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1. Bối cảnh

 11/5/2017, Việt Nam và EU đã ký tắt hiệp định VPA/FLEGT 

sau 6 năm đàm phán, và dự kiến phê chuẩn hiệp định vào

2018.

 TCLN đang xây dựng các tài liệu pháp lý để thể chế hoá các

cam kết VPA/VNTLAS và cơ chế giám sát đánh giá thực hiện

VPA

 Hệ thống phân loại doanh nghiệp

 Cơ chế khiếu nại và công bố thông tin



1. Bối cảnh (tt)

 DN, nhất là các DN nhỏ rất cần

sự hỗ trợ kỹ thuật để chuẩn bị

tốt cho việc thực thi VPA.

 VPA khẳng định cần phải có sự

tham gia của nhiều bên liên

quan bao gồm các TCXH trong

tiến trình VPA.

 Cần thiết hỗ trợ các DN nhỏ và

thúc đẩy sự tham gia hiệu quả

của các bên để chuẩn bị cho việc

thực thi VPA.

Nhà 

nước

Tổ 

chức 

xã hội

Doanh 

nghiệp 

gỗ

VPA

FLEGT



2. Mục tiêu dự án

 Mục tiêu chung: Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ các yêu

cầu của VPA/VNTLAS để có thể tham gia hiệu quả vào chuỗi cung

ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế.

 Mục tiêu cụ thể:

1) Đánh giá nhu cầu về năng lực kỹ thuật của các bên liên quan cấp

tỉnh để hỗ trợ các DN nhỏ.

2) Nâng cao năng lực của các TCXH và các hiệp hội DN để hỗ trợ kỹ

thuật cho các DN nhỏ.

3) Xây dựng phương pháp tiếp cận cho các TCXH và các hiệp hội DN 

có thể tham gia giám sát việc triển khai VNTLAS/OCS.



3. Kết quả mong đợi

o Năng lực và nhu cầu xây dựng năng lực của doanh nghiệp và  

các bên liên quan được xác định.

o TCXH và các cơ quan quản lý tại địa phương có năng lực 

nhất định để hỗ trợ kỹ thuật cho các DN nhỏ 

o Hiểu biết về VPA-FLEGT và khả năng tuân thủ các yêu cầu về 

gỗ hợp pháp của các DN được cải thiện.

o Các TCXH và các hiệp hội DN tại địa phương có khả năng 

thực hiện giám sát việc triển khai VNTLAS/OCS.



4. Hoạt động của dự án
Gói 1: Đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực của các bên liên quan

tại 2 tỉnh Quảng Trị và Đồng Nai

1) Khảo sát thực trạng đáp ứng yêu 

cầu gỗ hợp pháp và nhu cầu hỗ trợ 

kỹ thuật của các DN

 Khảo sát 450 doanh nghiệp tại 02 tỉnh

 01 báo cáo khảo sát

 01 Cơ sở dữ liệu



4. Hoạt động của dự án
Gói 1: Đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực của các bên liên quan

tại 2 tỉnh Quảng Trị và Đồng Nai

2) Khảo sát khả năng để hỗ trợ kỹ thuật cho các DN và nhu cầu

xây dựng năng lực của các TCXH và cơ quan QLNN tại địa

phương

 01 cuộc họp với VNFOREST tại Hà Nội

 02 cuộc họp với các cơ quan cấp tỉnh tại Quảng Trị và Đồng Nai

3) Hội thảo tham vấn ý kiến các bên liên quan về kết quả khảo

sát

 01 hội thảo được tổ chức tại Huế với 40 đại biểu tham dự



Gói 2: Xây dựng năng lực cho các tổ chức địa phương và hỗ trợ

kỹ thuật cho các DN nhỏ

1) Thành lập nhóm các tổ chức địa

phương có tiềm năng để hỗ trợ

kỹ thuật cho DN

 02 nhóm tại hai tỉnh

 15 tổ chức/nhóm

2) Tập huấn xây dựng năng lực cho

các tổ chức địa phương

 02 khoá tập huấn ToT

 30 tổ chức tham dự



Gói 2: Xây dựng năng lực cho các tổ chức địa phương và hỗ trợ

kỹ thuật cho các DN nhỏ

2) Hỗ trợ kỹ thuật cho doanh

nghiệp để chuẩn bị cho thực thi

VLTLAS/OCS

04 khoá tập huấn tại 02 tỉnh

40 doanh nghiệp tham gia

 15 đợt hỗ trợ kỹ thuật

3) Hỗ trợ trang thiết bị lưu trữ hồ

sơ cho các doanh nghiệp gỗ

Hỗ trợ thiết bị lưu trữ hồ sơ cho

30 doanh nghiệp nhỏ



Gói 3: Xây dựng phương pháp giám sát có sự tham gia của các 

TCXH trong quá trình thực hiện VNTLAS/CSO.

1) Hình thành mạng lưới các TCXH bao gồm

các HH ngành gỗ tại địa phương để tham

gia giám sát trong tương lai.

 02 mạng lưới tại 02 tỉnh

 It nhất 10 tổ chức/mạng lưới



Gói 3: Xây dựng phương pháp giám sát có sự tham gia của các 

TCXH trong quá trình thực hiện VNTLAS/CSO.

1) Phát triển chiến lược và phương pháp tiếp cận giám sát có

sự tham gia của các TCXH dựa trên kinh nghiệm trong

nước và quốc tế

 02 cuộc tham vấn

 01 tài liệu về phương pháp tiếp cận giám sát của các TCXH

2) Hội thảo để cung cấp các ý kiến phản hồi và khuyến nghị

trong xây dựng tài liệu pháp lý về VNTLAS, OCS,  cơ chế

khiếu nại và công bố thông tin.

 01 hội thảo tại Hà Nội



Giói 4: Hoạt động truyền thông

o In ấn tờ rơi giới thiệu về dự án, poster 

giới thiệu về VPA, … 

o 200 cuốn sổ tay hướng dẫn về

VNTLAS/OCS 

o 03 video hướng dẫn thực hiện

VNTLAS/OCS

o 01 film tư liệu hóa hoạt động dự án



4. Tổ chức thực hiện dự án

FAO

Trung tâm PTNT 
miền Trung

Trung tâm Con người
và môi trường

Trung tâm Giáo
dục và Phát triển

- Chính quyền và cơ quan chuyên môn các
cấp (tỉnh/ huyện/ xã).

- Các tổ chức xã hội, tổ chức địa phương

- Các doanh nghiệp vừa và nhỏ

- Các hiệp hội ngành gỗ

Tổng cục Lâm nghiệp

Thời gian thực hiện:  18 tháng (3/2018 – 9/2019)

Kinh phí: 120.000 USD

Quảng Trị Đồng Nai



Thông tin về các tổ chức đồng thực hiện dự án

CRD
- Thành lập: 1995

- Văn phòng: Huế

- Nhân lực: 25 người

- Nhiệm vụ: Nghiên cứu, đào

tạo, chuyển giao kỹ thuật, 

VĐCS, …  

- Lĩnh vực: Quản lý tài nguyên, 

Biến đổi khí hậu; Sinh kế bền

vững; Quản trị địa phương

COPE

- Thành lập: 2016

- Văn phòng: Đà Lạt

- Nhân lực: 10 người

- Nhiệm vụ: nghiên

cứu; Tư vấn; …

- Lĩnh vưc: Quản lý

tài nguyên&MT; 

Phát triển nông

thôn

CED
- Thành lập: 2011

- Văn phòng: Hà Nội

- Nhân lực: 12 người

- Nhiệm vụ: Truyền

thông, nghiên cứu, tư

vấn, đào tạo, …

- Lĩnh vực: Phát triển; 

Giáo dục



Cảm ơn sự chú ý lắng nghe!


