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Bối cảnh dự án
Ngày 11/5/2017, Việt Nam và Liên minh Châu Âu đã ký 
tắt hiệp định Đối tác Tự nguyện về Thực thi Lâm luật, 
Quản trị rừng và Thương mại Lâm sản (VPA/FLEGT), kết 
thúc tiến trình đàm phán kéo dài 06 năm. Văn bản VPA 
đã được công bố rộng rãi, theo đó ngành Lâm nghiệp 
sẽ cải tiến khung pháp lý về quản lý bảo vệ rừng, tăng 
cường năng lực của địa phương trong thực thi lâm luật, 
quản trị rừng và đảm bảo tính hợp pháp của gỗ để xuất 
khẩu vào thị trường Châu Âu. Hiện nay, Tổng cục Lâm 
nghiệp (VNFOREST) đang hoàn thiện thiết kế chi tiết và 
hướng dẫn thực thi Hệ thống phân loại Doanh nghiệp 
(OCS), một phần của Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp 
(VNTLAS). 

Hệ thống phân loại doanh nghiệp sẽ đóng vai trò quan 
trọng trong hệ thống cấp phép FLEGT và do đó cần được 
giám sát chặt chẽ để đảm bảo tính minh bạch, giải trình 
và phản ánh mức độ tuân thủ các yêu cầu về gỗ hợp 
pháp. Hiệp định VPA khẳng định cần có sự tham gia của 
nhiều bên liên quan trong cơ chế giám sát việc thực thi 
Hiệp định đối tác tự nguyện (VPA) và VNTLAS. 

Mô tả dự án
Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (CRD) phối hợp với Trung 
tâm Giáo dục và Phát triển (CED) và Trung tâm Con người và Môi 
trường (COPE) và các bên liên quan thực hiện dự án này.

Trung tâm Giáo 
dục và Phát triển 

(CED)

Trung tâm Con 
người và môi 

trường (COPE)

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

- Các tổ chức xã hội, tổ chức địa phương

- Các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ

- Các hiệp hội ngành gỗ

FAO

Trung tâm PTNT 
miền Trung 

(CRD)

Các hoạt động chính của dự án
1. Đánh giá nhanh nhu cầu xây dựng năng lực của các bên liên 
quan tại 2 tỉnh Quảng Trị và Đồng Nai

1.1. Nâng cao nhận thức các bên liên quan tại địa phương về 
VNTLAS và OCS

CED sẽ tổ chức một cuộc họp tham vấn nhỏ với các bên liên quan 
chính để thảo luận về phương pháp đánh giá đã được đề xuất. CRD 
và COPE sẽ tổ chức các cuộc họp với các bên liên quan cấp tỉnh để 
nâng cao nhận thức về VNTLAS và OCS dựa trên luật pháp Việt Nam 
cùng các quy định khác. Đồng thời xác định những đối tượng quan 
tâm đến quá trình giám sát lâu dài.

Mục tiêu
Mục tiêu chính của dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ 
Định nghĩa gỗ hợp pháp (LD) trong Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) 
và các yêu cầu sau này của Hệ thống Phân loại Doanh nghiệp theo Hệ 
thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam để có thể tham gia hiệu 
quả vào chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế”. Dự án 
có các mục tiêu cụ thể sau đây:

• Hiểu được nhu cầu về năng lực kỹ thuật của các bên liên quan cấp 
tỉnh để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ

• Nâng cao năng lực của các tổ chức xã hội và các hiệp hội doanh 
nghiệp để hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp nhỏ

• Xây dựng phương pháp tiếp cận cho các tổ chức xã hội và các hiệp 
hội doanh nghiệp có thể tham gia giám sát độc lập việc triển khai 
VNTLAS/OCS



1.2. Tiến hành đánh giá nhanh về nhu cầu xây dựng năng lực cho các 
doanh nghiệp tại 2 tỉnh Quảng Trị và Đồng Nai 

Đánh giá sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan, chi tiết về các doanh nghiệp 
khai thác chế biến gỗ tại hai tỉnh được lựa chọn, đánh giá tác động 
tiềm tàng của việc triển khai OCS trong tương lai đối với những doanh 
nghiệp nhỏ và xác định các biện pháp giảm thiểu đồng thời xây dựng 
năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp. Đánh giá sẽ bao 
gồm cả những doanh nghiệp siêu nhỏ ở cấp cộng đồng và sẽ xác định 
các nhu cầu xây dựng năng lực cho từng nhóm liên quan khác nhau.

1.3. Tư liệu hóa kết quả và tổ chức hội thảo để cung cấp các ý kiến 
phản hồi cho các đối tác cấp tỉnh và Tổng cục Lâm nghiệp

CRD và COPE sẽ thu thập, phân tích những dữ liệu trong quá trình 
đánh giá nhanh và đưa ra kết quả bằng báo cáo. Kết quả đánh giá sẽ 
được lấy ý kiến đóng góp thông qua hội thảo cấp tỉnh. Tất cả các ý 
kiến thu thập được trong hội thảo sẽ giúp xây dựng các chương trình 
hỗ trợ phát triển năng lực cho các bên liên quan ở địa phương.

2. Tăng cường năng lực các tổ chức xã hội và các đối tác địa phương 
khác nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ các 
yêu cầu về gỗ hợp pháp

2.1. Lựa chọn và xây dựng năng lực của các tổ chức xã hội (CSO) và 
đối tác tại địa phương để cung cấp các hỗ trợ về kỹ thuật cho các 
doanh nghiệp nhỏ

Các CSO và các đối tác tại địa phương được lựa chọn phải cam kết 
giám sát dài hạn và hỗ trợ việc triển khai dự án sẽ được dự án hỗ 
trợ nâng cao năng lực. Các đối tác tại địa phương sẽ được lựa chọn 
và đào tạo để cung cấp những hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các doanh 
nghiệp nhỏ và một mạng lưới hỗ trợ cho các doanh nghiệp sẽ được 
thành lập. 

2.2. Cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp nhỏ và các hộ 
gia đình được lựa chọn để chuẩn bị thực thi VNTLAS và OCS

Chuyên gia hướng dẫn và tư vấn kỹ thuật sẽ hỗ trợ tình nguyện cho 
các doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình dễ bị tổn thương nhất hoặc 
những doanh nghiệp cần hỗ trợ nhất.

3. Xây dựng phương pháp giám sát độc lập/có sự tham gia quá 
trình thực hiện và tuân thủ VNTLAS/OCS của các tổ chức xã hội và 
hiệp hội doanh nghiệp

3.1. Xây dựng chiến lược và hình thành 1 mạng lưới CSO, các tổ chức 
trồng rừng tại địa phương và các hiệp hội ngành gỗ để giám sát việc 
thực thi VNTLAS và OCS

Dự án sẽ xây dựng một chiến lược và hình thành một mạng lưới các 
tổ chức xã hội, các tổ chức trồng trừng tại địa phương và các hiệp hội 
ngành gỗ để tham gia vào quá trình giám sát độc lập về OCS trong 
tương lai. 

3.2. Tổ chức hội thảo cung cấp ý kiến phản hồi và khuyến nghị cho 
VNFOREST và Cục Kiểm lâm quốc gia nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng 
các quy định và đưa ra hướng dẫn hoạt động của OCS, giám sát 
VNTLAS OCS, cơ chế khiếu nại VPA

Báo cáo hội thảo bao gồm các khuyến nghị cho Tổng cục Lâm nghiệp 
và Cục Kiểm lâm về việc xây dựng các quy định và hướng dẫn hoạt 
động của OCS, giám sát OCS, các cơ chế khiếu nại và công bố thông 
tin trong thực hiện VPA.
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Tài liệu này được tài trợ bởi Tổ chức Lương thực và Nông 
nghiệp Liên Hiệp Quốc (FAO). Nội dung của tài liệu thuộc 
về trách nhiệm của dự án và dù trong bất kể trường 
hợp nào nội dung của tài liệu cũng không thể hiện quan 
điểm của FAO


