mas; Sime Darby Bhd.; Wilmar 
International Ltd.; Bunge Ltd.; Charoen Pokphand Group; 
Cargill; Mitsubishi Corp.; COFCO; Olam International

 • Thức ăn chăn nuôi 11 Charoen Pokphand Group; Cargill; Haid Group; CJ 
Cheiljedang Corporation; De Heus; Danish Agro; InVivo; 
New Hope Group; East Hope Group; Japfa Ltd; Uni-
President Enterprises Corp.

Xây dựng 5 Mitsubishi Corp.; Daiwa House Group; Sumitomo Forestry; 
Danzer Group; Nippon Paper Industries Co. Ltd.

Mỹ phẩm & chăm sóc cá 
nhân

13 Esteé Lauder Companies Inc.; GlaxoSmithKline Plc; 
Shiseido Co. Ltd.; AmorePacific Corp; CK Hutchison 
Holdings; Kao Corp.; Henkel AG & Co. KGaA; Procter & 
Gamble Co.; Colgate-Palmolive Co.; Unilever PLC; Kimberly-
Clark Group; Unicharm Corporation

Chuỗi bán lẻ thực phẩm 6 Marks & Spencer Group PLC; Charoen Pokphand Group; CK 
Hutchison Holdings; AEON Co. Ltd.; Association Familiale 
Mulliez (AFM); Lotte Co. Ltd.

Lâm nghiệp 6 COFCO; Olam International; Sumitomo Forestry; Danzer 
Group; Oji Holdings Corp.; International Paper 

Xem tiếp ở trang sau
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Số lượng công ty Tên công ty 

Nhà cửa 

 • Nội thất & sàn nhà 7 Inditex S.A.; Association Familiale Mulliez (AFM); Adient; 
Lear Corp.; Nitori Holdings Co. Ltd.; Ashley Furniture 
Industries Inc.; 3M Company

 • Vật dụng sửa chữa nhà 
cửa 

1 Association Familiale Mulliez (AFM)

Hàng tiêu dùng 5 Kao Corp.; Henkel AG & Co. KGaA; Procter & Gamble Co.; 
Colgate-Palmolive Co.; Unilever PLC

Thực phẩm 

 • Thực phẩm đóng gói 14 Mitsubishi Corp.; COFCO; Olam International; Uni-President 
Enterprises Corp.; Associated British Foods Plc; Unilever 
PLC; Koninklijke FrieslandCampina N.V.; Lotte Co. Ltd.; 
Nestlé S.A.; Mars Inc.; Mondelez International Inc.; Kewpie 
Corp.; Yakult Honsha Co. Ltd.; Yamazaki Baking Co.

 • Gia vị 6 Archer Daniels Midland Co.; Cargill; Associated British 
Foods Plc; Koninklijke DSM N.V.; BASF SE; DuPont

 • Dầu mỡ 5 Musim Mas; Sime Darby Bhd.; Wilmar International Ltd.; 
Bunge Ltd.; Uni-President Enterprises Corp.

 • Bơ sữa 1 Koninklijke FrieslandCampina N.V.

 • Đồ ăn nhanh 7 McDonald’s Corp.; Restaurant Brands International; 
Doctor’s Associates Inc.; Dunkin’ Brands Group Inc.; Yum! 
Brands Inc.; Starbucks Corp.; Domino’s Pizza Inc.

Giấy và bao bì 8 Nippon Paper Industries Co. Ltd.; Kimberly-Clark Group; 
Unicharm Corporation; Oji Holdings Corp.; 3M Company; 
Nine Dragons Paper Holdings; Gold Best Holdings; 
International Paper 

In ấn và xuất bản 1 Dai Nippon Printing

Khác 3 BASF SE; DuPont; Royal Dutch Shell

Công nghiệp ô tô 

Cao su 10 Michelin, Pirelli, Bridgestone, Goodyear, Sumitomo, 
Continental, Yokohama, Hankook Toyo Tires, Halcyon 

Sản xuất ô tô 3 General Motors, BMW, Toyota

Tổng số 92a

a  Số liệu có phần khách so với Hình 2 vì chúng tôi đã bổ sung cập nhật các số liệu cho tới năm 2019 trong khi số liệu 
của Hình 2 mới chỉ cập nhật tới năm 2018.
Nguồn: Forest500 2018 và WWF 2018, CIFOR own data 2019. 

Bảng 1. Tiếp trang trước

3.1 Ngành dệt may với ví dụ từ Nike

Ngành dệt may là một trong những ngành mũi nhọn của Việt Nam, ngành có kim ngạch xuất khẩu 
lớn thứ hai với giá trị xuất khẩu đóng góp từ 10-15% vào GDP. Trong những năm gần đây, ngành 
dệt may Việt Nam liên tục phát triển với tốc độ bình quân 17% một năm. Việt Nam là một trong 10 
nước xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới. Các doanh nghiệp FDI tuy chỉ chiếm 25% về số lượng 
nhưng đóng góp đến hơn 60.64% vào kim ngạch xuất khẩu may mặc trong năm 2017 của ngành 
dệt may Việt Nam (VIRAC 2019). Năm 2018 là một năm thành công đối với hoạt động xuất khẩu của 
ngành dệt may Việt Nam với tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 36 tỷ USD, tăng 16,01% so với năm 
2017 (Lê 2018). Ngành dệt may cũng là ngành có nhiều công ty tham gia cam kết sản xuất và kinh 
doanh không liên quan đến phá rừng trên toàn cầu.  
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Tại Việt Nam, Nike là một trong những nhà đầu tư sở hữu thị phần lớn nhất trên thế giới và trong 
nước. Nike sở hữu thị phần lớn nhất về ngành may mặc trên toàn cầu (38%). Doanh thu bán hàng 
hàng năm của Nike lên đến 23 tỉ đô la Mỹ (The Forbes n.d). Nike cam kết sẽ giảm lượng phát thải 
50% trên toàn cầu cho tới năm 2025, và phần lớn liên quan đến phá rừng. Nike hiện nay có 105 
công ty đang cung ứng các mặt hàng cho Nike với 440,922 công nhân đang làm việc tại Việt Nam 
(Nike n.d). Nike có 150 nhà máy sản xuất các sản phẩm may mặc ở 14 quốc gia trên toàn cầu và 
105 công ty tại Việt Nam sản xuất và chiếm tới 43% tổng sản lượng sản lượng sản xuất may mặc 
(CSIMarket n.d). 41% người lao động trên toàn cầu sản xuất các khâu đoạn cuối cùng của sản phẩm 
Nike là người Việt Nam. Các nhà máy của Nike tại Việt Nam đóng góp 16% trên toàn lượng sản xuất 
của Nike trên thế giới (Joshua n.d). 

Nike và những bên cung ứng sản phẩm cho Nike tại Việt Nam đã tạo ra việc làm và là nguồn thu 
thuế của Việt Nam. Tuy nhiên, vấn đề môi trường mà đặc biệt là sản xuất và kinh doanh hàng hóa 
không liên quan đến phá rừng đã được Nike cam kết loại bỏ từ năm 2009. Nike đã ra chính sách 
thu mua hàng mới đối với Brazil để tránh các sản phẩm da giầy của mình liên quan đến phá rừng 
(Nike News 2009, Mat Mc 2009 và Mongabay 2009). Tại Việt Nam, Nike cũng đang làm việc với các 
bên cung ứng của mình để tìm giải pháp giảm phát thải (Aparna 2016). Ngoài Nike, các công ty thời 
trang khác như H&M, Addidas cũng gia nhập cam kết không phá rừng và đang nỗ lực xây dựng 
chính sách mua hàng của mình để đảm bảo chỉ lựa chọn các bên cung ứng kinh doanh bền vững 
và không phá rừng (Walker và cộng sự 2013 và Siegle 2013). Những xu thế ở kỉ nguyên bảo vệ rừng 
và ưu tiên những nguồn năng lượng sạch tái tạo này, nếu Việt Nam không bắt kịp, sẽ rất dễ đánh 
mất một thị trường lớn, gây ra thiếu hụt nguồn thu nhập đáng kể đánh vào nền kinh tế quốc dân.

3.2 Ngành Cà phê và ví dụ từ Nestle

Cà phê là một trong những ngành kinh tế chủ lực của Việt Nam. Theo tính toán từ số liệu thống kê 
sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 8 tháng đầu năm 2017 cả nước xuất khẩu trên 1,02 triệu tấn cà 
phê, thu về trên 2,29 tỷ USD (caphenguyenchat, n.d). Theo thông tin từ Hiệp hội Cà phê - Ca cao 
Việt Nam (VICOFA), hiện Việt Nam có khoảng 
150 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê và hơn 
3000 đại lí thu mua cà phê trên cả nước. Cũng 
theo VICOFA, tuy số lượng doanh nghiệp nước 
ngoài đầu tư vào ngành cà phê không lớn, họ 
lại chiếm tỉ trọng lớn trong tổng kim ngạch 
xuất khẩu cà phê nhân tại Việt Nam.  Doanh thu 
thuần của các doanh nghiệp cà phê trong năm 
2017 đạt mức tăng trưởng trung bình khoảng 
12-13% so với năm 2016, cao hơn hẳn so với 
các ngành khác (Cổng thông tin quốc gia về 
đăng kí doanh nghiệp 2018). Các công ty như 
Nestlé có doanh thu ròng trên 100 tỉ đô la Mỹ 
và Walmart có doanh thu trên 470 tỉ đô la Mỹ. 

Tuy ngành cà phê là ngành trọng điểm của Việt 
Nam, nhiều báo cáo trên thế giới và trong nước 
đã chỉ rõ cà phê là một trong những nguyên 
nhân chính dẫn đến phá rừng và suy thoái rừng 
tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Tập đoàn 
Nestle, đơn vị thu mua cà phê lớn nhất của Việt 
Nam và cũng là bên công ty có doanh thu bán 
lẻ lớn nhất Việt Nam (Hình 3), cũng là một trong 

33.8%

24.0%

18.1%

24.1%

Nestlé Vietnam

Vinacafe Biên Hòa

Tập đoàn Trung Nguyen

Các DN khác

Hình 3. Doanh thu bán lẻ của các doanh 
nghiệp cà phê năm 2017
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những công ty đầu tiên trên thế giới cam kết vào việc sản xuất kinh doanh không liên quan đến 
phá rừng (Hộp 3). 

Trong vòng 20 năm qua, đầu tư của Nestle vào thị trường Việt Nam đã tăng từ 24 triệu USD năm 
1995 lên đến 520 triệu USD vào năm 2015. Nestle Việt Nam đã có doanh thu gần như tăng gấp đôi 
trong 4 năm trở lại đây và trở thành một trong những tập đoàn về sản xuất thức ăn, đồ uống FMCG 
lớn nhất tại Việt Nam (Hình 3).  

Việc Nestle là khách hàng lớn nhất thu mua cà phê tại Việt Nam và với định hướng thị trường 
không liên quan đến phá rừng của Nestle tới năm 2020 đặt ra những yêu cầu mới cho các hộ và 
doanh nghiệp đang trồng, khai thác và kinh doanh cà phê phải tuân theo bởi nếu không đáp ứng 
được yêu cầu này vào năm 2020, tác động về kinh tế có thể rất đáng kể. Cụ thể:
• Việt Nam là thị trường phát triển nhanh nhất của Nestle tại Châu Á và công ty đã đóng góp 

to lớn vào FDI của Việt Nam trong vòng 30 năm qua --- > không đáp ứng yêu cầu chuỗi hàng 
hóa của Nestle, Việt Nam có thể đánh mất doanh nghiệp này do Nestle có thể chuyển sang thị 
trường khác đã xây dựng và vận hành quy trình chuẩn tránh phá rừng sẵn có và đáp ứng yêu 
cầu. 

• Hàng năm, Nestle thu mua tối thiểu 20-25% tổng sản lượng cà phê sản xuất tại Việt Nam. Nestle 
cũng đầu tư khoảng 600 triệu USD cho chuỗi cung ứng và xuất khẩu cà phê tại Việt Nam. Ngoài 
ra Nestle còn là công ty có doanh thu cao nhất năm 2017 chỉ sau có Vinamilk  Nếu Nestle đưa 
ra yêu cầu mới và quy trình mới phải tuân thủ liên quan đến không phá rừng mà các hộ gia đình 
và doanh nghiệp không chuẩn bị sẵn sàng và thực hiên được, sản lượng cà phê và sữa sản xuất 
ra có thể trở nền tồn đọng, không bán được và có thể giá bán trên cả nước sẽ bị hạ thấp xuống. 

• Nestle được Bộ Tài Chính công nhận là tập đoàn đa quốc gia đóng góp thuế nhiều thứ 59 tại Việt 
Nam. Tổng đầu tư của Nestle tại Việt Nam cũng đạt con số cao lên đến 108.7 triệu USD tại Hưng 
Yên và đóng góp mạnh mẽ vào phát triển kinh tế của tỉnh --- > Nếu Nestle rút và không thể thu 
mua và sản xuất các mặt hàng cà phê do các doanh nghiệp không đáp ứng được yêu cầu chứng 
minh không phá rừng, tiềm năng đóng góp kinh tế này có thể bị mất. 

• Nestle có 6 nhà máy tại Việt Nam với mục tiêu tạo ra việc làm cho hàng nghìn người lao động 
Việt Nam (Lan 2019). Với việc mở rộng chuỗi dây chuyền sản xuất NESCAFÉ Dolce Gusto tại 
Đồng Nai vào tháng 7 năm 2019, Nestle đang muốn mở rộng sản xuất các mặt hàng này 
từ 2,500 tấn cà phê của Việt Nam với dự định tăng nhanh con số này trong thời gian tới 
(VietnamPlus 2019). 

• Nestle cũng đang sở hữu trên 1/3 chuỗi thị trường bán lẻ trên Việt Nam và có doanh thu lớn thứ 
2 trên thị trường liên quan đến các mặt hàng sữa (chỉ sau có Vinamilk) (Dũng 2019) đồng thời 
cung cấp việc làm cho hơn 3000 người lao động tại Việt Nam (An 2016). Nếu không đủ sức cạnh 
tranh trên thị trường, hàng nghìn người lao động tại Việt Nam có nguy cơ bị mất việc.  

Hộp 3. Trường hợp ví dụ của công ty Nestle

Tại các nước khác, Nestle chỉ mạnh về 1-2 mặt hàng và thương hiệu, nhưng ở Việt Nam, Nestle có mặt 
trên các thị trường với đầy đủ các mặt hàng và thương hiệu bao gồm Milo (là thương hiệu nổi tiếng và 
thành công, có doanh thu lớn nhất), NESCAFÉ, MAGGI, Nestlé, La Vie và sữa trẻ em NAN. 

Năm 2010, Nestle chính thức công bố sẽ chấm dứt hiện tượng phá rừng trong chuỗi cung ứng và sản 
xuất của họ vào năm 2020. Nestle đã xây dựng bản đồ xác định các rủi ro trên toàn bộ chuối cung ứng 
trên toàn cầu và xác định được Nestle hiện đang và sẽ mua các loại sản phẩm có nguồn gốc từ:

• Đất nông nghiệp xen kẽ với rừng và đất rừng
• Đất chuyển đổi từ đất rừng sang đất nông nghiệp
• Đất chặt phá từ rừng trực tiếp

Nestle Waters còn sở hữu và cho thuê rừng để các công ty nước khoáng Nestle sử dụng.  Khi cấp chứng 

Xem tiếp ở trang sau
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Ngoài Nestle, các công ty cà phê quốc tế khác bao gồm Jacobs Douwe Egberts, Louis Dreyfus and 
ACOM, The Sustainable Trade Initiative và các công ty Hà Lan và Việt Nam cũng kí kết sẽ bảo vệ 
rừng tự nhiên với mục tiêu đến năm 2025, phá rừng liên quan tới việc trồng và sản xuất cà phê sẽ 
phải được chấm dứt (The sustainable trade initiative 2019).

3.3 Ngành gỗ với ví dụ từ IKEA

Năm 2018 đánh dấu sự thành công vượt trội của ngành gỗ Việt Nam với tốc độ tăng trưởng xuất 
khẩu gỗ và các sản phẩm đồ gỗ tăng rất mạnh đạt hơn 9 tỷ đô la, đứng thứ 5 thế giới và thứ 2 tại 
châu Á, chiếm khoảng 6-7% thị phần thế giới (Diễn Đàn Doanh Nghiệp 2019). Theo báo cáo của 
Tổng cục Lâm nghiệp, xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt hơn 6 tỉ USD trong 8 tháng đầu năm 2019, 
tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2018 (Gỗ Việt 2019). Việt Nam đã tham gia VPA/FLEGT cũng như có 
Chương trình hành động REDD+ quốc gia (Giảm phá rừng và suy thoái rừng). Tuy nhiên, ngoài cam 
kết và luật chơi của thị trường liên quan đến truy xuất nguồn gốc gỗ bền vững, yêu cầu mới của thị 
trường liên đến cam kết kinh doanh và sản xuất không phá rừng cũng tác động không nhỏ tới các 
doanh nghiệp trong tương lai. Theo nhiều nghiên cứu, Việt Nam hiện có trên 3000 cơ sở và doanh 
nghiệp chế biến gỗ, trong đó chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ với hơn 300,000 lao động (Tô và Canby 
2011).  Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ này đáp ứng yêu cầu mới của các công ty và người mua 
lớn, như ví dụ IKEA dưới đây đang đặt ra các thách thức mới cho quốc gia. 

IKEA là nhà bán lẻ và sản xuất nội thất lớn nhất thế giới (Business Insider 2016). IKEA tiêu thụ 1% 
tổng sản lượng sản xuất gỗ sản xuất trên thế giới và 60% sản phẩm IKEA đang sản xuất đến từ gỗ 
(IKEA 2013). Tổng doanh thu của IKEA năm 2018 tăng 4.7% so với năm 2017 và đạt 37.1 triệu EURO 
vào năm 2018 với 1.5 triệu EURO lợi nhuận ròng (INGKA 2018).

chỉ và quyết định mua hàng, Nestle sẽ đánh giá và kiểm duyệt trên các tiêu chí sau:
• Thực hiện đầy đủ với các quy định của luật pháp trong và ngoài nước
• Thực hiện thống nhất và toàn diện trên toàn thế giới
• Có quy trình quản lí và ra quyết định có sự tham gia của các bên có liên quan 
• Có được sự ủng hộ của NGO
• Tôn trọng và thực thi các quyền dành cho người dân tộc thiểu số 
• Gắn kết và hỗ trợ các hộ gia đình quy mô nhỏ
• Khả năng tránh và loại bỏ các hoạt động có tác động xấu tới rừng và bảo tồn, kiểm tra chuỗi 

giá trị hàng hóa
• Sử dụng hạn mức và thời gian cho phép do Forest Stewardship Council (FSC), the Roundtable 

on Sustainable Palm Oil (RSPO) and Roundtable on Responsible Soy (RTRS) thông qua khi 
quyết định chuyển đổi đất rừng và khai thác rừng. 

Nestle sẽ không mua hàng từ bất cứ ai có liên quan đến phá rừng và chuyển đổi đất rừng. Nestle có một 
bộ phận độc lập để cấp chứng chỉ do Nestle quy định và vận hành để chứng thực các công ty có đạt 
chuẩn mực này không. Nesle cam kết rằng sản phẩm liên quan đến cà phê, giấy và bìa, gỗ, dầu cọ, các 
sản phẩm về sữa, đậu tương,các sản phẩm nông nghiệp, thịt, sữa, cacao mà họ mua và sử dụng sẽ: 
Không dẫn đến phá rừng và không dẫn đến suy giảm đa dạng sinh học. Các bên cung ứng buộc phải 
chứng minh họ có khả năng theo dõi, sử dụng phương pháp và hệ thống chuỗi giá trị để khẳng định thời 
gian sẽ thực hiện được cam kết này và được bên thứ 3 kiểm tra và cấp chứng chỉ. Khi các công ty không 
đạt được các tiêu chuẩn này, Nestle sẽ không mua hàng của các doanh nghiệp này nữa. Nestle theo dõi 
chuỗi cung ứng sản phẩm liên quan đến dầu cọ bằng công nghệ ảnh vệ tinh và sẽ tiến hành ứng dụng 
khoa học công nghệ để giám sát và quản lí chuỗi cung ứng liên quan đến ngành cà phê, giấy và đậu 
nành. Với các nhà cung ứng, Nestle cho phép chuẩn bị trong vòng 3 năm và sau 5 năm phải tuyệt đối 
tuân thủ luật và yêu cầu liên quan đến phòng tránh phá rừng. 

Nguồn: Nestle 2019

Hộp 3. Tiếp trang trước
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Cùng với cam kết của mình, IKEA hiện thực hoá bằng việc 77% lượng gỗ họ sử dụng năm 2017 đều 
từ nguồn gỗ bền vững và đã tăng lên 85% vào năm 2018. Bên cạnh đó, họ đang yêu cầu các nhà 
cung cấp có được các chứng chỉ gỗ bền vững để tiếp tục hợp tác như một yêu cầu bắt buộc đối với 
các nhà cung cấp (IKEA 2018) (Hộp 4). Đây là một trở ngại với các doanh nghiệp cung ứng của Việt 
Nam khi họ chưa thể đáp ứng được các tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Theo Zhang và Hed 2009, tới thời điểm tháng 3 năm 2009, IKEA có 42 nhà cung cấp tại Việt Nam, 
và phần lớn trong số đó đạt được cấp độ 2 của tiêu chuẩn IWAY của IKEA đề ra (trong đó có nhiều 
chỉ tiêu về môi trường như cam kết nguồn gỗ bền vững). Tuy nhiên, theo Forest Trend (Nguyễn và 
các cộng sự 2018), đến năm 2016 IKEA chỉ còn 10 nhà cung cấp. Điều này cho thấy có thể các nhà 
cung cấp tại Việt Nam đã không thể bắt kịp với sự chuyển dịch và luật chơi của thị trường quốc tế 
khi IKEA áp dụng những tiêu chuẩn rất khắt khe và các quá trình nghiêm ngặt trong việc chọn nhà 
cung cấp, đặt ra yêu cầu về khả năng sản xuất quy mô lớn. 

Tuy nhiên, vào năm 2016, dù số lượng nhà cung cấp đã giảm xuống đáng kể, tổng giá trị giao dịch 
giữa IKEA và các nhà cung cấp từ Việt Nam (10 nhà cung cấp) đã đạt đến xấp xỉ 100 triệu EURO (118 
triệu USD).

3.4 Cao su với ví dụ của các công ty sản xuất lốp xe và công nghiệp xe hơi

Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu cao su lớn thứ 3 trên thị trường quốc tế (USAID 2018). 
Việc trồng và mở rộng cao su là nguyên nhân chính dẫn đến phá rừng trên toàn cầu cũng như Việt 
Nam (USAID 2018). 

Cao su với doanh thu 30 tỉ đô la Mỹ là một trong những ngành được người tiêu dùng trên toàn 
cầu kêu gọi sản xuất bền vững dẫn đến việc nhiều công ty dẫn đầu trong sản xuất lốp xe cam kết 
sẽ sử dụng nguồn cao su có trách nhiệm từ năm 2016 như Michelin và theo sau là các hãng như 
Pirelli, Bridgestone, Goodyear, Sumitomo, Continental, Yokohama, Hankook và Toyo Tires. Vào năm 
2017, Gerneral Motors là công ty sản xuất ô tô lớn thứ 3 thế giới đã tiên phong trong cam kết sử 
dụng nguồn cao su có trách nhiệm, tiếp theo sau đó là BMW và Toyota (hai hãng sản xuất xe hơi 
này trước đó vào năm 2016 đã kí cam kết từ để tập trung tăng lượng cao su bền vững bao gồm cả 
cao su tự nhiên) (USAID 2018). Năm 2018, Halcyon là công ty xử lý cao su đầu tiên tham gia vào 
cam kết này không liên quan đến phá rừng và suy thoái rừng (WWF n.d). 

Hộp 4. Yêu cầu và quy trình mua, nhập gỗ từ các bên cung cấp trong đó có Việt Nam của IKEA

IKEA yêu cầu các nhà cung ứng đảm bảo sản phẩm họ bán ra: 
• Không được có nguồn gốc từ việc khai thác trái phép rừng
• Không được có nguồn gốc từ các xung đột xã hội liên quan đến rừng
• Không được bắt nguồn từ rừng tự nhiên nguyên sinh và các khu rừng có giá trị bảo tồn cao 
• Không bắt nguồn từ rừng tự nhiên ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới đã được chuyển đổi sang rừng 

trồng hoặc mục đích sử dụng phi lâm nghiệp khác
• Không được bắt nguồn từ các loại cây biến đổi gen thương mại được công nhận chính thức và xác 

định theo địa lý  

(Nguyễn và các cộng sự 2018)

IKEA đang hướng đến việc sử dụng 100% gỗ từ nguồn bền vững như gỗ tái chế hoặc gỗ có chứng 
chỉ FSC (Forest Stewardship Council) như một phương pháp trong việc thực hiện mục tiêu giảm 
toàn bộ phát thải của chuỗi giá trị công ty vào năm 2030. 
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Ngoài ra, máy bay, tàu, xe máy, giày dép, đài đều cần có cao su trong quy trình sản xuất của mình. 
Phần lớn cao su tự nhiên đang được bán trên thị trường thế giới đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, 
Indonesia và Việt Nam. 4 quốc gia này sản xuất 90% cao su trên thế giới. Việc chuẩn bị năng lực sẵn 
sàng cho các công ty sản xuất cao su tại Việt Nam với yêu cầu mới của thị trường là cần thiết và cần 
phải có nhiều nghiên cứu đánh giá hơn trong lĩnh vực này. 

3.5 Ngành Mĩ phẩm với ví dụ của L’oreal

Ngành mĩ phẩm cũng là ngành cam kết sản xuất và kinh doanh không phá rừng mạnh mẽ nhất 
trên thế giới. 

Điển hình là các công ty Unilever (n.d), L’oreal đã thông qua chính sách và cam kết Chính sách 
không phá rừng và khẳng định đến năm 2020, không có sản phẩm thô nào được công ty thu mua, 
sử dụng có liên quan đến phá rừng.  Các sản phẩm của L’oreal sử dụng rất nhiều rất nhiều dầu cọ 
và dầu đậu nành với các vùng khai thác tập chung chủ yếu ở Indonesia (71%) và Malaysia (27%) 
(L’ORÉAL 2018).  Các mục tiêu tham vọng của L’Oreal để đạt đến đích cuối cùng là hoàn toàn không 
liên quan đến việc phá rừng và làm suy thoái rừng đang được triển khai rất mạnh mẽ, đơn cử như 
việc đến thời điểm hiện tại, tập đoàn này đã có thể truy được nguồn gốc của 95% tổng số lượng 
dầu cọ mà họ sử dụng để có thể kiểm duyệt một cách chặt chẽ. 

Ước tính trung bình hàng năm, L’oreal sử dụng 71,000 tấn dầu cọ với những tiêu chuẩn vô cùng 
khắt khe liên quan đến việc kiểm soát nguồn cung cấp dầu. Từ năm 2010, 100% lượng dầu cọ họ 
thu mua đạt tiêu chuẩn RSPO thông qua thang đánh giá Segregated (SG), một trong những thang 
đánh giá khắt khe nhất trên thế giới.  Những nhà cung cấp đến từ Indonesia và Malaysia đủ khả 
năng đáp ứng những tiêu chuẩn này của L’Oreal và nhờ đó mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho 
nền kinh tế của họ. Ở Indonesia, ngành công nghiệp dầu cọ là một trong những mặt hàng xuất 
khẩu đem lại doanh thu lớn nhất, đóng góp 2.46% tổng GDP của cả nước (Jakarta Globe 2019). 

Đây là một trong những quốc gia đáng học hỏi với mô hình thu hút các tập đoàn quốc tế bằng việc 
cấp tiến trong khâu cung cấp nguyên liệu đầu vào. Nền kinh tế của Indonesia có được 1 khoản thu 
lớn nhờ đáp ứng được các điều kiện của chuỗi cung ứng thân thiện và bền vững với môi trường 
của các tập đoàn đa quốc gia lớn, đơn cử như trường hợp của L’Oreal.
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Các phân tích trên đây cho thấy các cam kết và thị trường trong tương lai liên quan đến sản xuất 
và kinh doanh không liên quan đến phá rừng sẽ ảnh hưởng lớn đến nhiều ngành nghề hiện đang 
đóng vai trò chủ lực trong nền kinh tế của Việt Nam. Chuẩn bị sẵn sàng cho các bên có liên quan 
hiểu rõ và tiến hành các bước cần thiết hướng tới thị trường năm 2020- 2030 đang trở thành vấn đề 
cấp thiết. Bảng 2 tóm tắt vai trò của các bên có liên quan cũng như các hoạt động ưu tiên cần thực 
hiện trong thời gian tới để giúp Việt Nam hội nhập vào thị trường thế giới tốt hơn. 

Bảng 2. Vai trò và các hoạt động cần thiết để hỗ trợ Việt Nam tiệm cận với việc sản xuất và kinh doanh 
không phá rừng.

Các bên có 
liên quan

Nhiệm vụ, trách nhiệm và các bước tiếp theo

Các cơ 
quan nhà 
nước

• Xây dựng hành lang pháp lí và nâng cao thực thi pháp luật liên quan đến thực hiện cam 
kết kinh doanh và sản xuất không phá rừng cho các công ty trong và ngoài nước

• Xây dựng các mô hình kinh tế hài hòa hóa giữa sản xuất và bảo vệ rừng
• Xây dựng và áp dụng các hướng dẫn báo cáo nhập và xuất khẩu hàng hóa không liên 

quan đến phá rừng 
• Xác định các vùng cung ứng nguyên liệu hiện nay và trong tương lai có rủi ro phá rừng 

và ưu tiên thực hiện các chiến lược cần thiết để giảm thiểu phá rừng trong các vùng 
nguy cơ này

• Xây dựng các hệ thống giám sát và báo cáo, quy trình thẩm định và cấp chứng chỉ kinh 
doanh không liên quan đến phá rừng. 

• Cung cấp tài chính và hỗ trợ tiếp cận thị trường để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
cũng như cộng đồng đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan đến sản xuất và kinh doanh 
không phá rừng 

• Xây dựng cơ chế theo dõi và giám sát, sử dụng công nghệ để xác định và giám sát các 
bên cung ứng phát triển bền vững kịp thời. Minh bạch hóa chuỗi cung ứng, giám sát 
thường xuyên, sử dụng công nghệ điện thoại thông minh.

Các doanh 
nghiệp

• Xác định dấu chân phá rừng của chuỗi sản xuất và cung ứng hiện nay
• Xác định lại rủi ro (ai, ở đâu, mức độ rủi ro thế nào) và xây dựng chiến lược không phá 

rừng
• Tuyên truyền và nâng cao năng lực cho các nhà cung ứng
• Định hướng lại cơ chế tìm, mua bán và quản lí nguồn hàng và đặt ra các yêu cầu kiểm 

duyệt trong quy trình đấu thấu và thu mua
• Tạo ra các cơ chế thưởng phạt cho những nỗ lực đạt được liên quan đến giảm và tránh 

phá rừng
• Giám sát, điều tra, cấp chứng chỉ không phá rừng
• Trên thế giới đã có nhiều công cụ như Global Forest Watch (GFW) Pro có thể giúp các 

công ty phân tích các xu thế mặt hàng phát triển có liên quan đến phá rừng. Công cụ 
này có thể giúp các bên có liên quan xem xét đến số liệu liên quan đến lịch sử phá rừng 
tại nơi mà họ đang nhập nguyên liệu, khả năng rủi ro liên quan đến cháy rừng từ đó 
đánh giá rủi ro mà chuỗi cung ứng có thể gặp phải và quyết định có nên nhập hoặc mua 
hàng hóa từ những khu vực này hay không. Các bên cũng có thể sử dụng công cụ này để 
giám sát việc thực hiện kiểm soát phá rừng ở các nơi này (Amaral and Jane 2019). Công 
cụ này cũng được sử dụng rộng rãi bời các Ngân Hàng (IDB Invest), Công ty sản xuất các 
sản phẩm nông nghiệp để định vị trên 1000 địa bàn sản xuất dầu cọ, cacao, gỗ và cao su 
và nhận ra ½ chuỗi cung ứng của họ rủi ro dẫn đến phá rừng (Wensing D 2019).

Xem tiếp ở trang sau

https://pro.globalforestwatch.org/
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Các bên có 
liên quan

Nhiệm vụ, trách nhiệm và các bước tiếp theo

Các doanh 
nghiệp

• Ba cách tiếp cận chính mà các công ty thế giới và chính phủ khối EU và US thường áp 
dụng để có thể để tránh sản xuất và kinh doanh liên quan đến phá rừng là (Pacheco và 
cộng sự. 2018): 

 − Cách tiếp cận từng công ty hoặc theo nhóm, dựa trên Hệ thống Tiêu chuẩn Tự 
nguyện (VSS) để thể hiện sự tuân thủ với các thông lệ sản xuất hoặc quản lý, ở cấp độ 
hộ gia đình, nhóm sản xuất nhỏ, mức độ trồng trọt hoặc đất nhượng

 − Cách tiếp cận theo ngành, với việc tập trung sự can thiệp dựa trên chuỗi cung ứng, 
tìm cách quản lý các rủi ro và mối quan tâm chính về môi trường xuyên suốt chuỗi 
cung ứng từ người dùng cuối cho đến những nhà cung cấp ban đầu

 − Cách tiếp cận hỗn hợp giữa chuỗi cung ứng và địa bàn, được gắn với cách tiếp cận 
mang tính tài phán của việc không phá rừng, dựa trên quan hệ đối tác công tư để hỗ 
trợ các hành động bền vững, chủ yếu được dàn xếp bởi các tổ chức phi chính phủ 
hoặc liên minh của các bên liên quan

Các tổ chức 
xã hội dân 
sự

• Tham gia giám sát độc lập thực thi pháp luật của các bên có liên quan đến cam kết sản 
xuất và kinh doanh không phá rừng

• Nâng cao năng lực cho các bên có liên quan để đảm bảo quá trình đánh giá được minh 
bạch

Nghiên cứu Mặc dù cam kết kinh doanh không liên quan đến phá rừng có ảnh hưởng mạnh mẽ tới nền 
kinh tế của Việt Nam trong nhiều năm tới, chưa có một nghiên cứu đầy đủ nào được tiến 
hành để đánh giá mức độ rủi ro của tối thiểu 22 ngành nghề đã được trình bày báo cáo này. 

Báo cáo này phần nào đã tổng hợp số liệu của một số ngành chính nhưng còn cần phân 
tích và nghiên cứu cụ thể hơn mức độ ảnh hưởng của từng ngành nghề, cũng như xác định 
những ưu tiên cần hỗ trợ cho doanh nghiệp và nhà nước trong thời gian tới. 

Bảng 2. Tiếp trang trước
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Sản xuất và kinh doanh không liên quan đến phá rừng là yêu cầu của thị trường toàn cầu từ nay tới năm 2030. 
Hơn 1000 thể chế tài chính (ví dụ: ngân hàng, quỹ ủy thác, nhà tài trợ), và 600 tập đoàn đa quốc gia trên toàn cầu 
đã cam kết sản xuất và cung cấp các sản phẩm nông sản không liên quan đến phá rừng và đang xây dựng quy 
trình kiểm tra, sàng lọc, cấp chứng chỉ cho các bên cung ứng dịch vụ và các nước sản xuất sản phẩm nông lâm sản. 
Chính phủ của các nước khối Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc cũng đang ráo riết xây dựng hành lang pháp lí để kiểm 
duyệt và cấp chứng chỉ cho các sản phẩm nhập khẩu vào nước họ. 

Tại Việt Nam, có 92 công ty trong và ngoài nước kinh doanh trên 21 lĩnh vực và ngành nghề đã kí cam kết vào lộ 
trình không phá rừng cho tới năm 2020. 21 lĩnh vực bao gồm: thời trang - Trang phục & giày dép, Nông nghiệp, Xây 
dựng Mỹ phẩm & chăm sóc cá nhân, Chuỗi bán lẻ thực phẩm, Lâm nghiệp; Nhà cửa - Nội thất & sàn nhà - Vật dụng 
sửa chữa nhà cửa; Hàng tiêu dùng Thực phẩm, Giấy và bao bì, in ấn và xuất bản, Công nghiệp ô tô - Cao su - Sản 
xuất ô tô. Các công ty này đóng góp lớn trong GDP quốc gia và phát triển kinh tế địa phương, đồng thời là người 
mua chủ lực cho các mặt hàng nông sản bao gồm cà phê, gỗ, đỗ tương, thịt gia súc gia cầm. 

Tuy nhiên, các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng sản phẩm nông lâm sản tại Việt Nam chưa hề được chuẩn bị cả về 
kiến thức, kĩ năng và quy trình để đáp ứng với các đòi hỏi mới này của thị trường. Nếu hiện trạng này không được 
nghiên cứu và có phương hướng chuẩn bị lâu dài, ngành nông lâm sản của Việt Nam có nguy cơ không còn cạnh 
tranh trong thị trường mới, dẫn đến thiệt hại kinh tế to lớn cho nền kinh tế nước nhà. 

Chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lí để hỗ trợ và giám sát các công ty thực hiện cam kết này, đồng thời nâng 
cao năng lực cho các bên có liên quan để đón đầu và đáp ứng với yêu cầu của thị trường mới, đảm bảo vị thế vững 
chắc của các ngành nông lâm sản và đóng góp bền vững của các ngành này vào nền kinh tế quốc dân trong 30 
năm sắp tới.

Các báo cáo chuyên đề của CIFOR bao gồm các kết quả nghiên cứu sơ bộ hoặc nâng cao về các vấn đề về rừng 
ở các khu vực nhiệt đới và cần được công bố vào thời điểm thích hợp để tạo ra và thúc đẩy các cuộc thảo 
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