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1. Sơ đồ tổ
chức của dự án



 Hiểu được nhu cầu nâng cao năng lực kỹ thuật
(LD,VNTLAS,OCS) của các bên liên quan cấp tỉnh như Chi cục
Kiểm lâm tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương,
sở Lao Động, các hiệp hội doanh nghiệp, các tổ chức xã hội địa
phương để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 Kết quả đánh giá sẽ được sử dụng để xây dựng và thiết kế các
chương trình tăng cường năng lực của các tổ chức xã hội và
hiệp hội doanh nghiệp để hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh
nghiệp nhỏ;

 Góp ý cho việc xây dựng VNTLAS, OCS của Chính phủ

 Xây dựng phương pháp giám sát độc lập cho hệ thống OCS với
sự tham gia của các tổ chức xã hội và hiệp hội doanh nghiệp để
giám sát quá trình thực hiện VNTLAS và OCS.

Mục tiêu

Đối tượng 

Tiêu chí lựa
chọn

Phương pháp
đánh giá

2. Mục tiêu của dự án



2. Đối tượng của dự án

 Các tổ chức xã hội địa phương, các hiệp hội doanh

nghiệp và hiệp hội ngành chế biến gỗ, các cơ quan

quản lý có liên quan tại địa phương

 Các doanh nghiệp và hộ gia đình hoạt động trong

lĩnh vực thương mại, sản xuất và chế biến gỗ tại 2

tỉnh Quảng Trị và Đồng Nai

Mục tiêu

Đối tượng

Tiêu chí lựa
chọn

Phương pháp
đánh giá



2. Tiêu chí lựa chọn của dự án

Đối với các cơ quan, tổ chức địa phương:

 Những cơ quan liên quan đến quản lý hoạt động sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp

 Các Hiệp hội ngành gỗ

 Các tổ chức xã hội địa phương sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động của
dự án và tham gia vào quá trình giám sát độc lập

Đối với các doanh nghiệp:

 Những doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác với nhóm thực hiện dự án
(quy mô nhỏ và vừa và các hộ gia đình tham gia chuỗi cung ứng
gỗ)

Mục tiêu

Đối tượng 

Tiêu chí lựa
chọn

Phương pháp
đánh giá



2. Phương pháp đánh giá của dự án

Thu thập và nghiên cứu các tài liệu có sẵn

Xây dựng bộ công cụ khảo sát: Thiết kế phiếu
điều tra, Tham vấn các bên liên quan, Khảo sát
thử, điều chỉnh phiếu

Khảo sát thực tế tại các tỉnh: sử dụng tờ rơi để
giới thiệu dự án, phỏng vấn theo bảng hỏi, thảo
luận nhóm

Mục tiêu

Đối tượng 

Tiêu chí lựa
chọn

Phương pháp
đánh giá



Sử dụng gỗ trong nước Sử dụng gỗ nhập khẩu Vận chuyển, khai thác Chế biến, sản xuất Xuất khẩu

Sở Tài nguyên và

Môi Trường

- Quyền sử dụng đất

- Các quy định về môi trường

(Kế hoạch BVMT, Đánh giá

TĐM)

- Chuyển đổi mục đích sử

dụng đất lâm nghiệp sang

mục đích sử dụng khác

Các quy định về môi

trường (Kế hoạch

BVMT, Đánh giá TĐM)

Sở NN&PTNT
- Quyền sử dụng rừng

- Quản lý rừng bền vững
Kiểm dịch thực vật Kiểm dịch thực vật

Cục Hải quan
- Quy định và thủ tục hải quan

- Kiểm dịch thực vật

- Quy định và thủ tục hải quan

- Kiểm dịch thực vật

Sở Công thương
Quy định thương mại xuất-

nhập khẩu gỗ

Quy định thương mại

xuất-nhập khẩu gỗ

Quy định công nghiệp

chế biến

Quy định thương mại xuất-

nhập khẩu gỗ

Sở Kế hoạch – Đầu

tư

Đăng ký doanh nghiệp/kinh

doanh

Đăng ký doanh nghiệp/kinh

doanh

Đăng ký doanh

nghiệp/kinh doanh

Đăng ký doanh

nghiệp/kinh doanh

Đăng ký doanh nghiệp/kinh

doanh

Sở Tài chính
Xử lý và đấu giá tài sản tịch

thu
Quy định và thủ tục hải quan Quy định và thủ tục hải quan

Sở Lao động

Thương binh Xã

hội

- Quy định về an toàn, y

tế và lao động

- Các quy định về bảo

hiểm (BHXH, BHYT,

BHNN,…)

Cục Thuế Quy định về thuế

Cảnh sát PCCC tỉnh Phòng cháy chữa cháy

Chi cục Kiểm lâm Quản lý chuỗi cung ứng Quản lý chuỗi cung ứng Quản lý chuỗi cung ứng Quản lý chuỗi cung ứng Quản lý chuỗi cung ứng

3. Vai trò của các cơ quan, hiệp hội, tổ chức xã hội địa phương
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Các Hiệp hội
nghề: 
Hiệp hội chế biến xuất
khẩu lâm đặc sản Quảng
Trị; Hiệp hội gỗ và Mỹ nghệ
Đồng Nai; Hiệp hội Cao su
Việt Nam (phụ trách Đồng
Nai); 

3. Vai trò của các cơ quan, hiệp hội, tổ chức xã hội địa phương (tiếp)

Vai trò và nhiệm vụ đối với các doanh nghiệp

+ Hỗ trợ doanh nghiệp về các chính sách, quan hệ, đầu mối trung gian giữa các cấp

chính quyền với các doanh nghiệp.

+ Hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến thị trường và không có hoạt động nào hỗ trợ về

mặt kỹ thuật.

+ Tham gia vào các hoạt động liên quan đến trồng rừng theo chứng chỉ FSC.

Thuận lợi trong việc tiếp cận, làm việc với doanh nghiệp

+ Được tiếp cận nhiều tài liệu về VPA/FLEGT
+ Có mạng lưới doanh nghiệp gỗ lớn
 thể tham gia vào hỗ trợ kỹ thuật cho doanh nghiệp để giúp họ đáp ứng được các
yêu cầu của gỗ hợp pháp và yêu cầu của thị trường

Khó khăn trong việc tiếp cận, làm việc với doanh nghiệp

+ Thiếu nhân lực kinh nghiệm nhằm nắm bắt kịp thời các nhu cầu hỗ trợ của DN
+ Thiếu kinh phí để thực hiện các khảo sát đánh giá doanh nghiệp cần hỗ trợ.
+ Thiếu thông tin số liệu chuyên sâu để xây dựng định hướng về thị trường, sản phẩm 
cho doanh nghiệp.



CácTổ chức xã
hội địa phương: 
Liên hiệp các KH&KT tỉnh
QuảngTrị; Trung tâm Phát
triển xã hội và tư vấn
doanh nghiệp QuảngTrị; 
Hội bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng; Liên minh Hợp
tác xã (HTX) tỉnh Quảng
Trị; VCCI Hồ Chí Minh (đại
diện phụ trách Đồng Nai)

 Trong số các tổ chức xã hội địa phương mà dự án tham vấn

chỉ có hai đơn vị làm việc nhiều nhất với doanh nghiệp là VCCI

thành phố Hồ Chí Minh và Câu lạc bộ Lâm nghiệp Quảng Trị.

Các đơn vị này có mạng lưới rộng, dễ dàng kết nối doanh

nghiệp. VCCI HCM hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu

vực phía Nam bao gồm tỉnh mục tiêu Đồng Nai, kết nối doanh

nghiệp và có các hoạt động liên quan quan trọng hỗ trợ cấp

C/O (bao gồm doanh nghiệp ngành gỗ).

 Có nhiều đơn vị chưa có kinh nghiệm làm việc nhiều với các

DN, đặc biết là DN gỗ.

 Có nghe hoặc đã từng tham gia các lớp tập huấn, hội thảo

liên quan đến VPA, FLEGT, LD nhưng không hiểu rõ.

3. Vai trò của các cơ quan, hiệp hội, tổ chức xã hội địa phương (tiếp)



Ý kiến chung
của các bên
liên quan đối
với dự án

 Ủng hộ các hoạt động của dự án vì nó cần thiết cho doanh
nghiệp

 Các đơn vị cần được cung cấp thông tin, kiến thức về VPA-
FLEGT nhiều hơn, nâng cao năng lực truyền thông liên quan
đến VPA

 Sẵn sàng tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho DN để họ thích ứng
với VNTLAS, OCS

 Các Hiệp hội và các tổ chức xã hội địa phương cho rằng họ
sẵn sàng tham gia vào mạng lưới giám sát thực thi VNTLAS,
OCS, tuy nhiên để việc hỗ trợ doanh nghiệp có hiệu quả, các
bên liên quan có thể thành lập một ủy ban đa bên, trong đó
đơn vị đứng đầu phải là một cơ quan nhà nước như Chi cục
Kiểm lâm

 CSDL về các quy định pháp luật liên quan, CSDL doanh
nghiệp cần được xây dựng và cập nhật thường xuyên

4. KẾT LUẬN



CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


