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Chúng tôi hỗ trợ bằng cách nào ?

NEPCon và SFMI thực hiện Dự án 3 năm về “Tăng cường Năng 
lực cho các Tổ chức Dân sự và các Doanh nghiệp vừa và nhỏ 
nhằm Đáp ứng các Yêu cầu của FLEGT”. Dự án đã khởi động 
vào tháng 3 năm 2014.
Chúng tôi nhằm nâng cao nhận thức về FLEGT và khuyến khích 
sự tham gia  nhiều hơn vào tiến trình FLEGT bằng việc nâng 
cao năng lực cho các tổ chức trung gian làm việc với các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ trong ngành gỗ Việt Nam.
Tổ chức trung gian  là mọi cá nhân hoặc nhóm làm việc trực 
tiếp với doanh nghiệp nhỏ và vừa, gồm : các hiệp hội gỗ, các tổ 
chức phí chính phủ (NGO), người đứng đầu các làng nghề chế 
biến gỗ, tư vấn độc lập v.v.

Hoạt động của dự án: Nâng cao nhận thức, 
xây dựng bộ công cụ và tổ chức tập huấn

 √ Xác định và kết nối các rủi ro về tính pháp lý đối với Việt 
Nam và 5 quốc gia chính nơi gỗ có nguồn gốc từ đó

 √ Xây dựng một bộ công cụ giảm thiểu rủi ro đặc biệt dành 
riêng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam. Ví dụ 
hướng dẫn bao gồm các biểu mẫu để thu thập và lưu trữ 
thông tin, danh mục kiểm tra, mẫu thư, và thông tin sơ lược 
về rủi ro của từng quốc gia, sản phẩm và các nhóm loài

 √ Thực hiện thử nghiệm bộ công cụ tại 20-25 doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, để kiểm tra tính hiệu quả và khả thi của bộ công 
cụ và hướng dẫn trong việc khuyến khích bán hàng cho EU

 √ Tập huấn cho các tổ chức trung gian cách sử dụng bộ công 
cụ và phương pháp tập huấn lại cho các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa sử dụng bộ công cụ này

 √ Các giảng viên đã được đào tạo của tổ chức trung gian thực 
hiện tập huấn cho 300-500 doanh nghiệp nhỏ và vừa

 √ Nâng cao nhận thức về FLEGT và bộ công cụ của dự án cho 
các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành công nghiệp gỗ.

Bộ công cụ 

Bộ công cụ sẽ miễn phí sử dụng, bạn có thể áp dụng bộ công 
cụ này vào doanh nghiệp của bạn. Bộ công cụ này có thể tạo 
nền tảng cho chính sách mua sắm của bạn, theo dõi các thủ 
tục, thông tin liên lạc với khách hàng và các nhà cung cấp, 
cùng với sự hướng dẫn và tài liệu tham khảo để giúp bạn về 
nguồn gỗ hợp pháp.

Hãy tham gia!

Để đảm bảo bộ công cụ phù hợp với người sử dụng, thực hiện 
đúng chức năng và hiệu quả, đội ngũ của dự án cần có sự tham 
gia của 20 – 25 doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia thử nghiệm 
bộ công cụ này. Những doanh nghiệp này cũng sẽ được hưởng  
lợi  sau:

 √ Được đào tạo cách sử dụng công cụ và nguồn gốc gỗ hợp 
pháp;

 √ Xác nhận việc thực hiện bộ công cụ và tuân thủ các yêu cầu 
áp dụng cùng với một báo cáo thẩm định và 

 √ Một kế hoạch hành động phù hợp được  xây dựng bởi các 
chuyên gia trong và ngoài nước để lấp những thiếu sót và  
truyền đạt tình trạng tuân thủ cho các khách hàng. 

Hãy liên lạc với chúng tôi nếu bạn muốn tham gia, nhóm dự án 
rất vui lòng được cộng tác với bạn!

Các nguồn tham khảo về gỗ hợp pháp

Liên hệ

Dự án “Tăng cường Năng lực của các Tổ chức Dân sự và Doanh nghiệp vừa và nhỏ 
nhằm Đáp ứng các Yêu cầu của FLEGT” được tài trợ một phần bởi Liên minh Châu Âu. 

Bạn làm việc về gỗ?

Hướng dẫn ngắn về FLEGT 
và nguồn gỗ hợp pháp 

Ấn phẩm được xuất bản với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu. Nội 
dung trong ấn phẩm hoàn toàn thuộc trách nhiệm của Dự án EU và 
không phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu dưới bất cứ hình 
thức nào.

URL  Thông tin
http://tongcuclamnghiep.gov.vn Trang web chính thức của Tổng cục Lâm nghiệp 

cập nhật về quá trình VPA tại Việt Nam
http://www.euflegt.efi.int/home/ Trang mạng chính thức của EU FLEGT với  thông 

tin cơ bản, các ấn phẩm và thông tin cập nhật về 
quá trình FLEGT VPA trong mỗi quốc gia

http://www.apec.org/Groups/SOM-
Steering-Commitee-on-
Economic-and-Technical-
Cooperation/Working-Groups/Ille-
gal-Logging-and-
Associated-Trade.aspx

Diễn đàn  của nhóm chuyên gia của Asia-Pacific 
Economic Corporation về Khai thác Trái phép và 
Liên kết Thương mại được thiết lập để chia sẻ 
thông tin và kinh nghiệm, hợp tác để chống lại 
khai thác gỗ bất hợp pháp và xây dựng năng lực 
trong ngành công nghiệp rừng và lâm sản của 
các thành viên.

www.illegal-logging.org Một trang web toàn diện với các tin tức cập nhật 
tập trung vào khai thác gỗ bất hợp pháp trên 
toàn thế giới

www.ettf.info Trang mạng điện tử của Liên đoàn Thương mại 
Gỗ Châu Âu là nguồn cung cấp dữ liệu tin tức cập 
nhật thường xuyên về các vấn đề về tính pháp 
lý của gỗ

www.globalforestregistry.org Một bản đồ thế giới tương tác tóm lược rủi ro về 
nguồn gỗ bất hợp pháp từ các khu vực địa lý cụ 
thể

http://sourcing.gftn.panda.org/ Mạng lưới rừng và thương mại toàn cầu của WWF 
(GFTN) hướng dẫn cách mua vào các nguồn gỗ 
hợp pháp và bền vững.  

Cố vấn Trưởng:  
Ann Weddle 
aw@nepcon.net
+84 (0)948 212 588

FLEGT
Để hiểu



Thông tin cần biết
 
Khai thác gỗ bất hợp pháp là một vấn đề phổ biến, đó là 
nguyên nhân chính của nạn phá rừng và nghèo đói của con 
người trên toàn thế giới. Liên minh châu Âu (EU) đã xây dựng 
một kế hoạch hành động để đối phó với vấn đề này. Kế hoạch 
hành động này được gọi là ‘Thực thi lâm luật, Quản trị Rừng và 
Thương mại Lâm sản’ (FLEGT).

Kế hoạch Hành động FLEGT bao gồm các biện pháp:
 √ Ngăn chặn việc nhập khẩu gỗ bất hợp pháp vào EU;
 √ Cải thiện việc cung cấp gỗ hợp pháp; và
 √ Tăng nhu cầu gỗ từ rừng được quản lý có trách nhiệm.

Khai thác trái phép là gì ?

Khai thác trái phép là khai thác, chế biến, vận chuyển, mua 
bán gỗ trái với pháp luật quốc gia và quốc tế.

VPA là gì?

Hiệp Định Đối Tác Tự Nguyện về FLEGT (VPA) là một thỏa 
thuận thương mại ràng buộc về mặt pháp lý giữa Liên minh 
Châu Âu và một quốc gia xuất khẩu gỗ bên ngoài Liên minh 
Châu Âu (Việt Nam).

Mục đích của VPA là đảm bảo rằng gỗ và các sản phẩm làm từ 
gỗ  khai thác tại Việt Nam và xuất khẩu sang EU đến từ những 
nguồn hợp pháp. Hiệp định này cũng giúp các nước xuất khẩu 
gỗ chấm dứt khai thác trái phép bằng việc cải thiện các quy 
định và quản trị ngành lâm nghiệp.

Việt Nam đang đàm phán VPA với EU.

Quy chế về gỗ của EU là gì ? 

Quy chế về gỗ của EU (EUTR) cấm các nhà nhập khẩu 
ở Châu Âu đưa gỗ và các sản phẩm từ gỗ bất hợp pháp 
được  khai thác trái phép vào thị trường EU.
 
EUTR và VPA thực hiện cùng nhau, đều là phần của 
Kế hoạch hành động FLEGT của EU. Khi hệ thống VPA/
FLEGT của Việt Nam có thể thực hiện, tuân thủ một 
cách đầy đủ, thì những sản phẩm gỗ  của Việt nam sẽ  
vào thị trường EU dễ dàng hơn.

Tiến hành như thế nào?

Việt Nam sẽ thiết lập một Hệ Thống Đảm Bảo Tính Hợp Pháp 
Của Gỗ (TLAS), hệ thống này được thiết kế để xác định, giám 
sát  và cấp phép cho gỗ sản xuất hợp pháp, để đảm bảo chỉ có 
gỗ hợp pháp mới được xuất khẩu.

Có 5 hợp phần của TLAS:

1. Định nghĩa gỗ hợp pháp.
2. Thủ tục để kiểm tra chuỗi cung ứng.
3. Công cụ và cán bộ được đào tạo để kiểm tra chuỗi cung 

ứng.
4. Cấp giấy phép FLEGT bởi nhà nước.
5. Đánh giá độc lập.

Những yêu cầu mới cho doanh 
nghiệp của bạn
 
Theo FLEGT VPA, doanh nghiệp của bạn đang sử dụng 
nguồn nguyên liệu trong nước sẽ được đánh giá để đáp ứng 
các yêu cầu hợp pháp của Việt Nam. Tuy nhiên, phần  lớn 
nguyên liệu đưa vào chế biến ở Việt Nam có nguồn gốc từ 
các nước khác, tính hợp pháp của nguyên liệu này cũng có 
liên quan nhằm cung cấp cho các khách hàng của bạn ở 
nước ngoài việc đảm bảo tính hợp pháp, không chỉ nguyên 
liệu của Việt Nam mà cả nguyên liệu nhập khẩu từ các nước 
khác.

Bạn có thể làm gì   
 
• Làm việc với các nhà cung cấp của bạn để xác định 

và dẫn chứng các  tài liệu  về  nguồn gốc và loài của 
gỗ. Đối với mỗi loài, nước xuất xứ - trong một số trường 
hợp thậm chí nguồn gốc từ khu rừng nào – phải được biết.

• Chứng từ về khai thác hợp pháp: Làm việc với các đơn 
vị cung ứng của bạn  để cung cấp các chứng từ đáng tin 
cậy về khai thác hợp pháp. Khai thác hợp pháp đòi hỏi  
phải tuân thủ tất cả các quy định pháp luật đang áp dụng  
cho khai thác gỗ, bao gồm giấy phép khai thác, quy định 
khai thác, luật bảo vệ môi trường, việc chi trả các khoản 
thuế và phí.

• Hãy xem xét bạn đang mua gì và từ đâu: Có những 
báo cáo nào nói về việc khai thác trái phép tại các nước 
mà bạn đang mua gỗ không? Hoặc nói về các loài cụ thể 
mà  bạn  đang mua không? Mức độ rủi ro về bất hợp pháp 
thì rất rộng.  

• Thực hiện hệ thống theo dõi gỗ để đảm bảo truy xuất 
nguồn gốc, trừ khi sản phẩm của bạn đã có xác nhận của  
một  chương trình xác minh. Điều này cho phép bạn đưa 
ra sự đảm bảo về nguồn gốc các sản phẩm của bạn.

• Tham gia vào chứng chỉ gỗ tin cậy hoặc chương 
trình xác minh bao gồm đảm bảo khai thác hợp pháp 
như chứng chỉ  FSCTM.

• Khuyến khích các nhà cung ứng nguyên liệu đạt 
được chứng chỉ/ xác minh của một chương trình đáng 
tin cậy. Hoặc lựa chọn những đơn vị cung ứng đã có chứng 
chỉ.

Đối với một số sản phẩm, có thể khó khăn để thực hiện những nhiệm 

vụ được mô tả. Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ bạn!

Nếu tôi không xuất khẩu sản phẩm 
sang EU thì sao?
Mặc dù hiệp định VPA là một thỏa thuận với EU, hệ thống 
đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam cũng sẽ được áp dụng 
đối với các thị trường xuất khẩu và thị trường trong nước.

Bạn đã đóng góp ý kiến chưa?

Hệ thống TLAS vẫn đang trong quá trình 
thiết lập, bạn có cơ hội để tham gia góp 
ý.

Bạn có thể liên lạc với hiệp hội thương mại của bạn 
hoặc TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP  trực tiệp tại:

Địa chỉ: Văn phòng thường trực về FLEGT và Lacey, 
Tổng Cục Lâm Nghiệp, Bộ Nông nghiệp và và Phát triển 
Nông thôn, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Fax:  04-38438 793
Email:  minhth@vnforest.gov.vn;  
 hieuminho8@gmail.com
Website:  http://tongcuclamnghiep.gov.vn 

Hãy chú ý các sự kiện dành cho các bên liên quan, đây 
là một diễn đàn lớn để bày tỏ ý kiến của bạn và thảo 
luận về các vấn đề với các bên liên quan khác!

FLEGT


