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Bạn sẵn sàng cho FLEGT chưa? 

Bảng Danh mục này cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan về 3 khả năng chính mà bạn cần sẵn sàng cho FLEGT, 
tư vấn về các chỉ số thực hiện, bạn cần đạt về năng lực tiềm năng cũng như các công cụ giúp bạn đạt được điều đó. 

  
 

Câu hỏi về sẵn sàng  Chỉ số thực hiện   
Công cụ giúp bạn 
đạt được  

1. Bạn có tuân thủ tất cả 

các luật liên quan áp 

dụng cho doanh nghiệp 

của bạn, và bạn lưu giữ 

hồ sơ về điều này 

không? 

1.1. Doanh nghiệp của bạn đã đăng ký và được cấp phép hợp pháp  

thực hiện các hoạt động kinh doanh mà đã xác định với cơ quan liên 

quan theo yêu cầu của pháp luật. 

  

1.2. Bạn tuân thủ các yêu cầu về môi trường  

 

1.3. Bạn đóng đầy đủ các khoản thuế bắt buộc và lệ phí theo quy định 

để thực hiện hoạt động kinh doanh  

 

1.4. Bạn tuân thủ các quy định về sức khỏe và an toàn lao động  

 

1.5. Bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu liên quan đến thuê người làm hợp 

pháp  

 

1.6. Bạn tuân thủ các quy định, thủ tục và các giới hạn về vận chuyển, 

thương mại, nhập khẩu hoặc xuất khẩu. 
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Dự án Tăng cường Năng lực của các Tổ chức Xã hội Dân sự và Doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm Đáp ứng các Yêu cầu 
của FLEGT.  
 

Tài liệu này được xây dựng với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu. Toàn bộ nội dung do NEPCon chịu trách 

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

Câu hỏi về sẵn sàng  Chỉ số thực hiện   
Công cụ giúp bạn 
đạt được  

2. Có phải bạn chỉ có 

nguồn gỗ rủi ro thấp / 

gỗ hợp pháp, và lưu trữ 

hồ sơ về nguồn này 

không? 

2.1. Bạn biết chuỗi cung ứng của bạn và có các thông tin cần thiết cho 

họ. Bạn có và duy trì việc cập nhật thông tin về các sản phẩm mua 

và bán. 

 

2.2. Bạn biết gỗ bạn mua là hợp pháp hoặc rủi ro thấp về khai thác trái 

phép.  

 

2.3. Bạn truy cập thông tin về chuỗi cung ứng lâm sản của bạn cho 

phép bạn xác nhận và minh chứng bằng tài liệu cho thấy nguyên 

liệu /sản phẩm có nguồn gốc từ rừng với rủi ro thấp về vi phạm 

pháp luật hoặc các rủi ro tiềm năng đã được giảm thiểu. 

 

2.4. Bạn tránh các nguồn có nguy cơ cao, gồm gỗ từ các nước có  lệnh 

trừng phạt áp đặt bởi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hội đồng EU 

về nhập, xuất khẩu gỗ và gỗ từ các nước hoặc khu vực có các cuộc 

xung đột vũ trang phổ biến. 

 

2.5. Nếu cần thiết và / hoặc thích hợp, bạn có một hệ thống tách riêng 

hoặc hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm. 

QG.03, QG.01 and 
QG.02 

 

TMP.01, TMP.03, 

TMP.24, TMP.25 and 
TMP.26. 

 

INF.01, INF.02, 
INF.03, INF.04, 

INF.05, INF.06, 
INF.07, INF.12,  

 

3. Bạn đã sẵn sàng và có 

khả năng chia sẻ hồ sơ 

lưu trữ với đúng người. 

3.1. Bạn có một hệ thống lưu trữ hồ sơ đầy đủ thích hợp  

  

3.2. Bạn lưu trữ hồ sơ ít nhất là 5 năm. 

INF.08 and INF.12 

 


