
Bạn sẽ ủng hộ chúng tôi giúp đỡ 
doanh nghiệp của bạn?
Trong thời gian tới, khi những yêu cầu mới về pháp lý cho 
ngành công nghiệp gỗ Việt Nam có hiệu lực, các doanh 
nghiệp kinh doanh và chế biến gỗ sẽ đều phải tuân thủ những 
quy định này để có thể xuất khẩu các sản phẩm sang thị 
trường châu Âu.

NEPCon và SFMI đang thực hiện 
một Dự án do Liên minh châu Âu 
(EU) tài trợ nhằm giúp các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) hoạt 
động trong ngành xuất khẩu chế 
biến gỗ có thể đáp ứng những yêu 
cầu mới này và tìm được nguồn 
cung cấp gỗ có rủi ro thấp. 

Dự án hiện đang biên soạn một 
bản hướng dẫn kỹ thuật mà các 
SMEs có thể sử dụng để thực hiện 
các quy định mới đó, tìm kiếm và 
tạo ra nguồn cung cấp gỗ có rủi 
ro thấp, thu thập và lưu trữ các tài 
liệu cần thiết, theo dõi và truy xuất 
nguồn gốc nguyên liệu và giao tiếp 
với các nhà cung cấp và khách 
hàng về các vấn đề này. 



Lập bản đồ chuỗi cung ứng: Nhóm kỹ thuật của Dự án sẽ 
đánh giá mức độ rủi ro của gỗ bất hợp pháp trong chuỗi cung 
ứng gỗ tại Việt Nam. Để làm được điều này, nhóm cần sự 
giúp đỡ của các doanh nghiệp để hiểu được bức tranh thực tế 
và phức tạp của chuỗi cung ứng gỗ và các dòng luân chuyển 
nguyên liệu khác nhau tại Việt Nam. Các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ sẽ cùng làm việc với Dự án để lập bản đồ và sơ đồ chuỗi 
cung ứng thực tế. 

Khảo sát cơ bản ban đầu: Để phát triển các công cụ phù hợp 
nhất với các doanh nghiệp, chúng tôi sẽ hỏi các doanh nghiệp 
một số câu hỏi về nhận thức, thủ tục và các công cụ hiện doanh 
nghiệp đang sử dụng liên quan đến FLEGT và những yêu cầu 
cụ thể mà doanh nghiệp đưa ra. 

Kiểm tra thí điểm bản hướng dẫn kỹ thuật: Khi bản hướng 
dẫn kỹ thuật được hoàn thành, các doanh nghiệp vừa và nhỏ 
sẽ tham gia kiểm tra bản hướng dẫn này. Dự án sẽ hướng dẫn 
các doanh nghiệp cách sử dụng. Sau một thời gian đã sử dụng, 
Dự án sẽ trao đổi lại cùng các doanh nghiệp để cải tiến bản 
hướng dẫn kỹ thuật này hiệu quả hơn.

Chúng tôi cần sự trợ giúp từ doanh nghiệp

Để bản hướng dẫn này có nhiều chức năng, hiệu quả và dễ sử dụng với doanh 
nghiệp, 20-25 doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được mời tham gia vào quá trình 
nghiên cứu sơ bộ và thí điểm bản hướng dẫn kỹ thuật này. 

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tham gia vào các hoạt động chính sau

Tháng 11 - 12 / 2014

Tháng 12/2014 - 1/2015

Tháng 3 - 7 / 2015



Dành thời gian cùng 
các chuyên gia

1/2 ngày để vẽ sơ đồ chuỗi cung ứng, một vài tiếng để trả 
lời các câu hỏi và 02 ngày để kiểm tra thí điểm bản hướng 
dẫn kỹ thuật

Cung cấp thông tin
Những thông tin về nguồn nguyên liệu đầu vào, khách 
hàng, hay các thủ tục hiện tại của doanh nghiệp, hoặc các 
tài liệu liên quan đến doanh nghiệp cũng như các nguyên 
liệu đang sử dụng và nguồn gốc của chúng 

Sử dụng bản  
hướng dẫn kỹ thuật

Doanh nghiệp của bạn dành thời gian sử dụng bản hướng 
dẫn kỹ thuật để xem công cụ này có hữu ích hay không. 
Các chuyên gia của Dự án sẽ hỗ trợ các bạn trong tất cả 
các bước. 

Phản hồi
Hãy nói cho chúng tôi biết những gì doanh nghiệp của bạn 
cần, những gì mà bạn đang gặp khó khăn, hay những gì 
hữu ích và hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn…

Cam kết
Doanh nghiệp của bạn và Dự án sẽ thu được các kết quả 
tốt hơn nếu hai bên cùng làm việc với nhau trong suốt Dự 
án. Vì vậy, hai bên sẽ cùng ký một bản cam kết thực hiện. 

Doanh nghiệp sẽ tham gia các  
hoạt động cụ thể sau

• Được tập huấn về quản lý chất lượng để giúp doanh nghiệp 
của bạn đáp ứng được theo các yêu cầu của FLEGT

• Được tập huấn cách sử dụng bản hướng dẫn kỹ thuật và tìm 
kiếm nguồn gỗ hợp pháp

• Được các cơ quan trong nước và quốc tế xác nhận (cùng với 
báo cáo đi kèm) về việc đã tham gia thử nghiệm bộ công cụ và 
tuân thủ theo các quy định tương ứng

• Được các chuyên gia trong nước và quốc tế cùng xây dựng kế 
hoạch hành động cho doanh nghiệp để cải thiện những hạn 
chế hiện tại và giao tiếp hiệu quả với khách hàng về trạng thái 
tuân thủ của doanh nghiệp với các quy định về gỗ hợp pháp

• Việc trở thành một trong những doanh nghiệp vừa và nhỏ 
đầu tiên của Việt Nam chứng minh được việc tuân thủ của 
doanh nghiệp và biết cách tìm kiếm nguồn gỗ hợp phép sẽ 
thúc đẩy doanh nghiệp của bạn phát triển. Khách hàng tại thị 
trường châu Âu hiện đang tìm kiếm các nhà cung cấp như 
doanh nghiệp của bạn!

Lợi ích của doanh nghiệp khi hợp tác cùng Dự án  

Tất cả các thông tin Dự án thu thập sẽ không được chia sẻ cho bất cứ bên thứ ba nào.  
Các báo cáo liên quan sẽ chỉ trình bày vắn tắt và giữ bí mật cho các bên cung cấp thông tin. 



Nếu doanh nghiệp của bạn:
• Buôn bán/sản xuất gỗ và các sản phẩm từ gỗ
• Có khoảng 200 nhân công
• Là một phần trong chuỗi cung ứng sản phẩm sang thị trường 

châu Âu hoặc có triển vọng đưa sản phẩm sang thị trường này 

hãy gọi hoặc email cho chúng tôi để tham gia cùng Dự án! 

 

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
Thời gian: 03/2014 – 03/2017
Dự án được tài trợ một phần bởi Liên Minh châu Âu tại Việt Nam

Giới thiệu NEPCon
NEPCon là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế hướng đến sử dụng bền vững tài nguyên 
thiên nhiên. Thông qua các dịch vụ thẩm định độc lập và các dự án sáng tạo, NEPCon giúp 
các doanh nghiệp kinh doanh và các tổ chức khác trở thành một phần của giải pháp cho 
những thách thức lớn của toàn cầu như phá rừng và biến đổi khí hậu. Xem thêm tại www.
NEPCon.net

Giới thiệu SFMI
Viện Quản lý Rừng Bền vững và Chứng chỉ Rừng là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam 
làm việc về khoa học rừng và các chủ đề liên quan. Được thành lập năm 2006, trực thuộc 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, SFMI đã có những đóng góp đáng kể vào 
việc quản lý và cấp chứng chỉ rừng tại Việt Nam. Xem thêm tại www.sfmi.org.vn

Hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị Rừng và Thương 
mại Lâm sản (FLEGT/VPA) là một thoả thuận ràng buộc pháp lý thương mại giữa Liên 
minh châu Âu (EU) và một quốc gia sản xuất gỗ bên ngoài EU. Việt Nam hiện đang đàm 
phán VPA với EU. Mục đích của VPA là nhằm đảm bảo gỗ và các sản phẩm làm từ gỗ khai 
thác tại Việt Nam và xuất khẩu sang EU là có nguồn gốc hợp pháp. 
Theo VPA các nguồn nguyên liệu trong nước của doanh nghiệp sẽ được đánh giá để đáp 
ứng yêu cầu về tính hợp pháp theo quy định của Việt Nam. Tuy nhiên, vì có một phần lớn 
nguyên liệu chế biến tại Việt Nam có nguồn gốc từ các nước khác, tính hợp pháp của các 
nguyên liệu này cũng sẽ có liên quan khi doanh nghiệp phải cung cấp cho khách hàng ở 
nước ngoài những đảm bảo về tính hợp pháp của cả nguyên liệu từ Việt Nam và nguyên 
liệu đã nhập khẩu từ các nước khác. 

Vui lòng liên hệ với Dự án theo địa chỉ dưới đây nếu bạn cần thêm thông tin hoặc 
có câu hỏi. Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên lạc lại! 

+84 (0)43200 5755
VNFLEGT@nepcon.net
www.nepcon.net/VNFLEGT
Tầng 4, 18 (B2/D7)Trần Đăng Ninh (Kéo dài), Cầu Giấy, Hà Nội
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