
Danh mục Đánh giá sự 
Sẵn sàng với FLEGT

Mẫu ghi chép đầu vào và 
ra của gỗ

Mẫu Báo cáo Nguyên liệu 
còn lại theo Quý

Danh mục tài liệu

Tờ thông tin về quản lý 
lưu trữ thông tin

Mẫu danh sách nhà cung 
cấp và người mua

Mẫu thư cho nhà cung 
cấp

 Sẽ tốt cho công ty nếu 
tham khảo thêm các công 

cụ giới thiệu tại nhánh 
“Không / không rõ”.

Bản thông 
tin chuỗi 
cung ứng 

Công ty cần lưu 
trữ tất cả các tài 

liệu, xem các 
công cụ giới thiệu 

tại nhánh 
“Không”

Các công cụ giới 
thiệu tại nhánh 
“Không” có thể 
vẫn hữu ích với 

công ty. 

Không / không 

rõ

Có

Công ty có tuân thủ 
các quy định pháp 

luật áp dụng 
không? Không

Công ty có lưu trữ tài liệu 
về các hoạt động kinh 

doanh của mình không?

Có lưu một vài 
tài liệu / thỉnh 

thoảng

Đã có

Không rõ

Mẫu sơ đồ chuỗi cung 
ứng

Ví dụ về một sơ đồ chuỗi 
cung ứng

Tờ thông tin về gỗ rừng 
trồng

Hồ sơ Rủi ro 
Lâm nghiệp 

của Việt Nam 

Sách mỏng hướng dẫn về 
mua gỗ có chứng chỉ

Gỗ trong các sản phẩm 
mà công ty bán có 
nguồn gốc từ đâu?

Việt Nam

Nước khác Hồ sơ Rủi ro Lâm 
nghiệp và phụ lục 

Thuộc nhóm 
nào?

Rừng trồng

Rừng tự nhiên

Thuộc loài nào?

Gỗ đã có chứng nhận 
theo một chương trình 
quốc tế đã được công 

nhận như FSC hay PEFC 
chưa?

Keo, bạch đàn, 

thông

Cao su

Chưa

Rồi

Tờ thông tin về gỗ cao su

Hãy DỪNG 
LẠI! Đây là 
gỗ bất hợp 

pháp.

Công cụ về tuân 

thủ pháp luật Công cụ về 

quản lý lưu trữ

Công cụ về thu 
mua gỗ có rủi ro 
thấp và giao tiếp 

với khách hàng

Có hệ thống truy 
xuất và kiểm soát 
tại công ty không?

Đã có

Không

Công cụ về CoC

Công cụ về CoC

Công cụ về CoC

Công cụ về CoC

Công cụ về CoC

Công cụ về truy xuất và 
kiểm soát gỗ và các sản 

phẩm từ gỗ

Sơ đồ 
Hướng dẫn 
Sử dụng 
Bộ công cụ

Đầu vào 

Đầu ra

Các quốc gia cung cấp có 
rủi ro thấp

Brazil

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Phụ 
lục 1

Phụ 
lục 2

Malaysia Myanmar

Phụ 
lục 

Cameroon

Phụ 
lục
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