
Doanh nghiệp của bạn 

có biết phải làm sao để 

đảm bảo các biện pháp 

hiện có của công ty phù 

hợp với các yêu cầu của 

thị trường xuất khẩu tại 

EU, Mỹ và Úc?  

THAM GIA Đánh giá miễn phí

về sự Sẵn sàng với FLEGT

Thời gian  
như thế nào

nhằm giúp bạn
Đánh giá về sự Sẵn sàng với FLEGT được thiết kế 

Doanh nghiệp của bạn 

có biết về FLEGT và 

các yêu cầu của 

chương trình này?  

Rà soát và đánh giá các biện pháp 

của doanh nghiệp theo các yêu cầu chính 

của Định nghĩa về Gỗ Hợp pháp của Việt 

Nam và Quy chế Gỗ của EU 

Đảm bảo có một hệ thống hiệu quả để 

theo dõi nguyên liệu 

Nâng cao hiệu quả các biện pháp của 

doanh nghiệp 

Buổi đánh giá một ngày gồm hai phần: 

BUỔI SÁNG:  

Đánh giá tổng thể 

trong đó có chuyến 

thăm nhà 

máy (nếu 

thích hợp)

BUỔI CHIỀU: 

Trình bày kết quả 

đánh giá, khuyến 

nghị và tập huấn 

theo nhu cầu do 

các chuyên gia của 

chúng tôi thực 

hiện 

Chương trình đánh 

giá miễn phí này sẽ 

kéo dài từ 17/09/2015

đến 12/11/2015.

Nội dung 
Đánh giá sự Sẵn sàng với FLEGT 

bao gồm 

Đánh giá tại địa điểm 

gồm rà soát lại việc tuân 

thủ của công ty với các 

quy định liên quan, 

thông tin mà bạn có về 

nguồn cung cấp gỗ, về 

quản lý lữu trữ và hệ 

thống Chuỗi Hành trình 

Sản phẩm. 

Bạn sẽ nhận được 

khuyến nghị của các 

chuyên gia về việc tăng 

cường sự sẵn sàng của 

công ty với FLEGT. 

Nếu phù hợp, cán bộ dự 

án của chúng tôi sẽ thực 

hiện tập huấn cho doanh 

nghiệp của bạn về cách 

sử dụng bộ công cụ của 

dự án để cải thiện sự sẵn 

sàng của doanh nghiệp 

bạn. 

Bạn sẽ nhận được một 

bản báo cáo nêu rõ các

kết quả đánh giá và 

khuyến nghị cho doanh 

nghiệp của bạn.  

Ai có thể tham gia 

Các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ hoạt động trong ngành 

gỗ của Việt Nam, đang trực 

tiếp hoặc gián tiếp xuất 

khẩu, hoặc mong muốn xuất 

khẩu sản phẩm của mình 

sang thị trường EU.  

Chi phí như thế nào 

Chương trình đánh giá này

hoàn toàn MIỄN PHÍ 
Chúng tôi là một dự án do Liên minh Châu Âu 

tài trợ và thực hiện bởi NEPCon và SFMI nhằm 

giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam 

tăng cường năng lực để tuân thủ tốt hơn với các 

quy định của FLEGT.  

Nhóm đánh 

giá gồm  

Bà Ann Weddle

Bà Hoàng Hải Anh 

Ông Lê Mạnh Kha 

Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập trang web 

của dự án http://dehieuflegt.org để tìm 

hiểu thêm thông tin về phạm vi của đánh giá và 

chương trình làm việc chung (sẽ được điều chỉnh 

cho buổi đánh giá với công ty của bạn sau khi 

nhân viên dự án của chúng tôi và công ty bạn 

cùng trao đổi một số thông tin cơ bản).  

Đăng ký 
như thế nào  

Bạn có thể gửi email đến 

VNFLEGT@nepcon.net trước 

19/10/2015.

Chúng tôi sẽ nhanh 

chóng liên lạc lại 

với bạn! 
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