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THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG 

Dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp 

để tham gia hiệu quả và chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế” 
 

Thành phố Huế, ngày 07 tháng 09 năm 2018  
 

Ngày 7/9/2018, Hội thảo khởi động dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu 

cầu về gỗ hợp pháp để tham gia hiệu quả và chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc 

tế” sẽ được tổ chức tại Thành phố Huế dưới sự chủ trì của Trung tâm Phát triển Nông thôn miền 

Trung Việt Nam (CRD), Trung tâm Giáo dục và Phát triển (CED) và Trung tâm Con người và Môi 

trường vùng Tây Nguyên (COPE). 

Hội thảo nhằm mục đích: (i) Giới thiệu dự án với các bên liên quan, (ii) Tham vấn ý kiến các bên liên 

quan cho Báo cáo đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các các bên liên quan cấp tỉnh và các 

tổ chức xã hội để hỗ trợ kỹ thuật cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn hai tỉnh Quảng 

Trị và Đồng Nai; và iii) Lập kế hoạch hoạt động chi tiết cho các thời kỳ tiếp theo của dự án.  

Tham dự hội thảo có khoảng 40 đại biểu đến từ cơ quan tài trợ Tổ chức Nông lương Liên hợp 

quốc (FAO), Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các doanh 

nghiệp chế biến gỗ, các tổ chức xã hội và các cơ quan truyền hình, báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng 

Trị và Đồng Nai. 

Dự án “Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ hợp pháp để tham gia hiệu 

quả và chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế” được tài trợ bởi FAO trong thời gian 

từ tháng 3/2018 đến tháng 9/2019. Dự án sẽ giúp xác định các tổ chức xã hội có thể tham gia vào 

các hoạt động giám sát độc lập nhằm yêu cầu các các cơ quan được chỉ định thực hiện Hệ thống 

phân loại doanh nghiệp (OCS) giải trình và đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của hệ thống. 

Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng 4.800 doanh nghiệp và khoảng 2.000 hộ kinh doanh tham gia 

vào thương mại và chế biến gỗ. Dự án sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ các yêu cầu về gỗ 

hợp pháp để đảm bảo những doanh nghiệp này có thể tham gia vào các chuỗi cung ứng gỗ trong 

nước và quốc tế. Thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, dự án mong muốn góp phần hỗ 

trợ Tổng cục Lâm nghiệp xây dựng Hệ thống phân loại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong quá trình 

tham gia vào quá trình xây dựng hệ thống phân loại, năng lực của các tổ chức xã hội cũng sẽ được 

nâng cao để có thể thực hiện giám sát độc lập hệ thống phân loại này trong tương lai. Dự kiến dự 

án cũng sẽ xây dựng và đề xuất các cơ chế giám sát bởi các tổ chức xã hội và góp phần thiết kế 

hay thực hiện các cơ chế của VPA như Đánh giá độc lập, Cơ chế khiếu nại và Công bố thông tin 

được nêu ra trong hồ sơ Hiệp định. 
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Thông tin chung 

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 xây dựng một Nghị định riêng về Hệ thống đảm 

bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS), trong đó Hệ thống phân loại doanh nghiệp (OCS) sẽ được thiết kế 

chi tiết và hướng dẫn thực thi. 

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. 

 

 

Thông tin liên hệ: 

Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung Việt Nam 

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Phường Thuận Thành, TP Huế, Thừa Thiên Huế 

Điện thoại: +84 234 3529749 

Email: office@crdvietnam.org  

Website: http://crdvietnam.org 

 

Trung tâm Giáo dục và Phát triển 

Địa chỉ: Phòng 1502, Toà nhà 3A, khu đô thị RESCO, 74 Phạm Văn Đồng, Quận Bắc 

Từ Liêm, TP Hà Nội 

Điện thoại: +84 243 5627494 

Email: cedhanoi@ced.edu.vn 

Website: http://giaoducphattrien.com/ 

 

Trung tâm Con người và môi trường 

Địa chỉ: 39 Trần Phú, Phường 4, TP Đà Lạt, Lâm Đồng 

Điện thoại: +84-948 982 983 

Email:  cope.vn@gmail.com 
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