
Để hiểu FLEGT 

tổng quan 

DỰ ÁN - Trang bị cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam kỹ 
năng và cách thức để đáp ứng các 
yêu cầu của FLEGT  

Mục tiêu của Dự án là tăng cường năng lực 

cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) 

trong ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam 

nhằm đáp ứng các yêu cầu của FLEGT, thông 

qua việc tăng cường năng lực cho các tổ 

chức trung gian (IOs), như các NGO, các hiệp hội gỗ, nhà 

tư vấn, v.v… có làm việc với các doanh nghiệp. 

Phương pháp - Nghiên cứu, công cụ, tập huấn 

 KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA DỰ ÁN - 3 năm làm việc tại Việt Nam 

>150                

SMEs được tập 

huấn bởi IOs 

>40                

IOs được tập 

huấn bởi dự án 

18                

công cụ FLEGT 

được xây dựng 

100%                

học viên nhận xét 

lớp tập huấn đáp 

ứng mong đợi 

6                           

Đánh giá Rủi ro 

Pháp lý Lâm nghiệp 

5                   

lần xuất hiện 

trên các kênh TV 

>9000               

lượt truy cập 

trang web 

>500                

người đăng ký 

Bản tin tháng 

>1000                

người theo dõi 

trên Facebook 

SMEs X 300-500 

IOs X 15 

Nhóm dự án 

Ông Huỳnh Văn Cường,                                                

Giám đốc Công ty Ngân Đại Sơn Bà Phan Trần Hồng Vân,                                               

Chánh Văn phòng Hiệp hội Cao su Việt Nam 

Chúng tôi được trang bị kỹ những kiến 

thức về gỗ hợp pháp, các quy định của EU 

và yêu cầu của Chương trình Hành động 

FLEGT, và đặc biệt cách sử dụng bộ công cụ 

nhằm đánh giá và giúp doanh nghiệp sẵn 

sàng với các yêu cầu của FLEGT  

Ông Hoàng Quốc Chính,                                                                             

Cán bộ Dự án FLEGT tại SRD 

Nghiên cứu Các công cụ 

Tập huấn tiểu giáo viên 

1 2 

3 

Bộ công cụ do dự án xây dựng 

rất hữu ích trong việc giúp các 

doanh nghiệp đánh giá và quản 

lý nguồn cung ứng gỗ. 

Đây là một trong 

những khóa tập 

huấn tốt nhất mà 

tôi từng tham dự! 

13               

bản đồ chuỗi 

cung ứng 



CÁC MỐC THỜI GIAN QUAN TRỌNG 

ĐÁNH GIÁ SỰ SẴN SÀNG VỚI FLEGT  

Tìm hiểu ba vấn đề:  

BÀI HỌC KINH NGHIỆM 
Cần thêm tập huấn! 

Sau một khóa tập huấn bốn ngày, chúng ta không thể có 

ngay các Chuyên gia về Pháp lý Gỗ. Việc này đòi hỏi 

nhiều năm kinh nghiệm! Số lượng các chuyên gia về 

FLEGT với những kiến thức kỹ thuật chuyên sâu là không 

nhiều. Chúng tôi hy vọng các dự án tiếp theo sẽ hỗ trợ 

phát triển nhóm các chuyên gia hơn nữa.  

Cần thêm nguồn lực! 

IOs thường có nguồn lực hạn chế để tổ chức tập huấn. 

Chúng tôi hy vọng các dự án tiếp theo có dành một 

khoản cho mảng tập huấn.  Tuy nhiên, việc này có thể 

vẫn chưa đủ, các tổ chức này – đặc biệt các hiệp hội – 

cần có nguồn tài chính để thuê thêm nhân sự thực hiện 

tập huấn cho các SME. 

Cần thêm điều kiện thúc đẩy! 

Hầu hết các doanh nghiệp không thay đổi cách vận hành 

của mình cho đến khi họ cảm thấy cần, ví dụ khi: khách 

hàng từ chối mua hoặc có quy định pháp luật bắt buộc. 

Việc các SMEs thử và đánh giá bộ công cụ của dự án có 

thể sẽ thành công hơn nếu VPA đã được ký.  

Các bên liên quan cần thêm thông tin 

Bản tin hàng tháng cũng như trang Facebook và trang 

web của chúng tôi đã nhận được nhiều nhận xét tích 

cực. Chúng tôi hy vọng các dự án tiếp theo sẽ  tập trung 

sự chú ý và nguồn lực để để tạo ra những bài báo, bản 

tin với nội dung cung cấp thông tin để có thể đáp ứng 

sự quan tâm của các cá nhân/tổ chức có ảnh hưởng đến 

các SMEs. 

Tháng 03/2014             

Hội thảo khởi động 

Tháng 10-11/2014             

Khởi động chiến dịch nâng 

cao nhận thức 

Tháng 02/2015                     

Những công cụ đầu tiên 

Tháng 09/2015                                                                              

Bắt đầu đánh giá sự sẵn sàng với FLEGT  

Tháng 12/2015                     

Bắt đầu tập huấn IOs  

Tháng 03/2016                                                             

Bắt đầu tập huấn SMEs 

Tháng 08/2016                                      

Giới thiệu Góc đào tạo trực tuyến 

THÔNG TIN LIÊN LẠC 
Giám đốc dự án: Ann Weddle/aw@nepcon.org                                    

Điều phối viên dự án: Dương Thị Liên/dtl@nepcon.org                                                                            

Chuyên viên truyền thông: Nguyễn Thị Thùy Dương/dn@nepcon.org                                                                                           

Trang web của dự án: https://dehieuflegt.org/                                                                                                 

Trang web của NEPCon: http://www.nepcon.org/                                                       

Trang web của SFMI: http://sfmi.org.vn/   
Toàn bộ nội dung của tài liệu này do NEPCon chịu trách nhiệm và không 

phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu trong bất kỳ trường hợp nào.  

Việt Nam 

GÓC ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN 

 

Các doanh nghiệp có tuân thủ các quy định pháp 

luật hiện hành và có đủ hồ sơ giấy tờ để thể hiện 

sự tuân thủ?  

Các doanh nghiệp có đang mua gỗ hợp pháp / có rủi 

ro thấp, và có bằng chứng cho việc đó?  

Các doanh nghiệp có sẵn sàng và có thể chia sẻ hồ sơ 

giấy tờ cho đúng người?   

 

 

 

1 

2 
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Truy cập https://dehieuflegt.org/bo-cong-cu-goc-dao-tao/ để 

xem các bài trình bày và bài trắc nghiệm nhỏ để tự đánh giá 

về ba chủ đề quan trọng sau: 

Kế hoạch Hành động FLEGT của EU  – tổng quan về kế hoạch 

với trọng tâm vào mối quan hệ giữa VPA và EUTR. 

Chi tiết về EUTR  - bao gồm những tác động đến Việt Nam 

Giải thích về Chuỗi Hành trình Sản phẩm  

4 Doanh nghiệp 

8 Doanh nghiệp 

8 Doanh nghiệp 

https://flegt-tools.org/
http://www.nepcon.org/
http://sfmi.org.vn/

