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Đối tượng người đọc chính: 
Các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp dữ liệu
thống kê về sản xuất và thương mại lâm sản

Mục tiêu cụ thể:
• Hỗ trợ các quốc gia phát hiện các khoảng trống dữ liệu
• Xây dựng chỉ tiêu giám sát sản xuất và thương mại, góp phần đạt

được các mục tiêu phát triển bền vững
• Hỗ trợ phân tích và xây dựng báo cáo chính thức về dữ liệu ngành

lâm nghiệp
• Xây dựng các chính sách dựa trên bằng chứng trong ngành lâm

nghiệp

Hướng dẫn tập trung vào các biến số trong JFSQ:
• Sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu sản phẩm gỗ và giấy sơ chế (gỗ

tròn, dăm gỗ, giấy, bài giấy, …)
• Nhập khẩu và xuất khẩu sản phẩm gỗ và giấy thứ cấp (đồ gỗ, sản

phẩm giấy thứ cấp, …)
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Thống kê lâm sản
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Mô tả đúng về chuỗi giá trị lâm sản: từ gỗ nguyên liệu sang sản phẩm 
trung gian và sau đó là sản phẩm cuối cùng.

Hiểu được chuỗi giá trị này là rất quan trọng để có thể thu thập dự liệu về 
lâm sản chất lượng cao (tránh tính toán hai lần).

1

2 JFSQ JFSQ là một công cụ để thu thập dữ liệu so sánh quốc tế dựa trên các tập 
hợp sản phẩm, mã và định nghĩa chung

3
Định nghĩa và phân loại lâm sản tạo thành một phân loại lâm sản hoàn 
chỉnh, bao gồm các loại gỗ và sản phẩm giấy
Các hệ thống phân loại bổ sung: Danh mục hệ thống hài hòa hóa (HS), Phân 
loại sản phẩm trung tâm (CPC).
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4 Các nhân tố chuyển đổi. Khối lượng gỗ cần thiết 
để sản xuất một lượng lâm sản nhất định

Typical wood balance in 
the production of sawnwood

Source: Forest product conversion factors 
for the UNECE region, UNECE (2010)

5 Tính toán hai lần xảy ra khi nguyên liệu đi 
qua chuỗi sản phẩm và nguyên liệu đó được 
tính toán nhiều hơn 1 lần

Thống kê lâm sản
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Mô-đun về gỗ nhiên liệu
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Thiếu dữ liệu đáng tin cậy về việc sản xuất và tiêu thụ 
gỗ nhiên liệu

Mục tiêu chính là cho phép các quốc gia thu thập dữ 
liệu tin cậy và so sánh về việc sản xuất và tiêu thụ gỗ 
nhiên liệu

Mô-đun bổ sung về gỗ nhiên liệu (WSM) là một công 
cụ có thể được kết hợp trong các khảo sát hộ gia đình 
cấp quốc gia hiện có.

Mô-đun này được tùy chỉnh và có thể được điều chỉnh 
trong bảng câu hỏi chính.
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