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Phụ lục II: Xác minh các chứng chỉ SVLK 

Tất cả gỗ từ rừng thuộc sở hữu của nhà nước hoặc rừng tư nhân tại Indonesia phải được thông qua việc xác minh tính hợp 

pháp. Thủ tục này là để đảm bảo rằng gỗ có nguồn gốc từ các nguồn hợp pháp. Tương tự như vậy, trong ngành công nghiệp 

gỗ (sơ cấp và thứ cấp), gỗ cho nguyên liệu và các sản phẩm cuối cùng cũng phải chịu sự kiểm tra tính hợp pháp. Các sản 

phẩm gỗ xuất khẩu đòi hỏi phải có Giấy V-Legal kèm theo cho tất cả các mã HS có trong Phụ lục 1 của VPA (= tương đương 

với quy định về xuất khẩu IDN). 

Hệ thống SVLK tại Indonesia bao gồm thông tin trực tuyến về các khu rừng và xưởng chế biến được chứng chỉ. Công nhận sự 

tiến bộ của hệ thống SVLK, nhưng cũng phải được xem xét cho đến khi hệ 

thống chính thức được phê duyệt bởi EC và giấy phép FLEGT được ban hành, 

sẽ là cần thiết để đánh giá phạm vi và tính toàn vẹn của các khai báo liên 

quan đến tài liệu hợp pháp V-legal khi nhập khẩu nguyên liệu tới các thị 

trường được kiểm soát như EU. Chính phủ Indonesia vẫn quản lý nền tảng 

trực tuyến, trang web SILK:  http://silk.dephut.go.id/, với thông tin công 

khai về các tổ chức có chứng chỉ, cũng như các tổ chức cấp chứng chỉ. 

Các tổ chức cấp chứng chỉ được công nhận 

 

Các tổ chức cấp chứng chỉ được chia theo sự công nhận của họ để cung cấp 

chứng chỉ SVLK về tính hợp pháp (được gọi là LVLK1) hoặc quản lý rừng bền 

vững (LP-PHLP). Để truy cập thông tin về các tổ chức xác minh tính hợp 

pháp được công nhận, có thể truy cập mục “Thông tin" trên trang chủ SILK 

như hình chụp bên phải. 

Thông báo công khai về chứng chỉ SVLK 

Bạn có thể truy cập một danh sách các khu rừng hoặc doanh nghiệp công nghiệp đã có chứng chỉ SVLK. Bạn có thể thực hiện 

bằng cách nhấn vào "Danh sách tổ chức có chứng chỉ" trong bảng chọn, như minh họa trong hình trên. 

Trang web SILK có thông tin về kết quả đánh giá cấp chứng chỉ. Để truy 

cập thông tin về kết quả đánh giá, hãy truy cập đường dẫn "Thông báo 

về thực hiện đánh giá [LVLK or PHPL] ” và sau đó nhấp vào "Xem kế  

hoạch"(= thông báo chứng chỉ) và xem kết quả (= tóm tắt công khai). 

Không phải tất cả tổ chức cấp chứng chỉ hiện nay đều đăng các thông 

báo công khai đúng tiến độ. Liên quan đến thông tin công khai, bản tóm 

tắt công khai được đăng trên trang web SILK không bao gồm thông tin 

về hoạt động của các tổ chức có chứng chỉ, mà chỉ đề cập đến tình trạng 

của họ là có hay chưa có chứng chỉ.  

                                                   
1LVLK là từ viết tắt của các tổ chức được công nhận để tiến hành xác minh tính hợp pháp. 
2 PHLP là từ viết tắt được sử dụng tại Indonesia để chỉ Chứng chỉ Quản lý Rừng Bền vững có bao gồm xác minh tính hợp pháp. 

http://silk.dephut.go.id/
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Thông tin về Nhượng quyền Rừng tự nhiên Chứng chỉ SVLK) 

 

Tất cả các doanh nghiệp được nhượng quyền rừng tự nhiên ở Indonesia phải có chứng chỉ SVLK hợp lệ - như mô tả ở trên, 

trang web SILK có thể được sử dụng để xác định doanh nghiệp sở hữu chứng chỉ.  

Ngoài ra, Bộ Môi trường và Lâm nghiệp (MoEF) cũng cập nhật cơ sở dữ liệu theo dõi gỗ. Ví dụ, tất cả các nhà quản lý rừng có 

giấy phép khai thác gỗ từ rừng tự nhiên được nhượng quyền phải khai báo tất cả các dữ liệu sản xuất của họ vào một hệ 

thống theo dõi trực tuyến quốc gia tại từng giai đoạn trong chuỗi cung ứng từ rừng cho đến địa điểm tập kết gỗ trung gian và 

nhà máy sơ chế (xem http://pemasaran.dephut.go.id/pls/itts/home_default). Mặc dù các trang web chủ yếu chứa thông tin 

chung về người được nhượng quyền và quá trình sản xuất, có thể truy cập thông tin về giấy phép, các báo cáo về khai thác 

rừng và khối lượng gỗ khai thác của từng đơn vị quản lý rừng. 

Gỗ rừng trồng (Chứng chỉ SVLK hoặc SDOC) 

 

Nếu các loài cây ở rừng trồng có nguồn gốc từ khu vực sở hữu tư nhân, tổ chức đó có thể được chứng chỉ SVLK (ví dụ: sử 

dụng chứng chỉ nhóm SVLK) hoặc được xác định bằng cách sử dụng SDOC (khai báo về sự tuân thủ của nhà cung cấp). Nếu 

sử dụng SDOC, nhà cung cấp trực tiếp thì phải thực hiện một kiểm tra ban đầu để đảm bảo rằng gỗ có nguồn gốc từ khu vực 

ghi trong SDOC (chủ rừng cung cấp một bản sao của giấy chứng nhận sở hữu đất và thẻ căn cước của mình khi bán gỗ, người 

mua chịu trách nhiệm tiến hành ít nhất một bước kiểm tra ban đầu - xem Phụ lục V của VPA Indonesia - EU). Nếu gỗ từ rừng 

nhà nước (bao gồm các nhượng quyền và Perum Perhutani), thì phải có chứng chỉ SVLK. 

Làm thế nào để sử dụng các thông tin sẵn có 

 

Các thông tin sẵn có từ Giấy V-legal, kết hợp với thông tin công khai trên trang web SILK và hệ thống theo dõi gỗ, kết hợp 

với thông tin chuỗi cung ứng, có thể được sử dụng để đánh giá tính toàn vẹn của chuỗi cung ứng, và trạng thái của việc xác 

minh tính pháp lý. Cần nhấn mạnh rằng nguyên liệu nhập khẩu vào Indonesia chưa được kiểm soát bởi hệ thống SVLK, và do 

đó, nguồn nguyên liệu này nên được đưa vào một quá trình trách nhiệm giải trình đầy đủ. 

Ngoài ra, việc thực hiện trách nhiệm giải trình đối với các nguyên liệu có giấy V-legal là vẫn cần thiết. Quá trình này có thể 

bao gồm việc vẽ bản đồ của chuỗi cung ứng và đảm bảo lại rằng tất cả các đơn vị có chứng chỉ SVLK hợp lệ, cũng như việc 

đánh giá những rủi ro mà nguyên liệu được mua không có nguồn gỗ rõ ràng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0520(02)&from=EN. 
 

http://pemasaran.dephut.go.id/pls/itts/home_default
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0520(02)&from=EN
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Chứng từ trong hệ thống SVLK  

 

Biểu đồ dưới đây cung cấp một cái nhìn tổng quan về các tùy chọn chuỗi cung ứng khác nhau và các chứng từ liên quan trong 

chuỗi cung ứng gỗ theo hệ thống chứng chỉ SVLK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1: Kiểm soát của chuỗi cung ứng trong đó cho thấy các tài liệu quan trọng cần thiết tại mỗi điểm trong chuỗi cung ứng, 

nơi thực hiện việc cân đối dữ liệu (Phụ lục V của VPA). 

 

Điểm nhận 
gỗ 

Kê khai gỗ 

Chứng từ 
vận chuyển 

Chứng chỉ 
SVLK hoặc 
các chứng 
từ SDoC * 

 

 

Chế biến 
thứ cấp 

Báo cáo số 
dư nguyên 
liệu thô 

Tờ kiểm 
phiếu 

Báo cáo số 
dư gỗ đã chế 
biến 

Chứng từ vận 
chuyển 

Chứng chỉ 
SVLK hoặc 
các tài liệu 
SDoC (nếu 
tất cả gỗ là từ 
rừng tư 
hữu)** 

 

 

Công ty 
xuất khẩu 
không phải 
là nhà sản 
xuất 

Báo cáo số 
dư gỗ đã chế 
biến 

Chứng từ vận 
chuyển 

Chứng chỉ 
SVLK 

 
LƯU Ý:  

#1: Các kho cho chứa glỗ từ rừng của nhà nước và / hoặc nhập khẩu (TPT-KB) 

#2: Các kho chứa gỗ và/hoặc gỗ đã chế biến từ rừng tư hữu (TPT) 

#3: Depots for processed- timber from industry and/or imports (TPT-KO) 

*) SDoC if not SVLK certified 

**) SDoC if non ETPIK and not SVLK certified 

Rừng nhà nước 

Báo cáo 
đường vận tải 
gỗ 

Kế hoạch hoạt 
động thường 
niên 

Điểm khai 
thác 

Danh sách 
gỗ 

Báo cáo 
khai thác 
gỗ 

Điểm 
nhận gỗ 

Biên lai thu 
phí 

Danh sách gỗ 

Chứng từ vận 
chuyển 

Báo cáo số 
dư gỗ 

Chứng chỉ 
SVLK 

Sân 
 để gỗ 

Báo cáo số dư 
gỗ  

Chứng từ vận 
chuyển 

Chứng chỉ 
SVLK 

Sân để gỗ 
trung gian 

Điểm 
nhập 

Chứng từ c 
nhập đã 
duyệt 

Chứng từ 
khai báo 
hải quan 

Chứng từ 
vận chuyển 

Các chứng 
từ SDoC 

Rừng tư nhân 

Kho   #1 

Báo cáo số dư gỗ 

 

Chứng từ vận 
chuyển 

 

Chứng chỉ SVLK 
hoặc các chứng 
từ SDoC (nếu tất 
cả gỗ: nhập khẩu 
hoặc từ quyền 
quản lý rừng có 
chứng chỉ SVLK / 
Perum Perhutani) 
* 

 

 

 

Kho   #3 

Báo cáo số 
dư gỗ đã chế 
biến 

Chứng từ vận 
chuyển 

Chứng chỉ 
SVLK hoặc 
các chứng từ 
SDoC (nếu 
tất cả gỗ chế 
biến là từ 
nhập khẩu)* 

 

 

Kho    #2 

Báo cáo số 
dư gỗ 
và/hoặc gỗ 
đã chế biến 

Chứng từ 
vận chuyển 

Chứng chỉ 
SVLK hoặc 
các chứng 
từ SDoC * 

     

 

Chế biến 
sơ cấp 

Báo cáo số 
dư gỗ 

Tờ kiểm 
phiếu 

Chứng từ vận 
chuyển 

Chứng chỉ 
SVLK hoặc 
các chứng từ 
SDoC (nếu 
tất cả gỗ là từ 
rừng tư 
hữu)** 

 

 

Điểm xuất 
khẩu 

Giấy phép 
xuất khẩu 

Tờ khai xuất 
khẩu (PEB) 

Chứng từ 
khai báo hải 
quan 

 

Địa điểm 
khai thác 

Quyền sử 

dụng đất 

 Gỗ tròn 

Gỗ đã chế 
biến 


