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Thưa Quý độc giả!

ngay từ đầu nhiệm kỳ, thủ tướng nguyễn Xuân Phúc và 
nội các đã nhiều lần nhấn mạnh thông điệp về “chính phủ 
kiến tạo” với hi vọng tạo ra bước đột phá mới cho sự phát 
triển của nền kinh tế nói riêng, cũng như sự phát triển của Việt 
nam nói chung. Với hầu hết chúng ta, cụm từ này là tuyên 
ngôn của chính phủ hay là một mô hình? nội hàm của nó ra 
sao và nội dung nào cần nhấn mạnh, vẫn là một trong những 
băn khoăn lớn.

nhưng như kiến giải của thủ tướng, bộ máy chính phủ 
phải năng động hơn, có sáng kiến nhiều hơn, nghiên cứu thế 
giới xung quanh nhiều hơn để áp dụng cùng với đường lối, 
chính sách của Đảng để chủ động tốt hơn, chứ không phải rơi 
vào thế bị động. theo đó, đó phải là một chính phủ chủ động 
thiết kế ra một hệ thống pháp luật tốt, những chính sách tốt, 
thể chế tốt để nuôi dưỡng nền kinh tế phát triển, chứ không 
phải bị động đối phó với những diễn biến trên thực tế.

thứ hai, là nhà nước không làm thay thị trường, những khu 
vực nào thị trường có thể làm được, doanh nghiệp tư nhân có 
thể làm được thì nhà nước không can thiệp, mà thay vào đó 
là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp làm. nhà nước sẽ chỉ 
đầu tư vào những khu vực các doanh nghiệp tư nhân không 
thể đầu tư.

thứ ba, theo thủ tướng, chính phủ phải kiến thiết được 
môi trường kinh doanh thuận lợi, không chỉ đứng đầu trong 
nhóm các nước ASeAn, mà còn phấn đấu vươn lên tiêu chí 
của các nước nhóm OecD. thứ tư là chính phủ cũng phải nói 
đi đôi với làm, siết chặt kỷ cương, đặc  biệt phải thay ngay cán 
bộ không đáp ứng yêu cầu công việc. cần xây dựng chính 
quyền điện tử, thương mại điện tử đến tòa án điện tử… Đây là 
yếu tố quan trọng để xây dựng chính phủ kiến tạo.

thưa Quý độc giả, nói cho cùng, thì chính phủ kiến tạo 
chính là biết tạo ra và chia sẻ sự phát triển.

 Ban Biên tập Tạp chí Gỗ Việt

Thư toà soạn
Letter of Editors

Dear readers,

At the beginning of the tenure, Prime Minister nguyen 
Xuan Phuc and the cabinet repeatedly stressed the message 
of “tectonic Government” in the hope of creating a new 
breakthrough for the economic development in particular, 
and Vietnam’s development in general. For most of us, is 
this message the manifesto of the Government or a model? 
What is its content and what should it be emphasized, which 
is still one of the big concerns.

But as the Prime Minister ’s comments, the Government 
must be more active, more innovative, study more about 
the surrounding world to apply the lines and policies of the 
Party for the offensive, not have to fall into the defensive. 
Accordingly, it must be a proactive government to design a 
good legal system, good policies and good institutions to 
nurture the developed economy, it must not be a passive 
one to cope with the happened situations in reality.

Secondly, the State does not change the market, the 
areas that the market can do, private enterprises can do, the 
State does not intervene, instead of that, the State creates 
good conditions for the businesses to do. the state will only 
invest in areas where private firms can not invest.

thirdly, according to the Prime Minister, the Government 
must construct a favorable business environment, it is not 
only in the group of ASeAn countries but also in striving for 
the OecD countries. Fourthly, the Government must also say 
and do in a tightened manner, especially dismiss the people 
who do not meet the working requirements. It is necessary 
to build e-government, e-commerce to electronic court etc. 
this is an important factor for the tectonic Government.

ladies and gentlemen, after all, the tectonic Government 
is to create and share its development.
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  VŨ HU Y ĐẠI
Responsible for content 
Phụ trách nội dung BAn BIên tẬP

Member of Editor Board
Uỷ viên nGÔ SỸ HOÀI
  lê kHẮc cÔI
  cAO XUân tHAnH
Chief of Office 
Chánh văn phòng cAO cẨM

Translator 
Biên dịch tRAn HOA

Art Direction
Thiết kế mỹ thuật  HỒnG nGân

  MAGAZINE
189 thanh nhàn, Hai Bà trưng, Hà nội

tel: (84 024) 6278 2122/3783 3016
Fax: (84 024) 3783 3016

email: info@goviet.org.vn
Website: www.goviet.org.vn

In tại 
công ty cổ phần truyền thông In Việt

Publication licence no 322/GP - Bttt delivered 31/10/2014 
by Ministry of Infomation and comunications, Socialist 

Republic of Viet nam.

Giấy phép xuất bản số
322/GP - Btttt cấp ngày 31/10/2014

Ảnh bìa 1: Rừng cao su (Nguồn: HAGL)



6 7Số 96 - Tháng 12.2017 Số 96 - Tháng 12.2017
No. 96 - December, 2017No. 96 - December, 2017

Giá Gỗ cao su tănG cao: 

Cần quản lý chặt chẽ  
để tránh rủi ro

những thị trường mà thương nhân 
Trung Quốc sang tìm mua nguyên liệu 
khiến giá cao su tăng mạnh trong thời 
gian qua.

nHỮnG VẤn ĐỀ  
cần GIảI QUYẾt

“Gỗ cao su hiện đang được sử dụng 
rất nhiều trong sản xuất đồ gia dụng, 
không chỉ cho thị trường trong nước 
mà còn phục vụ cho xuất khẩu. Dự báo, 
nhu cầu của thị trường sẽ vẫn tiếp tục 
nóng trong thời gian tới và mang lại 
nhiều lợi nhuận cho người trồng cao 
su”, một thương lái nói.

Nhưng bán cả cây gỗ cao su ồ ạt như 
ở Bình Phước trong thời gian qua thật 

đáng để các cơ quan quản lý, dù sự thay 
đổi này có thể mang đến sự đột phá 
cho giá gỗ cao su trong thời điểm thị 
trường chưa ổn định.

Chị Nguyễn Thị Hiền, một hộ gia 
đình trồng cao su ở xã Thành Tâm, 
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước 
cho biết, tổng diện tích của hộ gia 
đình là trên 5 ha, và gia đình vừa bán 
thanh lý gỗ cao su dạng cây đứng, bán 
gỗ trôi nổi, cũng như không có giấy 
tờ gì cả. Khi có thương lái hỏi mua, 
thường là mua trọn vườn, cả hai bên 
sẽ thỏa thuận về giá cả để có mức giá 
hợp lý.  Bên mua gỗ cao su thanh lý 
không đòi hỏi giấy tờ và cũng không 
cần giấy tờ gì cả với giá rất cao, lên tới 
1 triệu/ một cây.

Chính điều này khiến cho việc kiểm 
soát nguồn gỗ trở nên khó khăn hơn 
với các cơ quan quản lý, tạo ra thực 
trạng không sáng sủa cho việc điều 
tiết nguồn nguyên liệu và đánh giá thị 
trường của các chuyên gia. 

Theo ông Nguyễn Đức Thuyên, 
Giám đốc Công ty đầu tư xây dựng cao 
su Phú Thịnh, để tránh việc xáo động 
thị trường và nguồn nguyên liệu gỗ cao 
su bị đẩy lên cao, cần có sự cảnh báo 
của các hiệp hội và các cơ quan quản 
lý. Đồng thời, cần có sự liên kết và 
cộng tác, và trao đổi thông tin giữa các 
doanh nghiệp trong khối để giảm thiểu 
rủi ro. 

VẤn ĐỀ HÔM nAY
cURRent ISSUeS

Nam aNH

Quyết định đóng cửa rừng tự 
nhiên của Thủ tướng Chính 
phủ và nhu cầu sử dụng 
đồ gỗ cao su ngày càng cao 
đã tạo ra một cơn sốt với 

nguyên liệu gỗ cao su, giá gỗ tăng mạnh và nhu 
cầu mua gỗ cao su tăng lên quá nhanh. 

Từ đầu năm tới nay, giá các loại nguyên liệu gỗ 
cao su đã tăng khoảng 30-40% gây khó khăn lớn 
cho các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu. Theo 
nhiều chuyên gia, nguồn nguyên liệu gỗ phục vụ 
chế biến gỗ xuất khẩu sẽ tiếp tục khan hiếm trong 
dài hạn.

GIÁ Gỗ cAO SU tănG

Theo các doanh nghiệp chế biến gỗ, trong 
những năm gần đây, gỗ cao su được sử dụng nhiều 
để sản xuất các sản phẩm nội ngoại thất, phục vụ 
tiêu thụ trong nước và xuất khẩu nên nhu cầu 
trong nước đối với gỗ cao su lớn. 

Trong khi đó, từ đầu năm 2017, Trung Quốc đã 
đóng cửa rừng, không cho phép khai thác và xuất 
khẩu gỗ nguyên liệu nên các thương nhân Trung 
Quốc tràn qua nhiều nước khác để thu mua gỗ 

nguyên liệu. Điều này càng khiến giá gỗ cao su 
tăng cao. Bên cạnh đó, giai đoạn 2020-2025 là giai 
đoạn thấp điểm thanh lý gỗ cao su của các doanh 
nghiệp trồng cao su nên nguồn cung gỗ trong 
nước sẽ càng khó khăn hơn. 

Theo ông Lê minh Đức, Giám đốc Công ty cổ 
phần gỗ Trường Phát, việc giá gỗ nguyên liệu đầu 
vào tăng cao do cạnh tranh ngày càng cao, các 
doanh nghiệp chế biến gỗ phải tận dụng hết giá trị 
của nguyên liệu, và khiến cho gỗ cao su tăng giá. 
Nhưng không chỉ vì thương nhân Trung Quốc 
khiến giá gỗ tăng cao, vì chính họ cũng đang than 
phiền về giá cả thời điểm này. Theo ông, giá gỗ 
cao su tăng lên còn do một nguyên nhân khác, đó 
là do đấu giá, cạnh trạnh mua cây gỗ nguyên liệu. 

Ông Tô Xuân Phúc, chuyên gia phân tích chính 
sách tại tổ chức Forest Trends cho biết Trung Quốc 
đã đóng cửa rừng trên toàn quốc từ đầu năm 2017 
khiến nước này thiếu hụt khoảng 50 triệu m3 gỗ 
mỗi năm và phải bù vào bằng lượng nhập khẩu. 
Trước kia, malaysia cung cấp một lượng lớn gỗ 
cao su cho thị trường Trung Quốc nhưng kể từ 
đầu năm 2017, malaysia cũng ra lệnh cấm xuất 
khẩu gỗ này. Do đó, Việt Nam có thể là một trong 
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issues need to solve

a trader said "Rubber wood is 
currently being used in a wide range of 
household appliances, not only for the 
domestic market but also for export. It 
is forecasted that the market demand 
shall still be high next time and bring 
a lot of benefits to the rubber growers".

But selling rubber trees massively 
like Binh Phuoc has been worth to be 
managed by the authorities for recent 
time, although this change can bring 
a breakthrough for the price of rubber 
wood as the market is not stable.

Nguyen Thi Hien is a rubber 
plantation owner in Thanh Tam 

commune, Chon Thanh district, Binh 
Phuoc province, she said that the total 
area of her household is over 5 hectares, 
and her family has just liquidated the 
straight rubber wood, has sold floating 
timber without papers at all. When a 
trader asks for a purchase, they usually 
buy the whole orchard, both parties will 
agree on the price to get a reasonable 
price. The purchaser of rubber wood 
for liquidation does not require and 
need any documents and buy at very 
high prices, up to VND1 million per 
tree.

This makes the control of wood 
resources become more difficult for 
the management authorities, creates 

an uneven situation for regulating the 
resources of materials and assessing the 
market of the experts.

according to Nguyen Duc Thuyen, 
Director of Phu Thinh Investment 
Construction Rubber Joint Stock 
Company, in order to avoid the 
market turbulence and rubber wood 
materials being pushed up, there 
should be warned by associations and 
the management authorities. at the 
same time, there should have linkage, 
collaboration, and communication 
between enterprises in the block to 
reduce risks.  

The Prime minister's 
decision of closing 
the natural forests 
and the demand 
for rubber wood 

is increasing has just created a fever 
with rubber wood materials, a sharp 
increase in timber prices and the 
strong demand for rubber wood.

Since the beginning of the year, the 
price of rubber wood materials have 
increased by 30-40%, which causes 
the big difficulties for the export 
working enterprises. according to 
many experts, the resources of timber 
materials for export woodworking will 
continue to be scarce in the long term.

PRice of RubbeR wood 
incReases

according to woodworking 
enterprises, the rubber wood has been 
used extensively to produce interior 

and exterior products for domestic 
consumption and export for recent 
years. Therefore, domestic demand for 
rubber wood is very great.

meanwhile, from the beginning of 
2017, China closed its forests, didn’t 
allow the harvest and export of timber 
materials, so Chinese traders have 
bought timber materials from many 
other countries. This makes the price 
of rubber wood increase highly. In 
addition, the period of 2020-2025 
is the low period of rubber wood 
liquidation from the enterprises of 
planting rubber trees, so the domestic 
timber supply will be more difficult. 

according to Le minh Duc, 
Director of Truong Phat Wood Joint 
Stock Company, the price of input 
timber materials is up due to increasing 
competition, the woodworking 
enterprises must make full use of the 
material value, and make rubber wood 
price increase. But not only Chinese 

traders make the price of wood soar, 
because they are also complaining 
about the price at this time. according 
to him, the increased price of rubber 
wood also is due to other reasons, 
those are the auctions and competition 
to buy material trees.

To Xuan Phuc, a policy analyst 
at Forest Trends said that China has 
closed its forests nationwide since 
the beginning of 2017, which makes 
this country lose about 50 million m3 
of timber each year, so China must 
import timber. In the past, malaysia 
provided a large amount of rubber 
wood for the Chinese market but since 
early 2017, malaysia has also banned 
the export of this kind of wood. 
Therefore, Vietnam may be one of the 
markets where Chinese traders have 
been looking to buy timber materials, 
which have made rubber prices soar 
for the past time.

Nam aNH

Price of rubber wooD iNcreaSeS highly:

iT ShoulD be TighTly maNageD 
To aVoiD riSkS

VẤn ĐỀ HÔM nAY
cURRent ISSUeS
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cao nhưng giá sản phẩm đầu ra không 
tăng theo tỉ lệ tăng giá nguyên liệu, 
các khách hàng của công ty cho biết, 
do thị trường của họ không điều 
chỉnh được giá theo giá nguyên liệu 
biến động trong nước của mình.  

Ông Nguyễn Văn Thuyên – Giám đốc 
Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng 
Cao su Phú Thịnh:

Để hạn chế ảnh hưởng từ việc thu 
mua gỗ nguyên liệu của Trung Quốc, 
theo tôi, cần có sự cảnh báo thông qua 
các hiệp hội vừa và nhỏ của tỉnh với các 
doanh nghiệp để họ biết và chuẩn bị sẵn 
các kế hoạch cho tình huống này. Có sự 
liên kết, cộng tác và trao đổi thông tin 
giữa các doanh nghiệp trong khối để 

giảm thiểu rủi ro.  Đối với công ty tư 
nhân, mục đích của họ là kinh doanh 
để có lãi, do vậy họ có lợi nhuận thì họ 
bán. Đối với công ty Phú Thịnh chúng 
tôi, công ty ít bị ảnh hưởng và hiện giờ 
cạnh tranh với Trung Quốc được là do 
nguồn nguyên liệu mua trước từ hai 
năm trước, do vậy chúng tôi chủ động 
về nguồn nguyên liệu để tránh sự cạnh 
tranh với các đối thủ. 

Ông Trần Xuân Huệ – Chi cục phó 
chi cục Kiểm Lâm Bình Phước:

Trước đây, Chi cục kiểm soát chuyển 
từ rừng nghèo sang trồng cây, hiện tại 
Chi cục chỉ làm chức năng giảm xâm 
lấn, phòng chống cháy, phòng trừ sâu 
bệnh, kiểm soát không cho xâm lấn.

Trong thời gian qua, chúng tôi ghi 
nhận được rằng ít có tình trạng tranh 
chấp thu mua nguyên liệu, và Chi cục 
làm trọng tài, nếu chuyển đổi từ cây 
trồng này sang cây trồng khác thì phải 
có văn bản đồng ý của Kiểm lâm. Khi 
hộ dân khai thác, thanh lý , người dân là  
chủ rừng, họ bỏ vốn của họ thì họ xác 
định qua xã. Nếu họ muốn xác nhận 
nguồn gốc gỗ thì kiểm lâm mới cần xác 
nhận, nếu họ ko cần xác nhận thì thôi. 
Hạt kiểm lâm sở tại xác nhận nguồn 
gốc (các hạt kiểm lâm sở tại kiểm soát). 
Diện tích cao su hiện nay thanh lý thì 
chủ yếu là cao su trồng trên đất nông 
nghiệp. Nếu họ muốn xác nhận nguồn 
gốc thì ra xã là xác nhận được, thủ tục 
dễ dàng. 

VẤN ĐỀ HÔM NAY
CURRENT issUEs

Cẩm lê

Từ đầu năm đến nay, 
giá gỗ cao su có xu 
hướng tăng mạnh. 
Có ý kiến cho rằng, 
giá gỗ cao su tăng 

còn do các doanh nghiệp Trung Quốc 
thu mua rất nhiều, dưới đây là những 
đánh giá về tình hình giá gỗ cao su 
được Tạp chí Gỗ Việt ghi nhận tại 
Bình Phước.

Ông Lê Minh Đức - Giám đốc Công 
ty Cổ phần gỗ Trường Phát: 

Theo tôi, việc đẩy giá gỗ nguyên 
liệu tăng cao do cạnh tranh mua 
nguyên liệu đầu vào. Thứ hai giá gỗ 
cây đứng lên, đẩy theo gỗ củi lên, 
gỗ “bao bì” lên, thì cành, ngọn cũng 
tăng lên. Doanh nghiệp làm gỗ phôi 

phải tận dụng hết, còn lại để làm xẻ 
và cải thiện được phần nào thu nhập 
cho DN làm gỗ. Với sự cạnh tranh về 
nguyên liệu đó làm cho gỗ cao su tăng 
lên cao, rất lạ, khách hàng trung Quốc 
cũng kêu, giá gỗ cao su của Thái lan 
không lên nhưng gỗ cao su ở  Việt 
Nam lại tăng lên, thường thì giá gỗ 
cao su Việt Nam tăng lên theo Thái 
lan. Thứ ba là do Trung Quốc, khi 
mà bị chính sách của Thái lan thay 
đổi thì họ phải đồ dồn sang Việt Nam 
tìm nguyên liệu, nên họ đẩy giá lên 
thì ngành gỗ phôi có lợi còn làm gỗ 
ghép sẽ bất lợi, do gỗ ghép cao su tăng 
giá họ sẽ dùng gỗ khác, giá gỗ ghép 
không thể đẩy lên được thì gỗ ghép sẽ 
gặp khó khăn. 

Ông Nguyễn Thanh Được – Giám 
đốc Công ty Gỗ Cao su Dầu Tiếng 
(Tập đoàn cao su Việt Nam):

Có rất nhiều lý do cho việc tăng 
giá gỗ cao su, đầu tiên là do tại Bình 
Phước trước đây thanh lý quá nhiều 
gỗ cao su, khiến gỗ cao su hiện nay 
trở nên khan hiếm. Tại khu vực này, 
có nhiều nhà máy hoạt động dạng 
cưa xẻ dùng gỗ cao su thanh lý, nhà 
máy khi đầu tư ra, để có nguồn 
nguyên liệu hoạt động, giữa các nhà 
máy cạnh tranh với nhau về nguồn 
nguyên liệu rất gay gắt làm đẩy giá 
gỗ biến động và tăng  lên cao. Sau 
đó, chúng ta có thể nói đến đầu ra 
thị trường gỗ phôi, có nhiều nhà 
máy ở đây chuyên làm sản xuất và 
cung cấp cho khách hàng Trung 
Quốc. Khi giá gỗ nguyên liệu tăng 

Ý kiến doanh nghiệp:

Bắt nguồn từ  
cạnh tranh nguyên liệu
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the material prices, the company’s 
customers said that their markets did 
not adjust the selling prices following 
as material prices in the country.

Nguyen Van Thuyen - Director of 
Phu Thinh Investment Construction 
Rubber Joint Stock Company:

In order to limit the impact of 
China’s material timber procurement, 
I think there should be a caution 
through the provincial small and 
medium business associations for 
enterprises to know and prepare the 
plans for this situation. It is necessary 
to have the linkage, collaboration 
and exchange of information among 
enterprises in the block in order to 
reduce risks. For private companies, 
their business purpose makes a profit, 
so they sell for making a profit, but for 

joint stock companies, they work for 
wage, they are willing to sell as Chinese 
enterprises pay a high price. For Phu 
Thinh company, we are less affected and 
now we are competing with Chinese 
enterprises, it is the fact that we bought 
the materials two years ago, so we are 
active on the material resource to avoid 
the competition with opponents.

Tran Xuan Hue - Deputy Manager of 
Binh Phuoc Forest Protection Depart-
ment:

Previously, the Department 
controlled the transition from poor 
forests to tree plantation. at present, 
the Department only reduces 
encroachment, prevents lice, pests and 
controls encroachment.

We have noted that there is little 
dispute over the purchase of materials 

for the past time, and the Department 
plays role in arbitrating, if there is 
the transition from this plant to 
another, they must be approved by the 
forest rangers in writting. When the 
households harvest and liquidate, they 
are forest owners, they use their capital, 
they confirm it through the Commune 
authority. If they want to confirm the 
origin of the wood, the forest rangers 
shall provide the confirmation. The 
local Forest Ranger Department 
certifies the timber origin (the local 
forest rangers control). The areas of 
rubber which are currently liquidated 
are mainly planted on agricultural land. 
If they would like to confirm the timber 
origin, they can certify with the easy 
procedure in the commune.  

Since the beginning of the 
year, the price of rubber 
wood has tended to 
increase sharply. It is said 
that the price of rubber 

wood increased due to purchasing a lot 
from Chinese enterprises, the following 
is the assessments of the rubber wood 
price recorded by Go Viet magazine in 
Binh Phuoc.

Le Minh Duc - Director of Truong Phat 
Wood Joint Stock Company:

In my opinion, the first reason for 
increasing the price of timber materials 
is the purchasing competition of 
input materials. Secondly, the price 
of straight wood is up, which makes 
fire wood increase, “packing” wood is 
up, the branches and tops of trees also 
increased. The enterprises of making 

rubber wood timber must fully utilize, 
the rest uses for sawing and improves 
the income for the timber businesses. 
The competition of materials makes the 
rubber wood increase highly, it is very 
strange, Chinese customers not up but 
the price of rubber wood in Vietnam 
increased, it is normal that the price of 
Vietnamese rubber wood shall follow 
the Thailand price to be up. Thirdly, 
it is due to Chinese enterprises, when 
the Thai Government’s policy changes, 
they have to go to Vietnam to find 
materials, so they push up the price, 
which makes rubber wood timber 
industry have advantages but laminate 
wood have disadvantages, because the 
laminate rubber wood increases the 
price, they will use other wood, as the 
price of laminate wood can’t push up, 
the laminate wood will have difficulties.

Nguyen Thanh Duoc - Director of Dau 
Tieng Rubber Corporation (Vietnam 
Rubber Group):

There are many reasons for the price 
increase of rubber wood, firstly Binh 
Phuoc liquidates too much rubber 
wood, which makes rubber wood 
become scarcely. In this province, there 
are many factories which saw liquidated 
rubber wood, in order to have the 
material resources for manufacturing, 
these factories are have cutthroat 
completion with each other, which 
make the wood price fluctuate and 
increase highly. Secondly, we can say 
to the output of rubber wood timber 
market, there are many factories here 
which specializes in manufacturing 
and supplying to Chinese customers. 
as material prices rise sharply, output 
prices do not increase in line with 

Cam Le

Business opinions:
Deriving from materials competition

VẤn ĐỀ HÔM nAY
cURRent ISSUeS
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bình Phước: 

Hộ trồng rừng trong  
cơn bão giá gỗ cao su

bón phân thời điểm đầu là xong. Và 
mặt khác,  đất ở đây không giàu dinh 
dưỡng, trồng cao su là hợp lý nhất 
không trồng cao su thì không biết trồng 
cây gì ngoài nó. Và khi giá trị của cây 
gỗ cao su tăng cao, những người trồng 
rừng như gia đình chị không bỏ lỡ cơ 
hội để tăng thu nhập cho nhà mình. 

Khách mua hàng thường mua dạng 
cây đứng, không cần giấy tờ, nhiều 
người mua trọn gói cả vườn, và giá bán 
thì chị Hiền đi tham khảo ở các nơi, 
trước khi quyết định đưa ra mức giá 
hợp lý. “mua bán diện tích lớn gỗ cao 
su thì cần hợp đồng, còn buôn bán nhỏ 
của hộ gia đình chỉ là thỏa thuận miệng 
với nhau. Chỉ trao đổi là bán vườn đó 
giá bao nhiêu, bao nhiêu ngày thì cắt”, 

chị Hiền cho biết. Gia đình chị đã 
thanh lý cả rừng 2 ha cách đây không 
lâu, được hơn 300 triệu, và chị Hiền 
khá tiếc rẻ khi không bán trễ hơn thì 
con số này sẽ tăng lên gấp 3 lần.  

Thời điểm này, nguồn gỗ nguyên 
liệu đang trở nên khan hiếm, nên ở 
các trung tâm chế biến gỗ như Bình 
Dương, các doanh nghiệp tìm về mua 
gỗ cao su khá nhiều, có doanh nghiệp 
lên mua tới vài chục ha, trong khi các 
hộ gia đình trồng rừng cao su phần lớn 
sở hữu rừng từ 5 đến 7 ha. Chị Hiền 
than thở: “Năm nay cây giống đắt thì 
giá gỗ lại cao, còn mọi năm rẻ, khiến 
cho lãi không được nhiều”. 

Không nằm trong cơn lốc bán thanh 
lý rừng cao su, gia đình chị Nguyễn Thị 

mai có vẻ như cũng tiếc nuối với giá 
gỗ hiện tại, khi gia đình chị nhận hợp 
đồng trồng cây cao su cho công ty, với 
giá từ 17-18 triệu/1 ha và trồng trên 65 
ha, trong đó 50 ha là chưa có sổ, 15 ha 
đã có sổ, diện tích chưa có sổ đất này là 
đất xâm canh. 65 ha rừng cao su này đã 
được cạo hết mủ, và chưa được thanh 
lý. 

Việc trồng rừng cho các công ty  tư 
nhân và cho cả công ty nhà nước mang 
đến sự ổn định trong thu nhập và sự 
chủ động cho người trồng rừng, khi 
họ mất quá nhiều thời gian và chi phí 
chăm sóc cây trồng. Nhưng ngược lại, 
khiến chị bỏ lỡ những cơ hội bán thanh 
lý rừng cây cao su. 

VẤn ĐỀ HÔM nAY
cURRent ISSUeS

Theo ông Trần 
Văn Lộc, Giám 
đốc Sở Nông 
nghiệp và Phát 
triển nông thôn 

tỉnh Bình Phước, do giá cây cao 
su thanh lý tăng đột biến đã khiến 
nhiều nhà vườn có cao su già cỗi 
đổ xô thanh lý cây để được giá 
trong thời điểm này. Giá cây cao su 
tăng đột biến đã kéo theo giá đất 
cao su cũng tăng lên và bắt đầu có 
dấu hiệu sốt trở lại sau thời gian 
ảm đạm do mủ cao su xuống giá. 
Theo các hộ nông dân trồng cao su, 
giá đất cao su hiện vào khoảng 800 
triệu đồng, đến hơn 1 tỷ đồng/1ha 
trong khi năm trước chỉ khoảng 
600 triệu đồng.

anh Nguyễn Văn Quời, ở ấp 

Hòa Nhơn 1, xã Tân Thành – 
huyện Chơn Thành, có khoảng 4 
sào trồng gỗ cao su, đang khá phân 
vân với tình hình hiện tại, khi giá 
gỗ cao su tăng nhanh đến chóng 
mặt, dù đã có nguồn thu nhập khá 
ổn định từ việc bán giống cao su, 
nhưng vẫn đang tính toán để tăng 
thu nhập cho gia đình. Đó không 
phải là hiện tượng hiếm gặp ở Bình 
Phước vào thời điểm này.

Trong khi đó ở ấp 2, xã Thành 
Tâm, huyện Chơn Thành, gia đình 
chị Nguyễn Thị Hiền đã thanh lý 
hơn 2 ha rừng cao su từ khá lâu, 
khi các thương lái đến hỏi mua. 
Chị Hiền cho biết, ở vùng này, cây 
cao su chiếm tới 90% diện tích 
trồng rừng, vì cây cao su chỉ trồng 
xuống, không mất công chăm sóc, 

Nhiều chủ vườn cao 
su tại Bình Phước hiện 
đang đua nhau thanh lý 
vườn cây cao su già cỗi, 
thậm chí cả vườn cao 
su đang khai thác mủ, 
để bán gỗ do giá tăng 
mạnh và được thương 
lái lùng mua.

TRầN ToảN
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The customers often buy the straight 
trees without papers, some customers 
purchase the whole garden and ms 
Hien asks the selling price before 
making the decision to sell a reasonable 
price. ms Hien said "Trading the large 
areas of rubber wood needs to sign 
a contract, and the small businesses 
of the households only need the oral 
agreement with each other about 
the selling price and what time to 
harvest". Her family has liquidated the 
2 ha rubber forest for the recent time, 
its income is over VND300 million, 
and she regretted to not sell later, this 
money may be increased by 3 times.

at this time, the resource of material 

timber becomes scarcely, so in the 
woodworking centers such as Binh 
Duong and enterprises are looking for 
buying many rubber wood, there are 
some enterprises to buy several tens 
of hectares, while most households 
of rubber plantation own 5 to 7 ha of 
forests. Hien lamented: "This year the 
seedlings are expensive, the wood price 
is high, and every year is cheap, so the 
interest is not much."

It is not in the whirlpool of 
liquidating rubber forests, Nguyen Thi 
mai's family seems to regret with the 
current timber price because her family 
signed the contract to plant rubber 
trees for the company with the prices 

from VND17 - 18 million per ha and 
planted over 65 hectares, of which 50 
hectares have not had land certificate, 
15 hectares have had land certificate, 
the area without land certificate is 
the land which cultivates till another 
commune. 65 hectares of rubber trees 
have been shaved the latex, and have 
not been liquidated yet.

Planting forests for private 
companies and state-owned companies 
provides income stability and 
proactivity for growers, as they spend 
too much time and expenses for 
caring. on the contrary, she missed 
opportunities to sell rubber trees.  

many rubber 
garden owners 
in Binh Phuoc 
are liquidating 
their old 

rubber trees, even rubber trees are 
exploiting latex in order to sell wood 
because timber price sharply increases 
and traders are looking for buying.

according to Tran Van Loc, Director 
of the Department of agriculture and 
Rural Development in Binh Phuoc 
province, the price of rubber trees 
has made sudden changes, many old 
rubber trees are liquidated to sell high 
price in this time. The sudden price 
increase of rubber trees makes the land 
price of planting rubber up and begin 
increasing again after the gloomy period 
due to low price of latex. according to 
the rubber plantation farmers, the price 
of rubber land is from VND800 million 
to over VND1 billion per ha while the 
previous year is only about VND600 
million.

Nguyen Van Quoi lives in Hoa Nhon 

No 1 hamlet, Tan Thanh commune, 
Chon Thanh district, he has about 
2000m2 of planting rubber wood, 
he is quite confused with the current 
situation, when the price of rubber 
wood rapidly increases, although he has 
a relatively stable income from the sale 
of rubber seeds, he still need to increase 
income for his family. That is not a rare 
situation in Binh Phuoc at this time.

meanwhile, in No 2 hamlet, 
Thanh Tam Commune, Chon Thanh 
District, Nguyen Thi Hien's family has 
liquidated over 2 ha of rubber forest for 
a long time, when traders came to buy. 
ms Hien said that in this area, rubber 
plantation accounts for 90% of the 
planted area, because rubber trees don’t 
take time to take care, only need to plant 
and fertilizes at the beginning time. on 
the other hand, the soil is not rich in 
nutrients, it is the most suitable to plant 
rubber trees. and as the value of rubber 
trees highly increases, foresters like her 
family do not miss the opportunity to 
improve their income.

TRaN ToaN

biNh Phuoc:

afforeSTaTioN houSeholDS iN rubber Price 
STorm

VẤn ĐỀ HÔM nAY
cURRent ISSUeS
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Vietnam wood industry sees bright future as 
orders increase

The prosperity of the wood processing industry 
in the last year has been robust. Vietnam 
hopes it can obtain turnover of $8 billion from 

wooden furniture exports in 2018.
Returning from aFIC (aSeaN Furniture Industries 

Council) conference held in Shanghai in august, Nguyen 
Quoc Khanh, chair of Hawa (Handicraft and Wood 
Industry association), provided a noteworthy piece of 
news. 

Chinese policy makers said at the conference that 80 
percent of the wood processing output would mostly serve 
its domestic market in the next few years. The demand in 
the world market means that other countries will have 
opportunities to receive orders from importers instead of 
China.

Vietnam, the second largest wooden furniture exporter 
in asia and the biggest manufacturer in South east asia, is 
most likely to receive the orders. 

according to Vifores, Vietnam exported $5.5 billion 
worth of wooden furniture in the first nine months of 
2017, an increase of 10.6 percent compared with the same 
period last year, so the target of $7 billion export turnover 
this year is within reach.

Nguyen Chanh Phuong, director of Danh moc 
(Carpenter), said the transfer of orders to Vietnam began 
last year. even Chinese manufacturers relocated their 

factories to Vietnam in anticipation of the TPP (Trans 
Pacific Partnership agreement) and eVFTa (the eU-
Vietnam free trade agreement). 

“This is a great opportunity for Vietnam for at least the 
next five years,” Phuong said.

Besides orders from the major markets of the US and 
europe, Vietnamese enterprises have also received orders 
from the middle east and australia, which were loyal 
clients of Chinese manufacturers.

Phuong believes that China has every reason to focus 
on the domestic market. Its economy is thriving, income 
per capita has increased and the demand for wooden 
furniture is on the rise. 

The total demand in the world is $450 billion a year. 
China, with 1.4 billion people, is a vast market. However, 
Phuong believes China will continue exporting products 
because of the high profits.

He said he can see a bright future for the Vietnam wood 
industry. Vietnam exports $7 billion out of total export 
turnover of $150 billion in the industry in the world, 
which means that the market is still big. 

South Korean, Danish and Swedish enterprises have 
chosen Vietnam to set up their factories, which will have 
positive impact on Vietnam’s brand. 

ngành gỗ Việt nam: Đơn hàng tăng, Đảm bảo  
phát triển

Ngành chế biến 
gỗ năm vừa 
qua đã thành 

công mạnh mẽ. Việt Nam 
hy vọng sẽ đạt giá trị xuất 
khẩu đồ gỗ là 8 tỉ USD vào 
năm 2018.

Trở lại hội nghị aFIC 
(Hội đồng Công nghiệp 
Nội thất aSeaN) tổ chức 
tại Thượng Hải hồi tháng 8, 
ông Nguyễn Quốc Khanh, 
Chủ tịch Hawa (Hiệp hội 
thủ công mỹ nghệ và công 
nghiệp gỗ TPHCm) đã đưa 
ra thông tin đáng chú ý này.

Tại hội nghị, các nhà 
hoạch định chính sách của 
Trung Quốc cho biết trong vài năm tới 80% sản lượng 
chế biến gỗ chủ yếu sẽ phục vụ thị trường trong nước. 
Điều này đồng nghĩa với việc các nước khác sẽ có cơ hội 
nhận được đơn đặt hàng từ các nhà nhập khẩu thay vì 
Trung Quốc đáp ứng nhu cầu trên thị trường thế giới.

Việt Nam, nước xuất khẩu đồ gỗ lớn thứ hai ở châu Á 
và nhà sản xuất đồ gỗ lớn nhất ở Đông Nam Á, rất có thể 
sẽ nhận được nhiều đơn đặt hàng.

Theo Vifores, trong 9 tháng đầu năm 2017, Việt Nam 
đã xuất khẩu được 5,5 tỉ USD đồ gỗ, tăng 10,6% so với 
cùng kỳ năm ngoái, cho nên mục tiêu 7 tỉ USD kim ngạch 
xuất khẩu trong năm nay có thể đạt được.

Ông Nguyễn Chánh Phương, Giám đốc Công ty Danh 
mộc (Carpenter) cho biết bắt đầu từ năm ngoái đã có việc 
chuyển các đơn đặt hàng sang Việt Nam. Ngay cả các nhà 
sản xuất Trung Quốc cũng đã chuyển các nhà máy của họ 
sang Việt Nam đón đầu TPP (Hiệp định Đối tác xuyên 
Thái Bình Dương) và eVFTa (Hiệp định Thương mại Tự 
do eU-Việt Nam). Ông Phương nói: “Đây là một cơ hội 
tuyệt vời cho Việt Nam trong ít nhất 5 năm tới”.

Bên cạnh đơn hàng từ các thị trường lớn của mỹ và 
Châu Âu, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã nhận được 
đơn đặt hàng từ Trung Đông và australia, những khách 
hàng trung thành của các nhà sản xuất Trung Quốc.

Ông Phương tin rằng Trung Quốc có nhiều lý do để 
tập trung vào thị trường nội địa. Nền kinh tế nước này 
đang phát triển, thu nhập bình quân đầu người đã tăng 
lên và nhu cầu đồ gỗ cũng tăng theo.

Tổng nhu cầu trên thế giới một năm là 450 tỉ đô la. 
Trung Quốc, với 1,4 tỉ người, là một thị trường rộng lớn. 
Tuy nhiên, ông Phương tin rằng Trung Quốc sẽ tiếp tục 
xuất khẩu các sản phẩm vì lợi nhuận cao mà hoạt động 
này đem lại.

Ông cho biết có thể nhận thấy tương lai tươi sáng đối 
với ngành gỗ Việt Nam. Việt Nam xuất khẩu 7 tỉ USD 
trong tổng kim ngạch xuất khẩu 150 tỉ USD của ngành 
công nghiệp này trên thế giới, đồng nghĩa với việc thị 
trường ngành gỗ vẫn còn lớn.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc, Đan mạch và Thụy 
Điển đã chọn Việt Nam để thành lập nhà máy, điều này 
sẽ có tác động tích cực đến thương hiệu của Việt Nam 
trong thời gian tới. 
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ghana: các nhà Đầu tư lên kế hoạch trồng rừng 
tại các Vùng Đất trống

Giám đốc điều hành của Ủy ban lâm sản Ghana, 
ông Kwadwo owusu afriyi vừa cho biết, ủy 
ban này đang có những kế hoạch tái tạo những 

vùng đất tự nhiên trong quá trình phát triển ngành gỗ của 
đất nước. Trước tiên, kế hoạch này sẽ nỗ lực cứu những 
phần rừng có nguy cơ bị xóa sổ ở Ghana, tạo ra việc làm 
và tìm kiếm lợi nhuận cho chính phủ. 

mặt khác, kế hoạch này sẽ mở rộng những vùng đất 
nhà nước quản lý và vùng đất có tư nhân tham gia quản lý 

để trồng rừng, tìm kiếm lại lợi nhuận cho cả hai bên. Ủy 
ban lâm sản đã làm việc với các nhà đầu tư về các vấn đề 
trồng rừng, cải tạo đất, khai thác lâm sản tại các vùng họ 
tham gia cải tạo đất lâm nghiệp, đất hoang hóa.

Ông Kwadwo owusu afriyi cũng cho biết, chính phủ 
Ghana đang muốn thu hút các nhà đầu tư trong nước hợp 
tác kinh doanh, nhưng đó sẽ phải có tầm nhìn dài hạn, 
cũng như giải quyết được các thách thức.  

peru: Đối thoại phát triển cấp cao trong lâm nghiệp

Hiệp hội các nhà xuất khẩu Peru (aDeX) mới 
đây đã tổ chức cuộc đối thoại cấp cao để tìm 
kiếm nhận dạng và các hoạt động xúc tiến 

thương mại cho hệ thống quảy lý rừng bền vững, tìm kiếm 
hiệu quả để mở hướng phát triển cho lâm nghiệp cũng 
như tham gia vào chuỗi các sản phẩm lâm sản. Đại diện 

của dịch vụ tự nhiên và rừng quốc gia Peru, đại diện của 
Sở nguồn lực tự nhiên, các chính quyền địa phương, bộ 
sản lượng, và Liên đoàn rừng quốc gia đều có mặt trong 
buổi đối thoại này và bàn thảo những vấn đề chi tiết cho 
sự phát triển của lâm nghiệp Peru. 

nam phi: các nhà máy trong nước Đối mặt Với chi 
phí tăng trong năm mới

Các chuyên gia ngành gỗ Nam Phi vừa đưa ra dự 
đoán về thị trường và phát triển ngành gỗ nước 
này trong năm 2018 với rất ít lí do để lạc quan. 

Theo đó, một trong những khó khăn là ngành xây dựng 
khá trầm lắng, trong khi những hợp đồng xây dựng lớn 
đã kết thúc ngay trong tháng này. Thị trường bất động sản 
cũng tăng yếu, các kế hoạch xây dựng của Nam Phi không 
có nhiều trong năm tới.

mặc khác, thị trường gỗ nguyên liệu có khả năng tăng 

nhưng khá bất thường và sẽ không tác động nhiều đến 

sự phát triển của ngành gỗ trong năm 2018. Toàn cảnh 

ngành gỗ Nam Phi trong năm 2018 có thể dự đoán được 

rằng, một số loại gỗ nguyên liệu sẽ tăng giá, khi các nhà 

máy chịu sức ép về chi phí sản xuất như giá điện tăng, giá 

nước tăng. 

brazil: Xuất khẩu panel tăng cao

Theo Hiệp hội công nghiệp rừng Brazil IBa, 
trong 9 tháng đầu năm 2017, giá panel xuất 
khẩu của Brazil đạt giá trị 212 triệu USD, tăng 

20% so với cùng kì năm ngoái. Trong khi đó, giá gỗ panel 
nhập khẩu ổn định ở giá trị 3 triệu USD. Các nước khu 
vực mỹ La tinh vẫn là thị trường xuất khẩu panel chính 
của Brazil với giá trị xuất khẩu vào thị trường này là hơn 

110 triệu USD, tăng 17% so với năm trước. 
Còn các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương 

cũng có bước phát triển nhảy vọt tới 70% so với cùng kì 
và giá trị xuất khẩu đạt mức 20 triệu USD. Nhưng thật 
ngạc nhiên là xuất khẩu vào thị trường châu Âu lại giảm 
mạnh tới 50% và chỉ đạt 3 triệu USD giá trị xuất khẩu. 
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Công nghệ gỗ và 
các phương pháp 
chế biến đồ gỗ tốt 
nhất châu Âu khác 
sẽ được trình bày 

trực tiếp trước hai mươi chuyên gia 
chế biến gỗ ở Bắc mỹ khi họ tham gia 
Cefla Bắc mỹ trên hành trình đến với 
công nghệ Ý.

Có trụ sở tại Cormons, Công ty 
Ilcam được biết đến về công nghệ 
sản xuất nhanh. Ngoài việc gia công 
CNC, Ilcam cũng sản xuất lớp dán 
gỗ lên bề mặt tủ, cán mỏng phẳng, ép 
màng, đóng gói, nẹp cạnh, và đánh 
bóng – đánh bóng – che, cuộn và 
phun sơn – đối với gỗ cứng và mDF.

Kiểm soát chất lượng là khâu tối 
quan trọng đối với công ty, và điều 
này được phản ánh rõ trong khu 
vực đánh bóng. Ví dụ, sơn chữ U 
và đường vạch cho các cửa gỗ dài 
khoảng 200 m, và chạy từ 8 - 9m/
phút. Các bộ phận được vận chuyển 
từ máy đánh bóng Biesse Viet opera 
sang máy cưa quay Cefla để tạo nên 

lớp sơn thứ nhất. Dây chuyền sử dụng 
hệ thống băng tải thông minh của 
Cefla sử dụng cảm biến để tối ưu hóa 
vị trí của tấm pa-nô trước khi đưa 
vào lò nướng. Sau khi nhận được lớp 
sơn đầu tiên, các bộ phận di chuyển 
qua lò sấy UV, sau đó một máy tiện 
CmB lật các tấm pa-nô để đánh bóng 
mặt trước. Sau khi chà nhám trên 
Quickwood, các tấm đi qua Cefla 
Rotostain, được làm khô, sau đó trực 

tiếp đưa vào máy phun Cefla và máy 
đánh nhám Quickwood cho các ứng 
dụng hàn và phủ bề mặt trước khi sấy 
khô trong lò đứng thẳng Cefla.

Dây chuyền mờ để đánh bóng 
các cửa mDF bao gồm máy phun xi 
măng Cefla Roctre phù hợp với máy 
mài Việt. Điểm độc đáo trên dây 
chuyền này là hai bộ lò sấy theo chiều 
dọc Cefla omnidry, được trưng bày 
tại triển lãm LIGNa năm 2017 và có 

côNg Nghệ xử lý bề mặT: 

công nghệ italia  
đạt trình độ mới

tính năng Flexpro có thể xử lý độ dày 
tải biến đổi.

Ilcam cũng có dây chuyền Cefla 
làm các ứng dụng tạo độ bóng cao và 
các ứng dụng đánh bóng khác. Theo 
Giuseppe Calzolari, một chuyên gia 
sản xuất, khoảng 95% cửa ra vào của 
công ty được xuất khẩu sang châu Âu, 
với một phần nhỏ bán cho thị trường 
Bắc mỹ.

Với công ty mobilclan, công ty 
được thành lập năm 1967, sản xuất các 
bộ phận của tủ, có khoảng 600 nhân 
viên và sự chú ý đến chi tiết trong bộ 
phận đánh bóng là hiển nhiên, nơi 
mà một loạt các chất làm bóng, cũng 
như các hiệu ứng đặc biệt được sản 
xuất. Các bộ phận được đưa vào máy 
mài Quickwood, sau đó được đưa vào 
Cefla Rotostain. một băng tải Cefla 
thông minh chuyển các bộ phận lên để 
nạp tối đa cho lò nướng Cefla, sau đó 
đưa vào hệ thống phun xi măng Cefla 
UnoSpray, trước khi sấy cuối cùng.

Tấm, máy lắc, tay cầm tổng hợp 
và các cửa cong là đặc sản của công 
ty L.a.P.m., có trụ sở tại Pasiano di 
Pordenone. một đại diện của công 
ty cho biết Công ty được thành lập 

vào năm 1987, L.a.P.m. chuyên về 
sơn polyester, sơn mài, và đánh bóng 
của các thành phần tủ tại ba cơ sở 
với không gian sản xuất 22.000 m2 
(khoảng 237.000 feet vuông). Ông cho 
biết thêm Công ty xử lý khoảng 12.000 
bộ phận một ngày tại một cơ sở.

Tâm điểm của chuyến thăm tại cở 
sở sản xuất đầu tiên của L.a.P.m. về 
việc đánh bóng trước các cạnh và bề 
mặt. Công ty sử dụng công nghệ Cefla 
Smartedge trên các bộ phận của mDF 
để phủ và chà thẳng các cạnh của tấm 
pa-nô. Trong trường hợp này, các cạnh 
của tấm mDF đã được chà nhám và 
chuẩn bị được đánh bóng. Trong một 
khu vực liền kề bên trong nhà máy, các 
tấm pa-nô được vận hành thông qua 
một máy cưa của hãng Biesse Việt và 
máy làm sạch tấm Sorbini, rồi đưa vào 
máy phun xi măng Cefla Roctre để sơn 
lớp sơn lót và sơn trên bề mặt và các 

cạnh trước khi sấy trong lò đứng Cefla 
sáu ngăn.

Ứng dụng phủ cuối cùng được thực 
hiện ở vị trí gần đó. Trong một đường 
dây ước tính dài 50m (164 foot), công 
ty L.a.P.m. sử dụng một hệ thống tuần 
hoàn Roctre cho lớp phủ cuối; có thể 
đạt được nhiều mức độ bóng khác 
nhau, từ siêu mờ đến độ bóng cao. 
Băng tải thông minh nạp các bộ phận 
vào một lò đứng Cefla bốn ngăn, sau 
đó đưa vào lò sáu ngăn, tiếp theo là 
một lò sáu ngăn khác, tổng thời gian 
sấy khoảng 11 giờ.

Cùng với việc kinh doanh tại Ý, các 
linh kiện tủ được xuất khẩu sang các 
nước châu Âu khác, Đức là một trong 
những thị trường chính tiêu thụ các 
cửa có độ bóng cao. Theo trang web 
của L.a.P.m., công ty đang tìm kiếm 
để mở rộng sang các thị trường khác 
ngoài châu Âu.  

GV
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CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM SẢN XUẤT KHẨU ĐÀ NẴNG

Sản phẩm: Sản xuất, chế biến các sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu và nội địa 

Gỗ PHần lAn - nGUYên 
lIệU ĐỘc ĐÁO cHO nHỮnG 
nGườI tHỢ MỘc

Phần Lan nằm ở vành đai có cây lá 
kim miền Bắc và mùa cây phát triển chỉ 
kéo dài 100 ngày, ở Lapland thậm chí 
còn ngắn hơn. Để một cây thông phát 
triển và có đường kính 25 cm cần trồng 
ở miền Nam và miền Trung Phần Lan 
từ 80 - 100 năm và ở Lapland lên đến 
120 - 140 năm. mọi người thợ mộc sử 
dụng loại gỗ này đều biết rằng các vòng 
gỗ hàng năm của loại gỗ này gần nhau 
và kích thước mắt gỗ nhỏ hơn rất nhiều 
so với các loại gỗ đang được trồng ở 
những vùng có đất đai màu mỡ hơn và 
cây cối phát triển cả năm.

Gỗ Phần Lan dễ sử dụng hơn khi 
chế biến trên máy móc, nó cũng ít 
chất nhựa hơn nhiều loại thông khác 
hoặc cùng loại thông từ Trung Âu. Các 
khách hàng trong ngành sử dụng gỗ 
Phần Lan đều cho rằng các sản phẩm 
được làm từ gỗ Phần Lan không yêu 
cầu phải có nhiều lớp sơn như là các 
loài được phát triển nhanh chính vì cấu 
trúc của gỗ Phần Lan.

Những người thợ mộc lành nghề 
khu vực Bắc Phi có thể tạo ra đồ nội 
thất rất đẹp từ gỗ thông Phần Lan. Đôi 
khi các mắt gỗ được cắt bỏ - đôi khi sự 
xuất hiện của nó tạo nên kiểu cách có 
nhiều mắt và mộc mạc nhà nông. Do 
khả năng gia công kỹ thuật với kết cấu 
gỗ tốt, nên chất lượng đồ nội thất thành 
phẩm thật tuyệt vời. Khi nhà máy đánh 
véc ni sản phẩm, kết quả đạt được rất 
tốt bởi vì thông Phần Lan hấp thụ sơn 
đều mà không tạo ra các vết đốm – có 
được điều này là do các khối gỗ không 
bị thả trôi hay ngâm trong nước, (điều 
này thường sẽ làm hỏng các đặc tính 
sơn của gỗ).

cHẤt lưỢnG lÀ tIêU cHí 
cHínH tROnG VIệc cẮt 
nGAnG

Ở Phần Lan, chất lượng - chứ không 
phải chiều dài - là tiêu chí chính trong 
việc cắt ngang. Khi cây bị chặt, nhà khai 
thác đưa ra quyết định đầu tiên, nơi 
từng loại gỗ sẽ được vận chuyển. Người 
thu hoạch gỗ đã luôn được hướng dẫn 
để cắt thân cây tại chỗ.

Các khúc gỗ có đường kính nhỏ 
được đưa trực tiếp đến các nhà máy 
làm giấy và bột giấy. Các khúc gỗ lớn 
hơn, với điều kiện là chúng thẳng và 
chất lượng tốt, được vận chuyển trực 
tiếp đến các xưởng xẻ. Nếu có những 
khiếm khuyết rõ ràng, có thể nhìn 
thấy được trên các khối gỗ lớn, chúng 
cũng được đưa trực tiếp đến các nhà 
máy làm bột giấy và giấy, trong một số 
trường hợp sẽ được sử dùng trực tiếp 
trong hoạt động sản xuất năng lượng.

PHân HẠnG tHừA nHẬn 
VIệc Sử DụnG cUốI cùnG 
kHÁc nHAU

Các xưởng cưa sẽ phân hạng các 
khối gỗ thông dựa trên đường kính và 
chất lượng hàng đầu. Việc phân loại 
chất lượng này đã được tính đến các 
yêu cầu của sử dụng cuối cùng.

Các loại gỗ tròn hàng đầu có các mắt 
lành, các khối gỗ hạng dưới có chứa các 
mắt gỗ nhỏ và những tấm ván bên nhỏ 
chỉ có các mắt gỗ nhỏ. Khối gỗ giữa 
thường có các mắt gỗ lớn và đây là loại 
gỗ xẻ lý tưởng để tạo ra những ngôi nhà 
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THÔNG PHẦN LAN  
DƯỚI BÀN TAY TÀI BA  
CỦA NHỮNG NGƯỜI THỢ MỘC 

Thông Phần Lan (Pinus sylvestris) được đánh giá cao trong tay các nhà sản xuất 
đồ nội thất và sản phẩm mộc lành nghề, nơi loại gỗ này được tận dụng tối đa.

gỗ điển hình theo phong cách nội thất 
đặc trưng của khu vực Bắc Âu. Ngoài 
ra, một số khách hàng trong ngành 
đánh giá cao nguyên liệu gỗ xẻ từ khối 
gỗ giữa vì nó dễ dàng cắt bỏ các mắt 
gỗ và sau đó ghép thanh nguyên liệu 
như khung gỗ nhiều lớp.

mỗi lô gỗ xẻ được phân hạng theo 
các phẩm chất khác nhau. Đây cũng 
là sự bảo đảm dành cho khách hàng 
trong quiá trình chuyên chở, chất 
lượng vẫn giữ nguyên. Khách hàng 
nhận được loại gỗ phù hợp nhất với 
yêu cầu của mình - ít mắt gỗ hơn với 
nhu cầu chất lượng cao hơn, sự xuất 
hiện mắt gỗ nhiều hơn nếu sản phẩm 
cuối cùng phù hợp với túi tiền của các 
gia đình trẻ hoặc sinh viên hoặc nếu 
sự xuất hiện của nhiều mắt gỗ đặc biệt 
theo mong muốn.

Ngành đồ gỗ nội thất sử dụng gỗ 
thông Phần Lan thường mua mắt 
lành, xẻ chất lượng với các mắt gỗ 
chắc chắn và sống động như việc dán 
cạnh hoặc khung giường. một giải 
pháp kinh tế hơn là mua cạnh vuông, 
thực tế là hạng thứ 6. Số lượng hay 
chất lượng của các mắt gỗ không giới 
hạn. Nếu là gỗ từ Bắc Phần Lan, chất 
lượng này có thể chứa ít mắt gỗ hơn. 
Hoặc nếu gỗ từ Nam Phần Lan, các 
mắt gỗ có thể lớn hơn nhưng khoảng 
cách dài hơn.

Thông Phần Lan đạt chất lượng xuất 
khẩu hạng thứ 6 đã tìm thấy thị trường 
của mình hiện nay cũng ở Trung Quốc. 

Ngành gỗ này đã nhận ra tiềm năng to 
lớn về mặt kinh tế, chất lượng ổn định 
và sự sẵn có gỗ cho cả năm. 
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mới đây, Hội đồng quản trị 
Công ty CP chế biến gỗ 
Thuận an vừa công bố 
nghị quyết thông qua kết 
quả kinh doanh 9 tháng 

và kế hoạch kinh doanh quý IV/2017 của công ty 
với những chỉ số vô cùng lạc quan.

Theo đó, kết thúc 9 tháng đầu năm, công ty 
gỗ Thuận an đạt 406 tỉ đồng doanh thu, tăng 
21% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế 13,2 tỷ 
đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. So với 
kế hoạch năm, công ty đã hoàn thành khoảng 
90% chỉ tiêu đề ra về cả doanh thu và lợi nhuận. 
Trong quý IV/2017, gỗ Thuận an đặt kế hoạch 
doanh thu 107 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 
3,5 tỉ đồng. Với kế hoạch dự kiến này, nếu hoàn 
thành, doanh thu cả năm của gỗ Thuận an ước 
đạt 513 tỉ đồng, vượt 6 tỉ đồng so với kế hoạch, 
lợi nhuận trước thuế có thể đạt 20 tỉ đồng, vượt 
9,8% chỉ tiêu đề ra.

nền tẢnG căn cơ

Theo Bà Nguyễn Thị Xuyến, Phó Giám đốc 
công ty gỗ Thuận an, những kết quả kinh doanh 
thuận lợi trên bắt nguồn từ chính sách phát triển 
có tính căn cơ của công ty, bắt đầu từ năm 2002 
(năm thành lập doanh nghiệp). Thuận an với 
nhà máy có qui mô chế biến lớn, với 23 ha đặt 
tại Bình Dương và 3 ha khác đặt tại Bình Phước, 
sử dụng đến gần 1000 lao động đã tạo ra lực phát 
triển mạnh mẽ cho công ty suốt 15 năm qua. 

mỗi năm, công ty chế biến khoảng 6000 m3 gỗ, 
trong đó thành phẩm chủ yếu là bàn, ghế, giường 
tủ và đồ nội thất khác trong nhà, và xuất khẩu đi 
các thị trường lớn như mỹ, australia và châu Âu. 
Khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn kĩ thuật khác 
nhau của các thị trường khác nhau, tiến độ giao 
hàng đảm bảo, mẫu mã thiết kế phong phú, đã 
giúp công ty Thuận an chiếm được niềm tin của 
các nhà đầu tư và thị trường quốc tế.

Doanh thu hàng năm luôn cao 
hơn so với năm trước, đó là nhờ 
vào sự ổn định của nguồn nguyên 
liệu gỗ, của chính sách tìm kiếm 
thị trường, tuân thủ các qui định và 
đảm bảo nguồn gốc gỗ hợp pháp, và 
có những ý tưởng marketing hợp lý 
với từng thị trường cũng như thay 
đổi theo thị hiếu của người tiêu 
dùng quốc tế.

Bà Xuyến cho biết, nguyên liệu 
gỗ được sử dụng để chế biến đều từ 
nguồn gỗ rừng trồng trong nước, 
trong đó phần lớn là gỗ cao su và 
gỗ tràm, ngoài ra còn kết hợp với 
ván lạng và mDF trong quá trình 
chế biến sản xuất gỗ. Bên cạnh đó, 
công ty còn sử dụng cả gỗ nguyên 
liệu nhập khẩu như gỗ thông và gỗ 
sồi để phù hợp với thị hiếu của thị 
trường quốc tế. 

Để đáp ứng được các tiêu chuẩn 

kĩ thuật của thị trường thế giới, 
công ty đã áp dụng các hệ thống 
ISo, hay các tiêu chuẩn của FSC 
từ hơn 10 năm trước, cũng như 
luôn nắm bắt các hệ thống chứng 
chỉ về nguồn gốc gỗ như FLeGT để 
đảm bảo sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp. 

vượt qua thách thức

Theo bà Nguyễn Thị Xuyến, 
cho tới thời điểm hiện tại, nhiều 
đơn vị dùng cao su đang chuyển 
sang dùng tràm và gỗ nhập khẩu 
từ các nước khác. Nhiều công ty 
khác nhận đơn hàng và ký hợp 
đồng từ năm trước với giá nguyên 
liệu đầu vào rẻ vào nhưng vào 
lúc này không có nguyên liệu sản 
xuất thì bị phạt hợp đồng, nhiều 
công ty cho dù gỗ hiện đang tăng 
giá, giá cao nhưng vẫn phải mua 

gỗ nguyên liệu về làm thay vì phải 
chịu  bị phạt tiền hợp đồng. 

Rất nhiều đơn vị chị giá nguyên 
liệu đầu vào tăng, nhưng giá hợp 
đồng đã ký với giá ổn định do vậy 
họ chịu lỗ còn hợp bị phạt. Trong 
khi gỗ Thuận an vẫn đảm bảo được 
nguồn nguyên liệu vì có kế hoạch 
sản xuất hợp lý và luôn có phương 
án dự phòng cho những thay đổi 
bất ngờ về nguồn nguyên liệu. 

Kế hoạch chế biến các tháng 
cuối năm 2017 đang đi đúng quĩ 
đạo, và sẽ hoàn thành kế hoạch 
kinh doanh đúng mục tiêu đề ra 
trước đây. Chính điều này càng 
khiến cho gỗ Thuận an tự tin hơn 
trước khi bước vào chinh phục 
những thị trường khó tính và chỉ 
tiêu kinh doanh trong năm 2018.  

Gỗ VIệT

côNg Ty cổ PhầN chế biếN gỗ ThuậN aN: 

Phát triển nhờ nền 
tảng vững vàng



28 29Số 96 - Tháng 12.2017 Số 96 - Tháng 12.2017
No. 96 - December, 2017No. 96 - December, 2017

câU cHUYện DOAnH nGHIệP
BUSSIneSS cORneR

The Board of 
Directors of Thuan 
an Wood Processing 
Joint Stock Company 
(T.a.C) has recently 

announced the business results in the 
first 9 months and the business plan 
in the fourth quarter of 2017 with the 
extremely optimistic indicators.

accordingly, in the first nine 
months of this year, the T.a.C gained 
VND406 billion in revenue, up 21% 
compared with the same time of 
previous year and its profit after tax 
was VND13.2 billion, up 25% year-on-
year. Compared to the full year target, 
the company has completed about 
90% of its target for both revenue 
and profit. In the fourth quarter of 
2017, the T.a.C set a revenue target of 
VND107 billion, the profit before tax 
of VND 3.5 billion dong. For this plan, 
if completed, the whole year revenue 
of the T.a.C shall be estimated at 
VND513 billion, surpassed VND6 
billion, the profit before tax can 
reach VND20 billion, surpass 9.8% in 
comparison with set target.

economical foundation

according to Nguyen Thi Xuyen, 
Deputy Director of the T.a.C, these 

favorable business results are derived 
from the company's economical 
development policy, starting in 2002 
(the year set up the enterprise). The 
T.a.C has a factory with the large 
processing scope of 23 hectares located 
in Binh Duong and another 3 hectares 
located in Binh Phuoc, employing 
nearly 1,000 employees has created a 
strong growth for the company over 
the past 15 years. 

each year, the company processes 
about 6,000 m3 of wood, of which 
finished products are mainly tables, 
chairs, beds, wardrobes and other 
furniture at home, and exports to 
major markets such as the USa, 
australia and europe. Its ability meets 
the different technical standards of 
different markets, ensures the delivery 
schedule, rich designs, which has 
helped the T.a.C gain the confidence 
of investors and international markets.

annual revenue is always higher 
than last year, thanks to the stability 
of timber materials, market search 
policy, compliance with regulations, 
legal origin of timber, reasonable 
marketing ideas for each market as well 
as changing the tastes of international 
consumers.

ms Xuyen said that timber 
materials which were used for 
processing derived from domestic 
planted timber, most of them were 
rubber wood and melaleuca, in 
addition to veneer and mDF during 
processing and manufacturing timber. 
Besides, the company also uses 
imported timber materials such as 
pine and oak to meet the demands of 
the international markets.

In order to meet the technical 
standards of the world market, the 
company has applied the ISo systems, 
or the FSC standards over 10 years ago, 
as well as always grasp certification 
systems of timber origin such as the 
FLeGT to ensure the competitiveness 
of enterprises.

oveRcome the challenGes

according to Nguyen Thi Xuyen, 
many enterprises which used rubber 
wood before are transferring to use 
melaleuca and imported wood from 
other countries up to now. many 
other companies accept orders and 
sign contracts from the previous year 
with cheap input materials but at the 
moment there is no raw materials to 
produce, many businesses are penalized 
the contract, even though timber 

Development based on a solid foundation
thuan an wood processing Joint stock company:

prices are rising, many companies still 
have to buy raw materials to do instead 
of contract fines.

many enterprises have to pay high 
prices for timber materials, while the 
signed contract price has been fixed so 
they suffer losses rather than they are 

fined. While still ensures the material 
source because this company has a 
reasonable production plan and always 
has a plan for unexpected changes in 
material resources.

The processing plan for the last 
months of 2017 is being complemented 

rightly, and the company will complete 

the business plan as targeted in the 

past. This makes the T.a.C more 

confident before conquering difficult 

markets and achieving business targets 

in 2018. 

Go VIeT

sales@tekcom.vn0977 668 000 tekcom.vn

TRỤ SỞ CHÍNH
Lầu 11, toà nhà Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, 
Quận Phú Nhuận, TP. HCM.

NHÀ MÁY SẢN XUẤT
Ðường N2-N3 KCN Nam Tân Uyên mở rộng, Huyện Tân 
Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

EN 13986
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  ThôNG số kỹ ThUậT:

- Phạm vi làm việc: trục X: 3250 mm, trục Y: 1250 mm, trục Z: 
170 mm
- Bàn làm việc: 06 cái con lắc bàn di động, mỗi gia công với 04 
nắp hút
- kích thước bàn làm việc: 3300x1250mm
- tốc độ di chuyển: trục X: 80 m/phút, trục Y: 80 m/phút, trục Z: 
30 m/phút
- trục chính: 
+ Số trục chính :01; công suất: 9kw; tốc độ: 24000 vòng/phút
+ thanh giữ: HSk-63F; Atc với 08 thanh trượt; ống kẹp: eR32
- nhóm khoan: 
+ công suất: 1.7kw; tốc độ: 4000 vòng/phút
+ Số khoan đứng: 14
+ Số khoan ngang (X): 2+2; (Y): 2+2
+ lưỡi cưa: 1cái
- Hút chân không:
+ công suất: 5.5 kw; lưu lượng hút: 160 m³/h; Áp suất hút: 0.6 
kg/cm2
- ống hút bụi: Φ200mm; tốc độ yêu cầu: 28 m/giây
- khí cung cấp : Yêu cầu ấp suất khí: 7kg/cm2
- nguồn điện: 380V, 50Hz, 3 pha
- tổng công suất: 26 kw
- kích thước máy: 5000×2600×2620 mm
- trọng lượng: 4800kg

Điểm nổi bật:

- PtP cnc thích hợp cho các đơn đặt hàng tùy chỉnh, 
khoan 5 phía và định tuyến rãnh và hình dạng mặt 
trên trong một gia công

- kích thước làm việc trục X 3300mm, trục Y 1250mm, 
hai vị trí làm việc như một sự lựa chọn thao tác gia 
công sản xuất hiệu quả cao hơn

- Máy bao gồm nhóm khoan V14H8 điều khiển độc 
lập và trục HSk-63, và thay đổi công cụ tự động 
Atc 8 bằng động cơ servo;

- 2 trục Z điều khiển độc lập, để tăng tốc xử lý
- trục chính 9kw tốc độ cao, tối đa 24000 vòng/phút;
- các lựa chọn khác nhau của bao hút để phù hợp 

với kích thước tấm ván, thậm chí chiều rộng nhỏ 
như 50mm

- tốc độ trục X / Y tối đa 80m/phút;
- Hệ thống bôi trơn tự động để dầu một số thiết bị 

và một phần trong thời gian;
- cổng truy nhập tiêu chuẩn có trong phần mềm để 

sản xuất thông minh.  ChI TIếT

SỬ DỤNG THIẾT BỊ CNC TRONG SẢN XUẤT ĐỒ GỖ

MÁY GIA CôNG TRUNG TÂM CNC NCP3312Z2

Trong những năm gần đây thiết bị CNC 
dùng trong sản xuất đồ gỗ ngày một tăng 
nhanh, đem đến cho ngành sản xuất đồ gỗ 
nội thất và ngoại thất những sản phẩm ổn 
định về chất lượng và quy cách; giảm thiểu 

sai sót khi dùng thiết bị bằng tay, giảm thiểu sử dụng nhân 
công trong dây chuyền sản xuất giúp tiết kiệm chi phí sản 
xuất; giảm giá thành sản phẩm do độ chính xác cao, ít sản 
phẩm hư; giảm nặng nhọc cho công nhân. 

Công ty Tân Đại Việt chuyên cung cấp thiết bị máy 
chế biến gỗ, đã và đang từng ngày tìm kiếm những thiết 
bị CNC phù hợp cho sản xuất đồ gỗ Việt Nam. Chúng 
tôi đã giới thiệu và cung cấp những dòng CNC dùng 
cho sản xuất gỗ tự nhiên như máy chép hình và gia 
công trung tâm; máy làm mộng (âm, dương); bên cạnh 
đó là dòng CNC cho sản xuất gỗ nhân tạo như khoan 
CNC_cực nhanh, chính xác; cưa cắt tấm tốc độ nhanh, 
chính xác.   ThôNG số kỹ ThUậT:

- kích thước gia công: l1500mm ; W340mm; H200 mm 
- Số lượng đầu dao: 2 - Motor trục dao: 7.5kw x2 - Đường 
kính trục dao: Ø40mm
- Số nhóm vật liệu: 4 nhóm
- Động cơ trục chính: ABle
- tốc độ làm việc tối đa: 0.5 – 18m/phút
- tốc độ trục chính: 8500 vòng/phút
- tốc độ lùi về tối đa: 50m/phút
- chất liệu kẹp: 04 xy lanh viên nén đứng

MÁY ChÉP hÌNh 2 MẶT CNC  CF-FC2-1520.CNC

- Ray trượt: HGH25 ( Đài loan)
- Hệ thống nc: POWeR AUtO MAtIOn (Đức)
- Phần mềm cAM: (cF-cAMtc)
- Vít me bi trục X 32/32 (tAIWAnG/PMI)
- Vít me bi trục Y1 25/25 (tAIWAnG/PMI)
- Vít me bi trục Y2 25/25 (tAIWAnG/PMI)
- Driver + Motor Servo : Hãng YASkAWA 
- trục X: 1.3kw - trục Y1: 850W - trục Y2: 850W

  ThôNG số kỹ ThUậT:

- chiều dài tấm ván: 180 – 2400mm
- chiều rộng tấm ván: 50 – 1200mm
- chiều dày tấm ván: 8 – 30mm
- tốc độ hành trình tối đa (X/U): 85m/phút
- tốc độ hành trình tối đa (Y/Z): Y: 60m/phút; Z: 30m/phút
- công suất trục chính: 3.5kw x2
- tốc độ xoay tối đa: 18000 vòng/phút
- Số khoan đứng (mặt trên): 12
- Số khoan ngang: trục X: 2x2; trục Y: 2x2
- Số khoan đứng (mặt dưới): 9
- tốc độ xoay: 4000 vòng/phút
- thu bụi: Ø125mm; Ø150mm
- tổng công suất: 17kw
- kích thước máy: 5100x2510x1800mm
- trọng lượng máy: 3500kg

Chức năng:

- Phay, khoan, tạo rãnh
- Ray dẫn dài di chuyển nhanh với kẹp kép để đảm 

bảo, tốc độ gia công, độ chính xác, và ổn định cao
- khoan 06 mặt, trong một tiến trình mà không cần 

thiết phải xoay tấm ván, hiệu quả cao hơn
- có thể lựa chọn đưa ván ra (Đưa phôi vào và đưa 

phôi ra ở mặt trước, hoặc đưa phôi vào ở phía 
trước, đưa phôi ra ở phía sau) để đáp ứng nhu cầu 
sản xuất khác nhau.

MÁY khOAN CNC 6 MẶT  NCB2412
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ChứC NăNG:

1. kết cấu thân máy: được thiết kế với kết cấu rắn 
chắc và ổn định bằng khung thép cho năng suất 
làm việc cao
2. Trượt lưỡi cưa
trượt lưỡi cưa được dẫn động bẳng motor servo 
thông qua bệ đỡ và bánh răng đảm bảo độ cắt 
chính xác
công suất motor: 1.5kw; tốc độ đi tới:8-50m/phút; 
tốc độ lùi về:100m/phút
3. Bàn làm việc
Bàn làm việc khí nổi với viên bi thép dễ dàng cuốn 

phôi tấm mà không gây ra bất kỳ sự cào xước .
kết hợp với máy thổi khí 2.2kw.; lưu lượng: 5.2m3/phút.
4. Ngắm thẳng hàng mặt bên
khi thực hiện chức căng cắt, 1 trong 2 roller tự động nén chặt 
phôi để đảm bảo viêc cắt chuẩn xác hơn
5. Dụng cụ kẹp
Máy bao gồm 8 dụng cụ kẹp 
Dụng cụ kẹp được dẫn động bởi motor servo thông qua bệ 
đỡ và bánh răng
6. hệ thống an toàn
thiết bị bảo vệ được thiết lập trên con lắc áp suất cho hoạt 
động an toàn
7. Bộ điều khiển máy
Giao diện thân thiện với người dùng cho hoạt động dễ dàng: 
tiếng trung & tiếng Anh
Phần mềm nanxing tối ưu hóa đảm bảo tận dụng cao tấm 
ván. Sơ đồ cắt được tạo thành tự động
8. hiển thị lỗi
Báo động hiển thị mã lỗi và mô tả giúp dễ dàng xóa lỗi một 
cách nhanh chóng để nâng cao hiệu quả làm việc
9. Bôi trơn
Hệ thống bôi trơn tự động đảm bảo hoạt động trơn tru, việc 
bảo trì đơn giản và giảm khả năng hư hỏng máy
10. Phần điện 
Hầu hết các linh kiện điện tử của máy là thương hiệu quốc tế 
có chất lượng cao và tính chất chung.

Địa chỉ: 7/2 Đại lộ bình dương, Khu phố tây, Phường vĩnh Phú, thị xã thuận an, tỉnh bình dương 
tel: (84-0274)3.785.735/7/8                        fax: 0274.3.785.734
email: info@tandaiviet.com.vn       web: www.maychebiengotdv.com

CÔNG TY TÂN ĐẠI VIỆT
MÁY CôNG NGhIỆP Chế BIếN GỖ

MÁY LÀM MỘNG OVAL ÂM NC 02 DÀN 08 ĐẦU Msk3724x2

  ThôNG số kỹ ThUậT:

- Hành trình tối đa của trục X: 4400mm / 4200mm
- Hành trình tối đa của trục Y: 1 trục 700mm, 4 trục: 120mm
- Hành trình tối đa của trục Z: 300 mm
- chiều cao làm việc tối đa của trục Z: 140mm
- Biến tần:  ReXROtH 11kw x2
- tốc độ di chuyển tối đa của trục X: 50m/phút
- tốc độ di chuyển tối đa của trục Y: 25m/phút
- tốc độ di chuyển tối đa của trục Z: 25m/phút
- tốc độ trục chính: 18000 vòng/phút / 19000 vòng/phút

- tốc độ gia công tối đa: 10m/phút
- Motor trục chính: 5kw x2 + 2.2kw x4
- Motor servo: 4kw
- tổng công suất: 22.8kw
- ống thoát bụi: Ø100x2
- Dòng điện: 25A
- kích thước máy: 5500x2200x2540mm
- trọng lượng máy: 3308kg

MÁY LÀM MỘNG OVAL DƯƠNG NC 02 ĐẦU 04 TRỤC MDk2212B

  ThôNG số kỹ ThUậT:

- Qui cách phôi gia công: 2100x150x80mm
- Qui cách mộng gia công: 230 – 2000mm
- chiều rộng mộng tối đa: 140mm
- chiều sâu mộng tối đa: 30mm
- chiều dài mộng tối đa: 40mm
- tốc độ công cụ: 10000 vòng/phút

- lỗ thu bụi: Ø100mm x8
- Điện áp: 380V 50Hz 3pha
- Dòng điện: 30A
- tổng công suất: 13.88kw
- trọng lượng máy: 2800kg 
- kích thước máy:  4614x2286x2106mm

(Dùng cho phôi thẳng)
(TẠO MỘNG 02 THANH LIÊN TỤC- TRẢ PHÔI VỀ TỰ ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ SERVO)

MÁY CƯA CẮT TẤM COMPUTER TốC ĐỘ CAO NP330FG

ThôNG số:

chiều dài cắt tối đa: 3300mm
chiều dày cắt tối đa: 90mm
Motor lưỡi cưa chính: 15kw
tốc độ xoay vòng lưỡi cưa chính: 4250 vòng/phút
Đường kính lưỡi cưa chính:  400mm
Đường kính bên trong lưỡi cưa chính:  60mm
tốc độ xoay vòng lưỡi cưa mồi: 6950vòng/phút
Đường kính lưỡi cưa mồi:  180 mm
Đường kính bên trong lưỡi cưa mồi:  30mm
Motor trượt lưỡi cưa :1.5kw (Ac Servo)
tốc độ trượt lưỡi cưa về phía trước: 8-50m/phút
tốc độ trượt lưỡi cưa lùi về sau: 100m/phút
Motor cuốn phôi tự động:1.5kw (Ac Servo)
tốc độ cuốn phôi:50m/phút
tổng công suất: 20.2kw
kích thước máy: 5830x6630x1810mm
trọng lượng máy: 6200kg
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VIETNAM INT’L FURNITURE & HOME ACCESSORIES FAIR 2018

Contact us: HAWA CORPORATION
185 Ly Chinh Thang Str., W.7, Dist.3, HCMC, Vietnam
T: +84.28.3526 4714 / 15 / 16 - F: +84.28.3526 4718
E: info@hawacorp.com.vn

Opening hours:
* FOR TRADE:

* FOR PUBLIC:

07 March, 2018 (10:00 - 18:00)
08 - 09 March, 2018 (09:00 - 18:00)

10 March, 2018 (09:00 - 17:00) 

vifaexpo/vifafair vifaexpovietnam

VIFA-EXPO 2018

www.vifaexpo.com
www.vifafair.com

MARCH, 2018
7 - 10
Saigon Exhibition & Convention Center (SECC)
799 Nguyen Van Linh Parkway, Dist.7, HCMC

 VIETNAM

New Dates - Same Venue
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GV

Vào ngày 5 tháng 10 năm 2017, 
Chính phủ Úc thông báo sẽ sửa 
đổi Quy định về cấm khai thác gỗ 
bất hợp pháp 2012 (Illegal Logging 
Prohibition Regulation 2012) của 

nước này. Những thay đổi này giúp hợp lý hóa và làm 
rõ các yêu cầu về các hoạt động thẩm tra.

Việc sửa đổi Quy định này nhằm:

• Thiết lập một thỏa thuận mới về việc tuân thủ đối 
với các sản phẩm được chứng nhận bởi Hội đồng quản 
lý rừng (FSC) và Hệ thống chứng chỉ rừng (PeFC). Điều 
này sẽ giúp hợp lý hóa các yêu cầu về hoạt động thẩm 
tra đối với các nhà nhập khẩu hoặc chế biến, và ước tính 
giúp tiết kiệm hàng năm khoảng 4,2 triệu aUD.

• Loại bỏ giấy phép về thực thi luật lâm nghiệp, quản 
trị rừng và buôn bán gỗ (FLeGT) trong phần phạm vi 
của Quy định. Điều này phản ánh thực tế giấy phép 
FLeGT chỉ được cấp cho các sản phẩm được xuất khẩu 
trực tiếp từ một số quốc gia Liên minh Châu Âu và có 
thể sẽ không xuất hiện trên thị trường Úc.

• Xác định rõ rằng các nhà nhập khẩu và chế biến 

cá nhân hay phi thương mại không cần phải cung cấp 
thông tin kinh doanh như là một phần của hệ thống 
hoạt động thẩm tra của họ. Điều này sẽ giúp giải quyết 
một số khó khăn mà các bên trước đây gặp phải trong 
việc tuân thủ các yêu cầu trong Quy định.

• Xác định rõ rằng bất cứ kết luận nào về rủi ro đều 
phải hợp lý và có các bằng chứng được thu thập như là 
một phần của quá trình hoạt động thẩm tra.

Báo cáo tác động về việc sửa đổi Luật về khai thác 
gỗ bất hợp pháp của Úc (RIS) được công bố vào ngày 
5 tháng 10 năm 2017, đưa ra các đánh giá đối với việc 
sửa đổi này. Báo cáo RIS đã xem xét các lựa chọn đối với 
việc sửa đổi Quy định để đảm bảo rằng không có các chi 
phí không cần thiết được đưa ra từ các yêu cầu đối với 
hoạt động thẩm tra.

Với việc đưa ra được báo cáo RIS và thông báo về 
việc sửa đổi Quy định, thì Bộ Nông nghiệp Úc cũng sẽ 
kết thúc giai đoạn “khởi động mềm” hiện tại. Kể từ ngày 
01 tháng 01 năm 2018, các doanh nghiệp và cá nhân 
có thể sẽ bị phạt nếu vi phạm các yêu cầu về hoạt động 
thẩm tra theo Quy định. Việc không tuân thủ các yêu 
cầu này có thể sẽ bị phạt lên tới 63,000 aUD. 

PHÁt tRIỂn BỀn VỮnG
SUStAInABIlItY

SửA ĐổI lUẬt VỀ kHAI tHÁc Gỗ 
BẤt HỢP PHÁP củA Úc

Để biết thêm thông tin chi tiết, mời xem tại địa chỉ dưới đây:
http://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2017/95-2017

 ‘Xây dựng chứng chỉ SmaRT’ là 
chủ đề của tuần lễ chứng chỉ rừng 
PeFC năm 2017 tổ chức thường niên 
nhằm khám phá và phát hiện các công 
nghệ mới và đang nổi, hứa hẹn thúc 
đẩy chứng chỉ rừng.

Ben Gunneberg, Giám đốc điều 
hành của PeFC International khai 
mạc cuộc họp Đại hội đồng PeFC lần 
thứ 22 tại Helsinki, Phần Lan bằng câu 
nói: “Chúng ta cần một sự thay đổi 
mô hình theo cách thức xã hội cảm 
nhận toàn bộ chuỗi giá trị của rừng/
cây”. “Xã hội đang ở bước ngoặt quyết 
định và hướng đi chiến lược mà chúng 
ta lựa chọn sẽ tạo cơ hội cho chúng ta 
thể hiện giá trị đích thực của các khu 
rừng bền vững và sự đóng góp của 
chúng đối với xã hội để đạt được các 
mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên 
hợp quốc”.

Ben nhấn mạnh: “Biến đổi khí 
hậu, dân số toàn cầu tại đô thị ngày 
càng tăng, thách thức hợp tác là tất 
cả những vấn đề chúng ta phải giải 
quyết, bằng việc chứng minh rừng là 
một phần quan trọng của giải pháp”. 
“Trong một thời gian dài, xã hội đã 
nhận ra lâm nghiệp là một phần của 
vấn đề chứ không phải là giải pháp. 
PeFC có thể và sẽ thay đổi nhận thức 
của xã hội và đặt rừng làm trung tâm 
của các giải pháp cho những thách 
thức này. Interdependent đồng nghĩa 
với việc dựa vào nhau. Là một liên 
minh các hệ thống chứng nhận rừng 
quốc gia toàn cầu, mọi quốc gia đều 
độc lập, nhưng bằng cách hợp tác với 

nhau, chúng ta có thể tận dụng việc 
hợp tác trong công việc chúng ta tiến 
hành và đạt được nhiều kết quả hơn 
nữa”.

Các cuộc họp và hội thảo tổ chức 
vào thứ Hai và thứ Ba đã được tổ chức 
dành cho các thành viên của PeFC. 
Là một tổ chức toàn cầu với các thành 
viên ở gần 50 quốc gia trên thế giới, 
các thành viên hiếm khi hội tụ cùng 
một địa điểm và cùng một thời điểm. 
Tuần lễ chứng chỉ rừng PeFC đem 
đến cơ hội để bổ sung thành viên, đào 
tạo và thảo luận một số vấn đề quan 
trọng. Đại hội đồng PeFC tổ chức 
thường niên, năm nay tổ chức vào thứ 
Tư và quy tụ tất cả các thành viên của 
PeFC là cơ quan quyền lực cao nhất 
và cơ quan ra quyết định khi các thành 
viên bỏ phiếu cho các quyết định quan 
trọng như các xác nhận, tiêu chuẩn 
quốc tế, thành viên mới, đạo luật và 
ngân sách. Vào thứ Năm và thứ Sáu, 
cuộc đối thoại giữa các bên liên quan 
của PeFC, cuộc đối thoại này mở cửa 
cho tất cả những ai đăng ký tham dự, là 
sự kiện có sự tham gia nhiều nhất của 
các bên liên quan trong lịch sử 18 năm 
tổ chức của PeFC. Sự kiện này đã đón 
250 khách tham dự tới từ 57 quốc gia 
trên thế giới bao gồm các đoàn từ các 
nước châu Á (myanmar, Hàn Quốc, 
Philippines, Việt Nam, Thái Lan, Nhật 
Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Campuchia, 
malaysia và Indonesia).

Kết thúc sự kiện, Ben Gunneberg 
kết luận, “Với Phần Lan, một trong 
những nước sáng lập PeFC, điều quan 

trọng là chúng ta đến đây đúng dịp kỷ 
niệm 100 năm Quốc khánh đất nước 
này. Và điều tốt hơn nữa là chúng ta 
đã đưa đại gia đình PeFC đến Phần 
Lan tham dự Tuần lễ Chứng chỉ Rừng 
PeFC năm 2017”.

“Tuần lễ chứng chỉ rừng PeFC tổ 
chức tại Phần Lan đã đưa các thành 
viên đến với nhau, cùng phát triển 
chiến lược toàn cầu mới cho PeFC 
nhằm thúc đẩy quản lý rừng và cây 
xanh bền vững hơn, tăng giá trị của 
chuỗi cung ứng sản phẩm rừng/cây 
không chỉ đối với người tham gia mà 
còn đối với toàn xã hội”.

“Trong cuộc đối thoại giữa các bên 
liên quan, chúng ta đã khám phá tiềm 
năng của đổi mới công nghệ trong 
chứng nhận: Từ các ứng dụng viễn 
thám và di động thông qua các chuỗi 
khối và tiền kỹ thuật số đồng đẳng. 
Chúng ta đã thảo luận cách tiếp cận 
công nghệ một cách có ý nghĩa giúp 
nâng cao giá trị của PeFC đối với các 
chủ rừng cũng như các bên tham gia 
chuỗi cung ứng. Việc kết hợp công 
nghệ thông minh có thể đảm bảo rằng 
toàn bộ các mục tiêu phát triển bền 
vững có thể được cung cấp và truyền 
đạt tốt hơn so với trước đây”.

Ben Gunneberg kết luận: “Với sự 
tham gia tích cực của các bên liên 
quan, sự nhiệt tình và nhiệt huyết đã 
đạt được, PeFC hiện nay là chương 
trình tốt để khám phá và tạo mối quan 
hệ với đối tác mới, đảm bảo tăng các 
đơn chào hàng, góp phần thúc đẩy 
sinh kế bền vững và quản lý đất đai”. 

PEFC:  Xây dựng Chứng Chỉ Smart 
và tầm nhìn hướng tới tương lai
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tHÔnG tIn tHị tRườnG Gỗ
tIMBeR MARket InFORMAtIOn

Ván MDF, dùng sản xuất  đồ nội thất. Kích thước: 9.0 x 1220 x 2440 mm CFR  217 
Ván MDF, dùng sản xuất  đồ nội thất. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm CFR  212 
Ván MDF, dùng sản xuất  đồ nội thất. Kích thước: 15 x 1220 x 2440 mm CFR  207 
Ván MDF, E2, chưa sơn, chưa chế biến. Kích thước: 2.5 x 1220 x 2440 mm CFR  237 
Ván MDF, E2, chưa sơn, chưa chế biến. Kích thước: 3.0 x 1220 x 2440 mm CFR  232 
Ván MDF, E2, chưa sơn, chưa chế biến. Kích thước: 4.0/4.75 x 1220 x 2440 mm CFR  222 
Ván MDF, E2, chưa sơn, chưa chế biến. Kích thước: 5.5 x 1220 x 2440 mm CFR  212 
Ván MDF, E2, MR, chưa sơn, chưa chế biến. Kích thước: 6.0 x 1220 x 2440 mm CFR  265 
Ván MDF, E2, chưa sơn, chưa chế biến. Kích thước: 17 x 1220 x 2440 mm CFR  245 
Ván MDF, CARB P2, chưa trà nhám, dùng sản xuất bàn ghế. Kích thước: 18 x 1830 x 2440 mm CFR  210 
Ván MDF, MR E2. Kích thước: 5.5 x 1220 x 2440 mm CFR  247 
Ván MDF, MR E2. Kích thước: 8.0 x 1220 x 2440 mm CFR  237 
Ván MDF, MR E2. Kích thước: 17 x 1220 x 2440 mm CFR  227 
Nhập khẩu từ Malaysia
Ván MDF, ETR, E1. Kích thước: 2.7 x 1220 x 2440 mm CFR  890 
Ván MDF, ETR, E1. Kích thước: 4.5 x 1220 x 2440 mm CFR  642 
Ván MDF, ETR, E1. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm CFR  423 
Ván MDF, ETR, E1. Kích thước: 25 x 1220 x 2440 mm CFR  372 
Ván MDF, HMR, E2, chưa phủ nhựa, chưa dán giấy, đã xử lý nhiệt. Kích thước:12 x 1220 x 2440 mm CFR  240 
Ván MDF, HMR, E2, chưa phủ nhựa, chưa dán giấy, đã xử lý nhiệt. Kích thước: 18 x 1220 x 2440 mm CFR  230 
Ván MDF, CARB P2, dùng để sản xuất đồ nội thất. Kích thước: 2.5 x 1220 x 2440 mm CFR  240 
Ván MDF, CARB P2, dùng để sản xuất đồ nội thất. Kích thước: 4.5 x 1220 x 2440 mm CFR  235 
Ván MDF, CARB P2, dùng để sản xuất đồ nội thất. Kích thước: 12 x 1830 x 2440 mm CFR  215 
Ván MDF, CARB P2, dùng để sản xuất đồ nội thất. Kích thước: 25 x 1830 x 2440 mm CFR  230 
Ván MDF, CARB P2/EPA. Kích thước: 9.0 x 1830 x 2440 mm CFR  220 
Ván MDF, CARB P2/EPA. Kích thước: 12 x 1830 x 2440 mm CFR  215 
Ván MDF, CARB P2/EPA. Kích thước: 15/17 x 1830 x 2440 mm CFR  210 

THAM kHẢO GIá NHậP kHẩu SẢN PHẩM PLYwOOD THáNG 11/2017
Kích thước Phương thức giao hàng Đơn giá  

USD/1 m3

Ván Plywood, HWPW, CARB P2. Kích thước: 3.0 x 1220 x 2440 mm CIF  463 
Ván Plywood, HWPW, CARB P2. Kích thước: 9/11 x 1220 x 2135/2440 mm CIF  423 
Ván Plywood, HWPW, CARB P2. Kích thước: 15 x 1220 x 2440 mm CIF  365 
Ván Plywood, HWPW, CARB P2. Kích thước: 19/21 x 1220 x 2440 mm CIF  385 
Ván Plywood, HWPW, CARB P2. Kích thước: 19 x 1220 x 2135mm CIF  373 
Ván Plywood, CARB P2. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm CIF  447 
Ván Plywood, CARB P2. Kích thước: 15 x 1220 x 2440 mm CIF  412 
Ván Plywood, CARB P2. Kích thước: 18 x 1220 x 2440 mm CIF  407 
Ván Plywood, LVL, CARB P2. Kích thước: 22 x 46 /61x 1330/2440 mm CIF 516
Ván Plywood, LVL, CARB P2. Kích thước: 22 x 61 x 1300 mm CIF 516
Ván Plywood, LVL, CARB P2. Kích thước: 22 x 61 x 1880 mm CIF 520
Ván Plywood, LVL, CARB P2. Kích thước: 22 x 33 x 2440 mm CIF 516
Ván Plywood, LVL, CARB P2. Kích thước: 22 x 44 x 1440 mm CIF  519 
Ván Plywood, CARB P2, UV. Kích thước: 9.5 x 1220 x 2440 mm CIF  839 
Ván Plywood, CARB P2, UV. Kích thước: 12 x 1220 x 2440 mm CIF  609 
Ván Plywood, CARB P2, UV. Kích thước: 15 x 1220 x 2440 mm CIF  608 
Ván Plywood, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất. Kích thước: 3.0 x 1220 x 2440 mm CIF  495 
Ván Plywood, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất. Kích thước: 9.0 x 1220 x 2440 mm CIF  400 
Ván Plywood, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất. Kích thước: 11 x 1220 x 2440 mm CIF  389 
Ván Plywood, dùng để sản xuất đồ gỗ nội thất. Kích thước: 21 x 1220 x 2440 mm CIF  357 

                                                       

THAM kHẢO GIá Gỗ NGuYÊN LIỆu NHậP kHẩu
Giá cập nhật ngày 20/12/2017

CÔNG TY TNHH G CHÂU ÂU         MST: 3602 300 493
a ch:  p Cây Xoài, xã Tân An, huyn Vnh Cu, ng Nai, VN
in thoi:  +84.936.020687 / 061.8972112      Fax:  +84.61.8972113
Email:  info@eurowood.vn                                    Website:  eurowood.vn

No: EU170918
Date: 18/09/2017

Kính gi: Quý khách hàng / Value customer
Công ty TNHH G Châu Âu xin cm n s quan tâm ca quý khách n sn phm ca chúng tôi

Chúng tôi hân hnh gi ti quý khách bng báo giá như sau

TT
 Dày     

Thickness
Cht lng  

GRADE

Khi lng   
Available 
Quantity        

(m
3
)

ơn giá   
Price 

USD/m
3

ơn giá           
Price       

ng/m
3

Ghi chú

1 Tn Bì white ASH Ã RONG BIÊN - Square edged
18 mm ABC Grade 13 $500 11.380.000
22mm ABC 20 $480 10.920.000

26/28mm AB grade 80 $520 11.840.000
52 mm ABC grade 60 $550 12.520.000

65/ 70mm B grade 15 $550 12.520.000
2 D Gai Beech Ã RONG BIÊN - Square edged

26 mm ABC 50 $350 7.970.000
32 mm ABC 15 $350 7.970.000
45 mm ABC 40 $350 7.970.000
52 mm ABC 30 $350 7.970.000
52 mm AB 133 $460 10.470.000 Dài t 1,8m n 3,5m
52 mm AB 84 $420 9.560.000 Dài 1,3m - 1,7m
52 mm BC 150 $300 6.830.000 Dài t 1,5m n 4m
52 mm AB short 120 $370 8.420.000 Dài 40cm - 1,2m
52 mm BC short 139 $260 5.920.000 Dài dưi 1,2m
26 mm AB short 27 $350 7.970.000 Dài dưi 80cm

3 Si trng white OAK Ã RONG BIÊN - Square edged
22 mm ABC 15 $550 12.520.000
27 mm #2com 55 $400 9.100.000 fixed mt 21cm
27 mm ABC 40 $520 11.840.000
30 mm ABC 150 $510 11.610.000

37 / 40mm ABC 20 $520 11.840.000
45 mm BC 35 $470 10.700.000
52 mm BC 10 $470 10.700.000

4 G DA BÁO Ã RONG BIÊN - Square edged
26 mm A grade 15 $880 20.030.000
52 mm A grade 150 $970 22.080.000

5 Thích cng MAPLE Ã RONG BIÊN - Square edged
52 mm AB grade 120 $650 14.790.000 hàng p

6 Xoan ào Sapele Ã RONG BIÊN - Square edged
20 mm AB grade 5 $790 17.980.000 hàng p fixed mt

7 Anh ào CHERRY Ã RONG BIÊN - Square edged
27 mm AB 15 $550 12.520.000
35 mm AB 10 $550 12.520.000
52 mm AB 40 $620 14.110.000

8 G Trn Alder (NK M)
50/80 mm ABC grade 30 $400 9.100.000

26 mm 3com 15 $250 5.690.000
9 ÓC CHÓ Walnut hàng ã rong biên. Cht lưng loi A

52 mm A grade 2 $1.450 33.000.000 NK châu Âu
10 Thông c Pine (sylvestric pinus) Ã RONG BIÊN - Square edged

40 mm ABC grade 5 $320 7.280.000
65 mm ABC grade 20 $320 7.280.000

Lu ý:

BNG BÁO GIÁ    (Quotation)

   Nguồn: Nhóm nghiên cứu VIFORES, Hawa, FPA Bình Định, Forest Trends và Tổng Cục Hải Quan.

THAM kHẢO GIá NHậP kHẩu SẢN PHẩM MDF THáNG 11/2017
Kích thước Phương thức  

giao hàng
Đơn giá  

USD/1 m3

Nhập khẩu từ Thái Lan
Ván MDF, nguyên liệu để sản xuất đồ mộc. Kích thước: 2.5 x 1220 x 2440 mm CFR  300 
Ván MDF, nguyên liệu để sản xuất đồ mộc. Kích thước: 6.0 x 1220 x 2440 mm CFR  270 
Ván MDF, nguyên liệu để sản xuất đồ mộc. Kích thước: 9.0 x 1220 x 2440 mm CFR  260 
Ván MDF, nguyên liệu để sản xuất đồ mộc. Kích thước: 18 x 1220 x 2440 mm CFR  250 
Ván MDF, nguyên liệu để sản xuất đồ mộc. Kích thước: 21/ 25 x 1220 x 2440 mm CFR  270 
Ván MDF, chưa trà nhám, dùng sản xuất bàn ghế. Kích thước: 2.5 x 1220 x 2440 mm CFR  230 
Ván MDF, chưa trà nhám, dùng sản xuất bàn ghế. Kích thước: 3.0 x 1220 x 2440 mm CFR  225 
Ván MDF, chưa trà nhám, dùng sản xuất bàn ghế. Kích thước: 25 x 1220 x 2440 mm CFR  215 
Ván MDF, chưa phủ nhựa, chưa dán giấy, đã xử lý nhiệt. Kích thước: 4.5 x 1220 x 2440 mm CFR  245 
Ván MDF, chưa phủ nhựa, chưa dán giấy, đã xử lý nhiệt. Kích thước: 15 x 1220 x 2440 mm CFR  208 
Ván MDF, chưa phủ nhựa, chưa dán giấy, đã xử lý nhiệt. Kích thước: 9.0 x 1220 x 2440 mm CFR  218 
Ván MDF, HMR, chưa phủ nhựa, chưa dán giấy, đã xử lý nhiệt. Kích thước: 17 x 1220 x 2440 mm CFR  250 
Ván MDF, dùng sản xuất đồ nội thất. Kích thước: 2.5 x 1220 x 2440 mm CFR  252 
Ván MDF, dùng sản xuất đồ nội thất. Kích thước: 3.0 x 1220 x 2440 mm CFR  247 
Ván MDF, dùng sản xuất đồ nội thất. Kích thước: 4.75 x 1220 x 2440 mm CFR  237 
Ván MDF, dùng sản xuất đồ nội thất. Kích thước: 6.0/25 x 1220 x 2440 mm CFR  227 
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tHÔnG tIn tHị tRườnG Gỗ
tIMBeR MARket InFORMAtIOn

  
Gỗ thông. Quy cách: dày: 33 mm, rộng: 92-190 mm,  dài: 2.743 - 3.962 m CIF 230
Gỗ thông. Quy cách: dày: 43 mm, rộng: 100 mm trở lên,  dài: 2.0 m trở lên CIF 210
Gỗ thông. Quy cách: dày: 25 mm, rộng: 75 mm ,  dài: 1.8 m trở lên CIF 225
Gỗ thông. Quy cách: dày: 32 mm, rộng: 75 mm ,  dài: 1.8 m trở lên CIF 230
Gỗ thông. Quy cách: dày: 38/45/50 mm, rộng: 75 mm ,  dài: 1.8 m trở lên CIF 215
Giá Gỗ TeaK TròN  
Nhập khẩu từ Colombia
Gỗ Teak tròn. Vanh: 60 - 64 cm, dài: 2.0 m trở lên CIF 295
Gỗ Teak tròn. Vanh: 65 - 69 cm, dài: 2.0 m trở lên 300
Gỗ Teak tròn. Vanh: 70 -  74 cm, dài: 2.0 m trở lên 320
Gỗ Teak tròn. Vanh: 75 -  79 cm, dài: 2.0 m trở lên 345
Gỗ Teak tròn. Vanh: 80 -  84 cm, dài: 2.0 m trở lên 375
Gỗ Teak tròn. Vanh: 85 -  89 cm, dài: 2.0 m trở lên 400
Gỗ Teak tròn. Vanh: 90 -  94 cm, dài: 2.0 m trở lên 435
Nhập khẩu từ ecuador
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 90 - 99 cm, dài: 2.2 m trở lên 525
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 100 cm trở lên, dài: 2.2 m trở lên 575
Nhập khẩu từ Panama
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 80- 89  cm, dài: 3.0 m trở lên CIF 425
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 90- 99  cm, dài: 3.0 m trở lên CIF 460
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 100- 109  cm, dài: 3.0m trở lên CIF 510
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 110 - 119 cm, dài: 3.0 m trở lên CIF 550
Gỗ Teak tròn, FSC Vanh: 120 - 129 cm, dài: 3.0 m trở lên CIF 600
Gỗ Teak tròn, FSC Vanh: 130 - 139 cm, dài: 3.0 m trở lên CIF 665
Gỗ Teak tròn, FSC Vanh: 140 - 149 cm, dài: 3.0 m trở lên CIF 722
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 150 - 159 cm, dài: 3.0 m trở lên CIF 805
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 80- 89  cm, dài: 1.8-2.95 m CIF 410
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 90- 99  cm, dài: 1.8-2.95 m CIF 450
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 100- 109  cm, dài: 1.8-2.95 m CIF 500
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 110- 119  cm, dài: 1.8-2.95 m CIF 530
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 120- 129  cm, dài: 1.8-2.95 m CIF 580
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 130- 139  cm, dài: 1.8-2.95 m CIF 638
Gỗ Teak tròn, FSC. Vanh: 140- 149  cm, dài: 1.8-2.95 m CIF 703
Giá Gỗ bạCh ĐàN TròN 
Nhập khẩu từ UruGuay
Gỗ Bạch đàn- Grandis, FSC. Đường kính: 30 cm trở lên, dài: 2.85- 5.7 m CIF 147
Gỗ Bạch đàn- Grandis, FSC. Đường kính: 30 cm trở lên, dài: 5.0 m trở lên CIF 155
Nhập khẩu từ South africa
Gỗ Bạch đàn- Grandis, FSC. Đường kính: 30 -39 cm, dài: 5.0 m trở lên CIF 152
Gỗ Bạch đàn- Grandis, FSC. Đường kính: 40 cm trở lên, dài: 5.0 m trở lên CIF 162
Gỗ Bạch đàn - Karrigum, FSC. Đường kính: 30 -39cm , dài: 2.7/3.7/5.7m CIF 155
Gỗ Bạch đàn - Karrigum, FSC. Đường kính: 40 cm trở lên, dài: 2.7/3.7/5.7m CIF 190
Gỗ Bạch đàn - Karrigum, FSC. Đường kính: 40 cm -130 cm, dài: 2.8 m - 5.8 m CIF 195
Gỗ Bạch đàn - Diversicolor, FSC. Đường kính: 30 cm trở lên, dài: 2.8 m - 5.8 m CIF 168
Gỗ Bạch đàn - Cladocalyx, FSC. Đường kính: 30 cm trở lên, dài: 2.2 m - 2.9 m CIF 193
Giá Gỗ LiM TròN
Nhập khẩu từ Cameroon
Gỗ Lim - Tali, dạng lóng, đường kính: 60 - 79 cm trở lên, dài: 5.5 -11.9 m FoB 445
Gỗ Lim - Tali, dạng lóng, đường kính: 80 - 99 cm trở lên, dài: 5.5 -11.9 m FoB 504
Gỗ Lim - Tali, dạng lóng, đường kính: 100 cm trở lên, dài: 5.5 - 11.9 m FoB 586
Gỗ Lim - Tali, dạng lóng, đường kính: 60 - 69 cm , dài: 4.6 m trở lên CIF 496
Gỗ Lim - Tali, dạng lóng, đường kính: 70 - 79 cm, dài: 4.6 m trở lên CIF 533
Gỗ Lim - Tali, dạng lóng, đường kính: 70 - 79 cm , dài: 5.0 m trở lên FoB 445
Gỗ Lim - Tali, dạng lóng, đường kính: 80 - 89 cm, dài: 4.6 m trở lên CIF 591
Gỗ Lim - Tali, dạng lóng, đường kính: 80 - 89 cm, dài: 5.0 m trở lên FOB 504
Gỗ Lim - Tali, dạng lóng, đường kính: 50 - 69 cm, dài: 5.1 -13.2 m FOB 371
Gỗ Lim - Tali, dạng lóng, đường kính: 70 - 79 cm, dài: 4.9 -13.6 m FOB 418
Gỗ Lim - Tali, dạng lóng, đường kính: 100 cm trở lên, dài: 6.2 -11 m FOB 545

Nguồn: Nhóm nghiên cứu VIFORES, Hawa, FPA Bình Định, Forest Trends và Tổng Cục Hải Quan.

THAM kHẢO GIá MỘT SỐ LOẠI Gỗ TRÒN, Gỗ XẺ NHậP kHẩu  
THáNG 11/2017

Kích thước Phương thức  
giao hàng

Đơn giá 
(USD/1m3)

Giá Gỗ bạCh ĐàN xẻ
Nhập khẩu từ brazil
Gỗ Bạch đàn xẻ, FSC. Quy cách: dày: 19 mm, rộng: 79-196 mm  dài: 1.5- 3.05m CIF 325
Gỗ Bạch đàn xẻ, FSC. Quy cách: dày: 25/28 mm, rộng: 80-100 mm  dài: 2.7 m CIF 244
Gỗ Bạch đàn xẻ, FSC. Quy cách: dày: 25/32 mm, rộng: 210- 250 mm  dài: 2.55 - 5.01 m CIF 255
Nhập khẩu từ Uruguay
Gỗ Bạch đàn xẻ, FSC, loại B. Quy cách: 25/28/32 mm, rộng: 152 - 214 mm, dài: 2.5 m- 5.01m CIF 255
Gỗ Bạch đàn xẻ, FSC, loại A. Quy cách: 25 mm, rộng: 210 - 230 mm, dài: 2.5 m- 5.01m CIF 315
Giá Gỗ LiM xẻ
Nhập khẩu từ Cameroon
Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 300 mm, rộng: 300 mm trở lên, dài: 2.2 m trở lên CIF 563
Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 40/58 mm, rộng: 150 mm trở lên, dài: 2.2 m trở lên CIF 736
Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 58 mm, rộng: 250 mm trở lên, dài: 2.2 m trở lên CIF 882
Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 39 mm, rộng: 150 mm trở lên, dài: 2.2 m trở xuống CIF 600
Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 39 mm, rộng: 150 mm trở lên, dài: 2.2 m trở lên CIF 670
Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 59 mm, rộng: 150 mm trở lên, dài: 2.2 m trở xuống CIF 640
Gỗ lim -Tali. Quy cách: dày: 59 mm, rộng: 150 mm trở lên, dài: 2.2 m trở lên CIF 750
Giá Gỗ hươNG xẻ
Nhập khẩu từ  Cameroon
Gỗ Hương - Padouk. Quy cách: dày: 20 mm, rộng: 80 mm trở lên, dài: 0.5 m trở lên  FOB 316
Gỗ Hương - Padouk. Quy cách: dày: 300 mm trở lên, rộng: 300 trở lên, dài: 2.3 m trở lên CIF 585
Gỗ Hương - Padouk. Quy cách: dày: 63/200 mm, rộng: 330-757 mm trở lên, dài: 3.9 - 5.7 m   FOB 363
Gỗ Hương - Padouk. Quy cách: dày: 340-630 mm, rộng: 420-670 mm trở lên, dài: 3.85 - 6.35 m   FOB 527
Giá Gỗ ThÔNG xẻ  
Nhập khẩu từ New Zealand
Gỗ thông. Quy cách: dày: 19 mm, rộng: 100/125 mm, dài: 3.0 m CIF 305
Gỗ thông. Quy cách: dày: 22/28 mm, rộng: 125/170 mm, dài: 3.0 m CIF 300
Gỗ thông. Quy cách: dày: 25 mm, rộng: 100 -250 mm, dài: 1.8 - 6.0 m CIF 215
Gỗ thông. Quy cách: dày: 25/45/50 mm, rộng: 100 - 150 mm, dài: 4.5 - 6.0 m CIF 320
Gỗ thông. Quy cách: dày: 32/35 mm, rộng: 100 mm, dài: 3.0 m CIF 295
Gỗ thông. Quy cách: dày: 32/38 mm, rộng: 100/150/200 mm, dài: 2.1 m trở lên CIF 280
Gỗ thông. Quy cách: dày: 32/40 mm, rộng: 150/200 mm, dài: 2.1 m trở lên CIF 290
Gỗ thông. Quy cách: dày: 45 mm, rộng: 125 mm, dài: 3.0 m CIF 295
Gỗ thông. Quy cách: dày: 45 mm, rộng: 140- 195 mm, dài: 5.4 - 6.0 m CIF 245
Gỗ thông. Quy cách: dày: 50 mm, rộng: 150- 195 mm, dài:4.8 - 5.4 m CIF 240
Gỗ thông. Quy cách: dày: 50 mm, rộng: 100/150 mm, dài:4.5/6.0 m CIF 450
Gỗ thông. Quy cách: dày: 25/50 mm, rộng: 100 - 200 mm, dài: 1.8 - 6.0 m CIF 210
Gỗ thông. Quy cách: dày: 22 mm, rộng: 100 mm, dài: 1.5 m trở lên CIF 230
Gỗ thông. Quy cách: dày: 28/32 mm, rộng: 100 mm, dài: 1.5 m trở lên 225
Nhập khẩu từ Chile
Gỗ thông. Quy cách: dày: 22 mm, rộng: 90 mm, dài: 2.0 m trở lên CIF 245
Gỗ thông. Quy cách: dày: 45 mm, rộng: 95- 155 mm, dài: 2.44 - 4.5 m CIF 320
Gỗ thông. Quy cách: dày: 22 mm, rộng: 95- 145 mm, dài: 3.05 -3.96 m CIF 254
Gỗ thông. Quy cách: dày: 45 mm, rộng: 95- 300 mm, dài: 2.44 - 4.27 m CIF 270
Gỗ thông. Quy cách: dày: 21 mm, rộng: 75- 140 mm, dài: 3.05 - 4.57 m CIF 250
Gỗ thông. Quy cách: dày: 37 mm, rộng: 100- 200 mm, dài: 3.2 - 3.96 m CIF 230
Gỗ thông. Quy cách: dày: 37 mm, rộng: 120- 200 mm, dài: 3.2 - 3.96 m CIF 265
Gỗ thông. Quy cách: dày: 24/28 mm, rộng: 90- 190 mm, dài: 2.0 - 4.51 m CIF 270
Gỗ thông. Quy cách: dày: 15/17 mm, rộng: 90 -180 mm,  dài: 1.9 - 3.8 m CIF 225
Gỗ thông. Quy cách: dày: 17 mm, rộng: 90 -180 mm,  dài: 2.0 - 3.7 m CIF 230
Gỗ thông. Quy cách: dày: 16 mm, rộng: 87 mm,  dài: 1.6 m trở lên CIF 235
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công ty cổ phần gỗ 
mdf Vrg kiên giang

Văn phòng đại diện: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, 
Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.
Nhà máy: Lô M, Đường số 1, Khu công nghiệp Thạnh Lộc, 
Xã Thạnh Lộc, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang
Tel:  028 3932 0354   Fax: 028 3932 0353
Website: www.vrgkiengiangmdf.com
Sản phẩm: Sản xuất ván MDF, HDF, HMR

cty tnhh hiệp  long 
-  hiep long fine 
furniture company 

Địa chỉ: 98A/2 Ấp 1B, Xã An Phú, Huyện Thuận An,  
Tỉnh Bình Dương
Tel: (+84 0274) 3 710012
Fax: (+84 0274) 3 710013
Email:  sales@hieplongfurniture.com
Website: hieplongfurniture.com
Sản phẩm: sản xuất các sản phẩm đồ gỗ ngoại thất 
và nội thất

công ty cổ phần  
kỹ nghệ gỗ tiến Đạt

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

công ty cổ phần gỗ 
Đức thành (dtwoodVn)

Địa chỉ: 21/6D Phan Huy ích, Phường 4, Quận Gò Vấp, 
Tp. HCM 
Tel: (+ 84 028) 3589 4287/ 3589 4289
Fax: (+ 84 028) 3589 4288
Email: info@goducthanh.com
Website: www.goducthanh.com
Sản phẩm: sản xuất các mặt hàng nhà bếp, hàng gia dụng 
và đồ chơi trẻ em bằng gỗ

 

ĐịA cHỈ tIn cẬY
YellOW PAGeS

công ty cổ phần 
Vinafor Đà nẴng

Địa chỉ: Số 851 Ngô Quyền –Quận Sơn Trà,Tp. Đà Nẵng 
Tổng giám đốc: Nguyễn Đức Huy
Tel: (+84- 0236) 3733.275/3831259 
Fax: (+84- 0236) 3838.312 /3732.004
Email: vinafordanang@gmail.com
Website: vinafordanang@gmail.com

	  

công ty cổ phần 
nhất nam

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

 

công ty cổ phần 
kiến trÚc Và nỘi 
thất nano

Địa chỉ: Cụm CN dốc 47, xã Tam Phước, TP. Biên Hòa,  
Đồng Nai
Chi nhánh Đồng Nai: Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu  
Long Thành
Tel: (+84 0251)3.510.456 
Email: nanohanoi@nanovn.vn    
Website: nanovn.vn
Sản phẩm: Sản xuất đồ gỗ nội thất

công ty tnhh hố nai

Địa chỉ: Khu phố 8, Phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, 
Đồng Nai 
Tel: (+84 0251) 3987037/3987038 
Fax: (+84 0251) 398703
Email: honaiwoodex@honaifurniture.com.vn
Sản phẩm: sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất, 
ngoại thất

công ty tnhh 
m.t.r                                                                  

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

công ty tnhh sX-
tm &dV kiến phÚc

Địa chỉ: 50/3 Thanh Hóa, Xã Hố Nai 3, Huyện Trảng Bom,  
Tỉnh Đồng Nai
Tel: (+84 0251)3 986 795
Fax: (+84 0251)3  986 117
Email: info@kienphucfurniture.com.vn; 
              kienphucfurniture@gmail.com
Website:  kienphucfurniture.com.vn
Sản phẩm: Sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất, ngoại thất

 

công ty cổ phần sản Xuất 
thương mại tân Đại Việt

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

công ty mdf Vinafor 
gia lai - mdf gia lai 
company

Địa chỉ: Km 74, Quốc lộ 19, Xã Song An, Thị xã An Khê, 
Tỉnh Gia Lai          
Tel:  (+84 0269) 3537 069           Fax: (+84 0269) 3537 068
Email: mdfgialai@gmail.com
Website: http://www.mdfgialai.com
Sản phẩm: Sản xuất ván MDF

công ty tnhh Ván 
ép cơ khí nhật nam

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

 

công ty tnhh 
thuận hiền 

Địa chỉ: 18/3 An Phú Đông 11, Phường An Phú Đông, 
Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84 028) 37177378  Fax: (84 028) 37177380
Email: info@thuanhien.com
Web: www.thuanhien.com
Sản phẩm: cung cấp máy móc, thiết bị và ngũ kim, vật 
tư phục vụ chế biến gỗ

 

công ty tnhh  
thanh hÒa

Địa chỉ: #1002, số 2 Nguyễn Khắc Viện, P.Tân Phú, Q.7, TP. HCM.
Chi nhánh: Quy Nhơn: Lô A1-8, KCN Long Mỹ, TP. Quy Nhơn, 
T. Bình Định
Tel: (+84 028) 54138890                  Fax: (+84 028) 54138891
Email: office@thanhhoaco.com
Website: www.thanhhoaco.com
Sản phẩm: Cung cấp gỗ nguyên liệu FSC: Bạch đàn, Keo/Tràm, 
Teak, Sồi, Xoan đào, Mahogany...

công ty cổ phần 
tân Vĩnh cửu  
(taVico)

Địa chỉ: KP.9, P. Tân Biên, Tp Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 
Tel: (+84 0251) 3888 100/3888 101   
       (+84 0251) 3 609 100/ 609 101 
Fax: (+84 0251) 3 888 105
E-mail: sales@tavicowood.com 
Website: www.tavicowood.com
Sản phẩm: Cung cấp gỗ nguyên liệu: Tần bì, dẻ gai, sồi, dương,….
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cƠ HỘI XUẤt kHẨU 4 cOntAIneR 20Ft Gỗ DÁn 
MỗI tHÁnG SAnG tHị tRườnG Ấn ĐỘ 
Tôi là Joe, đại diện công ty AZP Trading Pte Ltd có trụ sở tại 
Singapore. Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực kinh 
doanh thương mại. Hiện tại khách  hàng Ấn Độ của tôi đang 
có nhu cầu nhập khẩu gỗ dán đều đặn mỗi tháng. 

Thông tin sản phẩm:
Tên sản phẩm: Gỗ dán
Kích thước: 1220mm x 2440mm x 
4,6mm (3 container 20ft)
1220mm x 2440mm x 8mm/10mm 
(trộn lẫn trong 1 container 20ft)
Mặt: Gỗ dầu; Lõi: Gỗ dầu; Keo: MR
Chất lượng: AA và AB; Ép nóng
Số lượng: Tổng 4 container 20ft mỗi tháng
Phương thức thanh toán: Trao đổi khi nhận được liên hệ
Báo giá: CIF cảng Chennai

Thông tin nhà nhập khẩu:
Mr Joe
Công ty: AZP Trading Pte Ltd
Mob/Whatsapp: +65 8737 9334
Email: joebsvohra@gmail.com
Quốc gia: Singapore

tHưƠnG nHân nGườI HOnG kOnG ĐAnG cần 
MUA 7000 – 9000 tẤn Gỗ Vụn MỗI tHÁnG

Tôi là Stephen, đại diện công ty Simuflyer tại Hong Kong. Tôi 
đang tìm kiếm nhà cung cấp gỗ vụn đều đặn mỗi tháng cho 
khách hàng của mình để làm giấy. Khách hàng yêu cầu gỗ vụn 
đã qua xử lý chống ẩm mốc có chứng chỉ nên tôi muốn biết quý 
doanh nghiệp có kinh nghiệm đáp ứng điều này hay không.
           
Thông tin sản phẩm:
Tên sản phẩm: Gỗ vụn
Kích thước: 
Không nhỏ hơn 5mm
Chất liệu: Gỗ bạch đàn hoặc gỗ 
keo, không trộn lẫn
Loại bỏ vỏ cây
Độ ẩm: 30 – 50%
Số lượng: 7000 – 9000 tấn mỗi tháng
Phương thức thanh toán: Trao đổi khi nhận được liên hệ
Báo giá: CIF cảng HaiTeng, Trung Quốc

Thông tin nhà nhập khẩu:
Mr Stephen  Công ty: Simuflyer
Mob/Whatsapp: +852 5132 2893
Email: sfong@simu-flyer.com
Quốc gia: Hong Kong

ĐốI tÁc ĐẾn từ MỸ ĐAnG cần MUA tHử 300M2 
VÁn Bóc lõI BẠcH ĐÀn

Tôi là Todd Gillis, đại diện công ty Cayuga Corporation có trụ 
sở tại Mỹ. Chúng tôi là tổ chức cung cấp nguồn sản xuất hàng 
hóa cho các doanh nghiệp lớn nhỏ. Hiện tại chúng tôi đang 
cần mua thử khoảng 100 tấm ván bóc lõi bạch đàn, tương 
đương với 300m2. 

Thông tin sản phẩm:
Tên sản phẩm: Ván bóc lõi
Kích thước:
1220mm x 2440mm x 1,5mm
Chất liệu: Gỗ bạch đàn
Chất lượng: A
Độ ẩm: Tối đa 8 – 10%
Số lượng: 300m2 cho đơn hàng thử (100 tấm)
Phương thức thanh toán: Trao đổi khi nhận được liên hệ
Báo giá: FOB cảng gần nhà máy nhất

Thông tin nhà nhập khẩu:
Mr Todd Gillis  Công ty: Cayuga Corporation
847-954-4240 Direct 866-651-3639 Fax
Web: www.cayugacorp.com Email: tgillis@cayugacorp.com
tgillis@mbb.net  Quốc gia: Mỹ

cƠ HỘI XUẤt kHẨU 130.000 cHIẾc VÁn DăM 
SAnG PHÁP tROnG cả năM

Tôi là Rosario Ceraudo, đại diện công ty NOVALIS DESIGN 
có trụ sở tại Pháp. Công ty chúng tôi chuyên sản xuất loại 
cầu là. Chúng tôi đang có nhu cầu tìm nhà cung cấp ván 
dăm tiềm năng, có thể cung ứng cho chúng tôi số lượng ván 
dăm đều đặn trong thời gian dài. Chúng tôi cần mua loại 
ván dăm đã được cắt theo kích cỡ riêng mà chúng tôi đề ra.

Thông tin sản phẩm:
Tên sản phẩm: Ván dăm
Kích thước:
1000mm x 300mm x 10mm
Keo: Không có yêu cầu cụ thể, 
quý vị có thể báo giá loại phổ biến 
hoặc phù hợp để sản xuất cầu là
Số lượng: 130.000 chiếc trong cả năm
Phương thức thanh toán: Trao đổi khi nhận được liên hệ
Báo giá: CIF cảng Rotterdam, Pháp

Thông tin nhà nhập khẩu:
Mr Rosario Ceraudo Công ty: NOVALIS DESIGN
3,RUE DE FESSARD 77760 RUMONT (France)
Email: rosario.ceraudo@novalisdesign.fr
Mobile : +33(0)608840698
Quốc gia: Pháp

tHưƠnG nHân nGườI Úc ĐAnG cần MUA 1 
cOntAIneR 20Ft VÁn SÀn tRe

Tôi là Eugenio Palmieri, một thương nhân đến từ Úc. Tôi hiện 
đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Khách 
hàng tại Úc của tôi đang cần mua loại ván sàn tre vừa để lắp 
đặt sàn nhà vừa cần loại ván để lát tường. Hiện tại tôi có nhu 
cầu mua hàng Việt Nam nếu giá cả và chất lượng hợp lý.

Thông tin sản phẩm:
Tên sản phẩm: Ván sàn tre
Tôi cần loại bên tay phải với 3 – 4 
lớp. Tôi không muốn loại bên tay 
trái với cấu trúc kiểu H, quý vị 
phân biệt và tránh cung cấp loại 
hàng này.
Kích thước:
800 - 2000mm x 300mm x 18mm
Keo: E1 hoặc E0
Số lượng: 1 container 20ft
Phương thức thanh toán: Trao đổi 
khi nhận được liên hệ
Báo giá: FOB hoặc CIF/CNF cảng Brisbane

Thông tin nhà nhập khẩu
Mr Eugenio Palmieri
Mob: +610481810993
Wechat: euge123nio
Email: eugeniopalmieri1@gmail.com
Quốc gia: Úc

cƠ HỘI XUẤt kHẨU tHử 1 cOntAIneR 20Ft Gỗ 
DầU tRòn SAnG BAnGlADeSH 

Tôi là Showkat, đại diện công ty Khaza Plywood Ltd tại 
Bangladesh. Công ty chúng tôi chuyên kinh doanh sản xuất 
gỗ dán. Chúng tôi đã từng nhập khẩu gỗ từ Châu Phi. Hiện 
tại chúng tôi đang có nhu cầu mua gỗ dầu tròn để làm ván 
bóc. Nếu giá cả tốt chúng tôi sẽ đến Việt Nam xem gỗ và thảo 
luận trực tiếp với quý doanh nghiệp.
   
Thông tin sản phẩm:
Tên sản phẩm: Gỗ dầu tròn
Kích thước:
Chiều dài: 6700mm
Đường kính: 50cm
Số lượng: 1 container 20ft
Phương thức thanh toán: Trao 
đổi khi nhận được liên hệ
Báo giá: CNF/CIF cảng 
Chittagong, Bangladesh

Thông tin nhà nhập khẩu
 Mr Showkat
Công ty: Khaza plywood ltd
Mob/Whatsapp: +880 1714-096843
Email: Showkat.sb@gmail.com
Quốc gia: Bangladesh

cƠ HỘI GIAO tHưƠnG
tRADInG OPPORtUnItIeS

ĐốI tÁc ĐẾn từ Ấn ĐỘ ĐAnG cần MUA Gỗ keO 
HOặc Gỗ tHÔnG Xẻ ĐỂ lÀM PAllet

Tôi là Asif Ajmeri, đại diện công ty Shree Maruti Timbers có 
trụ sở tại Gujirat, Ấn Độ. Hiện tại chúng tôi muốn tìm nhà 
cung cấp gỗ xẻ và gỗ pallet tại Việt Nam. 

Thông tin sản phẩm:
Tên sản phẩm: Gỗ keo hoặc gỗ thông xẻ làm 
pallet
Kích thước: 2300mm x 95mm x 25mm; 
2300mm x 95mm x 22mm; 2300mm x 95mm x 19mm;
2300mm x 120mm x 19mm; 2300mm x 75mm x 19mm; 
2000mm x 95mm x 22mm
Không yêu cầu gỗ sấy nhưng nếu quý doanh nghiệp có thể 
làm gỗ sấy thì phải bỏ logo sấy gỗ trên bề mặt thanh gỗ
Không chấp nhận mắt gỗ hay vết nứt trên bề mặt thanh gỗ
Số lượng: Trao đổi khi nhận được liên hệ
Phương thức thanh toán: Trao đổi khi nhận được liên hệ
Báo giá: CIF cảng Mundra và Nhavasheva, Ấn Độ

Thông tin nhà nhập khẩu
Mr Asif Ajmeri Công ty: Shree Maruti Timbers
PLOT NO. 88/1, TIMBER MARKET, G.I.D.C, ANKLESHWAR-393002, 
DIST- BHARUCH, GUJARAT 
Email: asif@marutitimbers.com; marutitimbers@gmail.com
Web: http://www.marutitimbers.com; 
Quốc gia: Ấn Độ

cƠ HỘI XUẤt kHẨU 3 cOntAIneR 40Ft Gỗ cAO 
SU Xẻ MỗI tHÁnG SAnG tRUnG QUốc

Tôi là KT Chu, đại diện công ty Talim Enterprises Ltd có trụ 
sở tại Hong Kong. Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực 
thương mại xuất nhập khẩu. Hiện tại chúng tôi đang cần mua 
một số lượng gỗ cao su xẻ đều đặn mỗi tháng để làm đồ nội thất.

 Thông tin sản phẩm:
Tên sản phẩm: Gỗ cao su xẻ
Kích thước: Chiều dài: 100 – 130cm
Chiều rộng: 10,5 – 13cm
Độ dày: 3,5 – 8cm
Gỗ sấy, xẻ thô
Không chấp nhận mắt gỗ và vết nứt 
trên bề mặt thanh gỗ
Số lượng: 3 container 40ft mỗi tháng
Phương thức thanh toán: Trao đổi khi nhận được liên hệ
Báo giá: CFR cảng Heshan, Guangdong, Trung Quốc

Thông tin nhà nhập khẩu
Mr KT Chu Công ty: Talim Enterprises Ltd
3/F. No.15, Kowloon Bay Industrial Centre,
15 Wang Hoi Road, Kowloon, Hong Kong.
TEL : +852-27583218   FAX : +852-27967142
SKYPE : talimentltd 
mobile/wechat/whatsapp/lines: +852 9371 2445
Email: info@talim.com.hk; Quốc gia: Hong Kong

Thông tin cơ hội giao thương được cung cấp bởi công ty VietGO
Để biết thêm thông tin nhà nhập khẩu vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: C11, tầng 5 khách sạn Pullman, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội - Tel: 024 22123567 
email: tuvanxnk.vietgo@gmail.com
Hotline: 090 457 2200 (ms Thuận) - www.vietgo.vn
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TÌNH HÌNH XuẤT NHậP kHẩu Gỗ 
VÀ SẢN PHẩM Gỗ CỦA VIỆT NAM 
TRONG THáNG 11 NĂM 2017

I. XUẤT khẨU
- Theo số liệu của Tổng Cục Hải quan, kim ngạch xuất 

khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (G&SPG) của Việt Nam trong 
tháng 11/2017 đạt 695 triệu USD, tăng 2,9% so với tháng 
trước đó và tăng 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 
529 triệu USD, tăng 4,9% so với tháng 10/2017 và tăng 
11,25% so với cùng kỳ năm 2016.

- 11 tháng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG 
của nước ta đạt 6,904 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ 
năm ngoái.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 5,15 
tỷ USD, tăng 12,7% so với 11 tháng năm 2016, chiếm 
74,59% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG, tỷ lệ này của 
cùng kỳ năm 2016 là 73,43%.

Kim ngạch xuất khẩu G&SPG tiếp tục được duy trì ở 
mức cao trong tháng cuối năm 2017: trong 15 ngày đầu 
tháng 12/2017, ước đạt 373 triệu USD, tăng 23% so với 
cùng kỳ tháng 11/2017.

Hỗ tRỢ DOAnH nGHIệP
eXPORt & IMPORt

I. EXPORT
+ according to the statistics from the General Department 

of Vietnam Customs, Vietnam’s export turnover of wood and 
wood products (W&WP) in November 2017 achieved US$695 
million, increased by 2.9% from last month and up 9.6% 
compared with the same period of 2016.

In which, the export turnover of wood products reached 
over US$529 million, up 4.9% compared with october 2017 
and up 11.25% in comparison with the same period of 2016.

+ In the first 11 months of 2017, Vietnam’s export turnover 
of W&WP achieved US$6.904 billion, increased by 11% 
compared with the same period of 2016. 

In which, the export turnover of wood products reached 
US$5.15 billion, up 12.7% compared with the first 11 months of 
2016, accounted for 74.59% of total export turnover of W&WP, 
this rate in the same period of 2016 accounted for 73.43%.

Vietnam’s export turnover of W&WP continues to increase 
highly in the last months of 2017: In the first 15 days of 
December 2017, it is estimated to achieve US$373 million, an 
increase of 23% over the same period in November 2017.

VIETNAM EXPORT AND IMPORT OF 
wOOD AND wOOD PRODuCTS IN 
THE FIRST 11 MONTHS OF 2017

(Nguồn: Hải Quan/Resource: Customs)

Biểu đồ 1: Tham khảo kim ngạch xuất khẩu G&SPG của Việt Nam theo tháng trong giai đoạn 2014-2017
Chart 1: Reference to Vietnam export turnover of w&wP monthly in the period of 2014 - 2017

(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)

11 tháng năm 2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG của các 
doanh nghiệp FDI đạt 3,272 tỷ USD, tăng 11% so với cùng kỳ 
năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 
2,971 tỷ USD, tăng 10,69% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 
90,8% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của toàn khối và 
chiếm 57,69% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của 
cả nước.

THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU:
Tháng 11/2017, mặc dù chỉ tăng nhẹ 1,83% so với tháng 

trước đó nhưng Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu G&SPG 
lớn nhất của Việt Nam, đạt gần 302 triệu USD. Bên cạnh đó, 
kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường xuất khẩu chủ lực 
như Trung Quốc, Hàn Quốc, anh vẫn duy trì mức tăng ổn 
định, và tăng mạnh sang thị trường Canada, Đức và Pháp.

Trong 11 tháng năm 2017, Hoa kỳ duy trì là thị trường 
xuất khẩu G&SPG lớn nhất của nước ta, chiếm tới 43% 

Bảng 1: Tham khảo một số thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong 11 tháng năm 2017
Table 1: Reference to some Vietnam’s export markets w&wP in the first 11 months of 2017

(ĐVT/Unit: 1.000 USD)

Thị trường/
market

November 
2017

Compared with 
october 2017 (%)

Compared with 
November 2016 (%)

Compared with 11 months 
of 2017 (%)

Compared with 11 
months of 2016 (%)

USa 301.716 1,83 14,69 2.956.921 17,56
China 95.063 9,88 -6,56 964.491 6,76
Japan 78.766 -7,99 -2,39 929.367 5,14
South Korea 65.472 5,59 25,95 596.368 15,03
UK 26.731 6,22 18,30 262.603 -5,87
australia 15.173 -14,01 -1,78 153.652 0,35
Canada 15.998 25,35 36,18 143.573 18,94
Germany 13.416 88,14 7,49 98.395 5,51
France 12.814 69,53 44,35 92.812 6,86
Netherlands 7.904 49,18 23,70 67.481 11,18
Taiwan 5.628 22,31 -4,85 54.609 -8,43
India 4.693 -17,90 53,79 54.603 19,17
malaysia 5.894 20,17 43,27 48.429 21,42
Uae 2.741 -20,99 37,80 26.008 40,25
Sweden 2.358 2,75 8,44 24.986 25,68
New Zealand 2.141 -28,56 -5,67 24.617 -6,96
Italy 3.304 74,51 92,55 24.275 9,24
Belgium 1.799 -11,01 -10,52 24.062 -1,92
Spain 2.010 70,34 11,72 23.022 22,53
Thailand 2.683 -1,14 9,23 22.275 5,64
Saudi arabia 2.080 -10,12 -7,50 21.379 0,93
Denmark 1.816 3,39 8,58 20.154 47,76
Singapore 1.704 23,67 -2,35 17.317 12,08
Hong Kong 1.115 -22,47 -19,68 16.616 -47,41
Poland 2.131 51,88 -6,59 13.658 -3,78
Turkey 1.645 35,65 116,90 13.594 4,97
Kuwait 542 -20,04 -41,69 8.699 11,32
mexico 1.242 -25,26 82,53 8.526 -23,97
South africa 500 -52,02 -18,96 8.374 22,10
Cambodia 613 -35,14 -31,63 6.915 -36,52
Norway 508 -13,48 25,73 4.796 15,86
Greece 68 447,74 -54,95 3.106 7,24
Russia 486 172,51 195,05 3.080 23,78
Portugal 281 283,71 84,65 1.964 -3,78
Finland 228 356,54 -33,17 1.095 -35,50

(Nguồn: Hải Quan/Resource: Customs)

In the first 11 months of 2017, Vietnam export turnover 
of W&WP in FDI enterprises reached US$3.272 billion, 
increased by 11% compared with the same period last year. 
of which, the export turnover of wood products reached 
US$2.971 billion, up 10.69% compared with the same period 
of 2016, accounted for 90.8% of total export turnover of 
W&WP in the whole sector and accounted for 57.69% in the 
total export turnover of wood products in the whole country.

EXPORT MARKETS
In November 2017, although there was a slight increase of 

1.83% over the previous month, the United States remained 
the Vietnam’s largest export market of W&WP, reached 
nearly US$302 million. In addition, the export turnover to 
major export markets such as China, Korea and the United 
Kingdom still increased stably, and up strongly to Canada, 
Germany and France.

In the first 11 months of 2017, the US continued to be 
the largest export market of W&WP in Vietnam, with total 

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI),
Trong tháng 11/2017, kim ngạch xuất khẩu G&SPG 

của các doanh nghiệp FDI đạt 320 triệu USD, giảm 1,84% 
so với tháng trước đó.

- FDI enterprises.
In November 2017, Vietnam export turnover of W&WP in 

FDI enterprises reached US$320 million, decreased by 1.84% 
compared with last month. 
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II. NhậP khẨU
KIM NGẠCH NHẬP KHẨU:
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải Quan, kim ngạch 

nhập khẩu G&SPG về Việt Nam trong tháng 11/2017 tiếp 
tục duy trì ở mức khá thấp, đạt 180 triệu USD, tăng 5,1% so 
với tháng trước đó và giảm 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế trong 11 tháng năm 2017, kim ngạch nhập khẩu 
G&SPG về Việt Nam đạt 1,966 tỷ USD, tăng 18,5% so với 
cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, tính đến thời gian nói trên, 
Việt Nam đã xuất siêu 4,937 tỷ USD trong hoạt động xuất 
nhập khẩu G&SPG.

- Doanh nghiệp FDI
Tháng 11/2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG của các 

doanh nghiệp FDI giảm mạnh trở lại, đạt 54 triệu USD, tăng 
7,7% so với tháng trước đó và giảm 5,39% so với cùng kỳ năm 
ngoái. 

Lũy kế trong 11 tháng năm 2017, kim ngạch nhập khẩu 
G&SPG của các doanh nghiệp FDI đạt gần 566 triệu USD, 
tăng 12,71% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, các doanh 
nghiệp FDI đã xuất siêu 2,7 tỷ USD.

II. IMPORT
IMPORT TURNOVER:
according to the statistics from the General Department of 

Vietnam Customs, the W&WP import turnover into Vietnam 
in November 2017 remained relatively low, achieved US$180 
million, increased by 5.1% over last month and decreased by 
2.3% compared with the same period last year.

 In the first 11 months of 2017, the import turnover 
of W&WP into Vietnam reached US$1.966 billion, up 18.5% 
in comparison to the same period last year. Thus, up to the 
above time, Vietnam had trade surplus US$4.937 billion in the 
W&WP export and import.

- FDI enterprises:
In November 2017, the import turnover of W&WP in FDI 

enterprises dropped sharply again to achieve US$54 million, up 
7.7% from the previous month but still down 5.39% over the same 
period last year.

accumulatedly in the first 11 months of 2017, the import 
turnover of W&WP in FDI enterprises reached nearly US$566 
million, an increase of 12.71% over the same period last year. Thus, 
FDI enterprises have trade surplus US$2.7 billion.
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Biểu đồ 3: Tham khảo cơ cấu thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong tháng 11 năm 2017
Chart 3: Reference to the supplying market structure of w&wP for Vietnam in November 2017

(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)

(Nguồn: Hải Quan/Resource: Customs)

Bảng 2: Tham khảo một số thị trường cung ứng G&SPG cho Việt Nam trong 11 tháng năm 2017
Table 2: Reference to some supplying markets of w&wP for Vietnam in the first 11 months of 2017

(ĐVT/Unit: 1.000 USD)
Thị trường/

market
November 

2017
Compared with 

october 2017 (%)
Compared with  

November  2016 (%)
Compared with 11 
months of 2017 (%)

Compared with 11 months 
of 2016 (%)

China 35.168 27,79 2,12 326.901 29,55
USa 20.233 3,19 -3,56 231.132 17,53
Cambodia 9.792 6,79 -42,32 198.647 33,23
Thailand 7.954 12,86 -24,93 93.464 13,15
malaysia 7.660 -10,99 -41,78 84.255 0,29
Chile 5.595 11,05 1,71 60.666 10,24
Germany 5.555 -15,19 32,07 59.035 39,09
New Zealand 5.078 -8,09 -0,80 54.700 8,28
France 3.545 54,98 16,90 43.417 46,38
Brazil 4.665 29,59 87,09 41.270 39,89
Laos 8.876 57,43 1.437,05 36.956 -52,81
Canada 2.300 -9,85 51,66 20.030 75,19
Indonesia 1.598 14,51 -27,35 16.133 -20,20
Russia 1.725 187,62 102,48 12.623 106,79
Sweden 882 49,23 -6,67 11.089 -7,28
Italy 826 194,02 -80,58 10.712 -55,90
Finland 976 8,15 33,11 10.041 36,97
South Korea 1.042 81,75 97,35 9.199 3,31
Japan 758 1,31 -18,96 8.057 15,09
australia 697 -3,23 137,54 5.572 21,16
South africa 654 -11,75 534,10 5.408 53,52

(Nguồn: Hải Quan/Resource: Customs)

(Nguồn: Hải Quan/Resource: Customs)

Biểu đồ 2: Tham khảo cơ cấu thị trường xuất khẩu G&SPG của Việt Nam trong tháng 11 năm 2017
Chart 2: Reference to Vietnam’s export market structure of w&wP in November 2017

(ĐVT: Triệu USD/Unit: Million USD)

 

U
4

Taiwa
1% 

Others 
7% 

USA 
43% 

Malays
1% 

an 

 

Netherl
1%

sia France 
2% 

lands 
% 

Ch
14

Germany 
2% 

hina 
4% 

S

C
Australia 

2%  
 

Japan 
11% 

outh Korea 
10% 

UK 
4% 

Canada 
2% 

tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước, đạt 2,956 
tỷ USD. 

Xếp sau Hoa Kỳ lần lượt 3 thị trường châu Á là Trung 
Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, lần lượt chiếm 14%; 13% 
và 9% tổng kim ngạch xuất khẩu G&SPG của cả nước; 
anh là thị trường duy nhất ghi nhận mức giảm – 5,14% 
trong số các thị trường xuất khẩu G&SPG chủ lực trong 
11 tháng qua.

THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU:
Trong tháng 11/2017, kim ngạch nhập khẩu G&SPG tư thị 

trường Trung Quốc, Lào và Thailand tăng rất mạnh, với mức 
tăng lần lượt đạt 27,79%; 57,43% và tăng 12,86% so với tháng 
trước đó; Và giảm tới 42,32% từ thị trường Campuchia.

Lũy kế trong 11 tháng năm 2017, Trung Quốc, Hoa Kỳ 
và Campuchia lần lượt là 3 thị trường cung ứng G&SPG lớn 
nhất cho Việt Nam, lần lượt chiếm tỷ lệ 17%; 12% và 10% 
tổng kim ngạch nhập khẩu G&SPG. Đây cũng là 3 thị trường 
có mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu G&SPG từ thị trường 
Lào trong 11 tháng qua chỉ đạt gần 37 triệu USĐ, giảm tới 
52,81% so với cùng kỳ năm 2016.

IMPORT MARKET: 
In November 2017, the W&WP import turnover into Vietnam 

from China, Laos and Thailand increased sharply, respectively up 
27.79%; 57.43% and 12.86% over the previous month. In contrast, 
Cambodia market decreased by 42.32%.

accumulatedly in the first 11 months of 2017, China, the United 
States and Cambodia are three largest suppliers of W&WP into 
Vietnam, respectively accounted for 17%; 12% and 10% of total 
import turnover of W&WP. These are also three markets with high 
growth compared to the same period last year.

In contrast, the W&WP imports from Laos in the past 11 
months reached nearly US$37 million, down 52.81% over the same 
period in 2016.

export turnover of US$2.956 billion, accounting for 43% of 
total W&WP export turnover of the whole country. 

after the US market, three asian markets are China, 
Japan and South Korea, respectively accounted for 14%; 
13% and 9% of total export turnover of W&WP in the whole 
country; The UK is the only market that recorded a decline 
of 5.14% in major export markets of W&WP in the past 11 
months.

Hỗ tRỢ DOAnH nGHIệP
eXPORt & IMPORt
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HỘI cHỢ tRIỂn lãM 2018
eVent cAlenDAR 2018

JANUARY 2018

15-21 Jan
IMM Möbelmesse 2018. 
International Furniture Fair
Germany
Cologne
Living Interiors 2018. The event 
for bathrooms, flooring, wallcoverings, 
and lighting at imm cologne
http://www.imm-cologne.
c o m / i m m / t r a d e - f a i r /
Segments/Pure-Architects/
index.php
Germany
Cologne

19-23 Jan
Maison & Objet 2018. 
International Homestyle Exhibition: 
Decoration, Giftware & Tableware. 
January Ed.
http://www.maison-objet.
com/en
France
Paris

21-24 Jan
January Furniture Show 2018. 
Furniture event targeting both 
national and international retailers, 
wholesalers and interior designers.
http://januaryfurnitureshow.
com/
united kingdom
Birmingham

FEBRUARY 2018

28 Jan -1-Feb
 Las Vegas Market winter 2018 
The Most Comprehensive Furniture, 
Home Décor & Gift Market in the 
western united States
https://www.lasvegasmarket.
com/
united States
Las vegas

4-6 Feb
Salon du Mobilier 2018. Furniture 
Fair
http://www.salondumobilier.
com
France
Nantes

6-9 Feb
Eurobois 2018. woodworking 
machinery and Timber for construction 
Exhibition
http://www.eurobois.net/fr
France
Lyon

MARCh 2018

7-10 Mar
VIFA Expo 2018. Vietnam 
International Furniture & Home 
Accessories Fair
http://vifafair.com/home/
Vietnam
Ho Chi Minh
8-11 Mar
IFFS / AFS 2018. International 
Furniture Fair Singapore - ASEAN 
Furniture Show
https://www.iffs.com.sg//
Singapore
Singapore

8-11 Mar
MIFF 2018. Malaysian International 
Furniture Fair
http://2018.miff.com.my/
Malaysia
kuala Lumpur

8-10 Mar
PIFS 2018. Philippines International 
Furniture Show
http://www.pifs.ph/
Philippines
Manila

12-14 Mar
woodShow Dubai 2018. 
International wood and wood 
Machinery Show
http://www.dubaiwoodshow.
com/
united Arab Emirates
Dubai

if you would like to add your event to our calendar. Please contact: caocamhp@gmail.com

PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification

Your customers require proof of legality 
and sustainability. PEFC, the world’s 
largest forest certification system, 
offers you the largest supply.

Get PEFC Chain of Custody 
to source and sell certified, 
sustainable materials.

www.pefc.org/getcertified 
info@pefc.org

PEFC: YOUR SOURCE 
FOR SUSTAINABLE MATERIALS
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CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÂN ĐẠI VIỆT

MÁY DÁN CẠNH NHIỀU CHỨC NĂNG
(Không đường keo, bền lâu, ngăn ngừa độ ẩm)

Địa chỉ: 7/2 Đại lộ Bình Dương, Khu phố Tây, Phường Vĩnh Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (84-0274)3785735/7/8              Hotline : 0985.858.548           Fax: 02743.785.734
Email: info@tandaiviet.com.vn                                           Web: www.maychebiengotdv.com
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