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NỘI DUNG

• Giới thiệu về gỗ bất hợp pháp 

• Các quy định bắt buộc và tự

nguyện quốc tế về khai thác gỗ

trái phép

•FLEGT, VPA và TLAS

• Chương trình FAO-EU FLEGT 

– trên toàn cầu và tại Việt Nam 

•Sự hỗ trợ của FAO đối với các 

doanh nghiệp nhỏ thông qua 

CRD – Mối quan tâm và cơ hội



GIỚI THIỆU

Thương mại gỗ nhiệt đới toàn cầu - trị giá khoảng 300 tỷ USD mỗi năm trong đó 

Thương mại bất hợp pháp chiếm khoảng 30 đến 100 tỷ USD (UNEP/Interpol)



GỖ HỢP PHÁP LÀ GÌ?

Khai thác, chế biến, vận chuyển, mua bán gỗ trái
với luật pháp quốc gia và quốc tế

Chính phủ trên khắp thế giới mất đi
khoảng 10 – 15 tỷ USD (Theo Ngân
hàng Thế giới)  

Tác động của khai thác gỗ trái phép
 Về môi trường – mất rừng, mất đa dạng sinh 

học, phát thải khí nhà kính

 Về xã hội – xung đột với dân bản địa, xâm
phạm nhân quyền,  tham nhũng, tài trợ cho
các cuộc xung đột vũ trang

 Về quản trị - làm giảm đi tính hợp pháp của
ngành lâm nghiệp và ảnh hưởng đên việc
quản lý rùng bền vững



LUẬT PHÁP QUỐC TẾ VỀ CẤM 
THƯƠNG MẠI GỖ VÀ CÁC SẢN PHẨM 
GỖ BẤT HỢP PHÁP

Châu Âu – Quy chế Gỗ Châu Âu 2013 
cấm đưa gỗ và các sản phẩm gỗ khai thác
trái phép vào thị trường Châu Âu

Mỹ: Đạo luật Lacey sửa đổi năm 2018 cấm
nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ

Úc: Đạo luật cấm khai thác gỗ bất hợp 
pháp của Úc có hiệu lực vào tháng 11 năm 
2014 cấm nhập khẩu gỗ bất hợp pháp vào
thị trường Úc - yêu cầu các công ty xác
minh tính hợp pháp của gỗ.

Các quốc gia đang nỗ lực xử lý vấn đề về
nguồn cung gỗ bất hợp pháp như Trung
Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.



QUY CHẾ GỖ CHÂU ÂU (EUTR) –
PHẢN ỨNG CỦA EU ĐỐI VỚI VIỆC
KHAI THÁC GỖ TRÁI PHÉP

Kế hoạch hành động EU FLEGT –
một chuỗi biện pháp chống lại việc
khai thác gỗ trái phép, thúc đẩy quản
lý rừng bền vững, tăng cường quản
trị và xúc tiến thương mại gỗ hợp
pháp

Nghĩa vụ của các doanh nghiệp EU:

I. Gỗ kèm theo Giấy phép FLEGT

II. Gỗ có giấy phép CITES được
xem là gỗ hợp pháp

III. Trong mọi trường hợp khác, 
doanh nghiệp phải xác minh 
được nguồn gốc hợp pháp của
gỗ/các sản phẩm gỗ nhập khẩu
hay nội địa được đưa vào thị
trường Châu Âu



TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỂ CHỐNG 
LẠI NẠN KHAI THÁC GỖ BẤT HỢP PHÁP 
VÀ NHỮNG HOẠT ĐỘNGTHƯƠNG MẠI 
LIÊN QUAN

1. Các chính sách mua sắm công và tư

2. Các chứng chỉ tự nguyện (Các kế hoạch Quốc
gia và Quốc tế)

3. Luật pháp quốc tế về cấm các hoạt động thương
mại gỗ và sản phẩm gỗ trái phép – EU, Mỹ, Úc, 
v.v. 



FLEGT VÀ FLEGT VPA

FLEGT – Thực thi Lâm luật, quản trị rừng và 
thương mại lâm sản

VPA – Hiệp định đối tác tự nguyện (một
phần của Kế hoạch hành động EU FLEGT )

Thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa 
EU và Quốc gia đối tác (Nhà sản xuất)

Áp dụng cho tất cả các mặt hàng xuất khẩu 
và thị trường địa phương , yêu cầu tham
vấn chặt chẽ với các bên liên quan, hỗ trợ
giải quyết các hạn chế trong quản trị dẫn
đên việc khai thác gỗ trái phép

Giấy phép FLEGT – tiếp cận trực tiếp vào 
thị trường châu Âu được dựa trên Hệ thống 
đảm bảo gỗ hợp pháp (TLAS)

Chính phủ

Tổ chức XH

Khu vực tư nhân



HỆ THỐNG ĐẢM BẢO           
GỖ HỢP PHÁP (TLAS)

Ngoài ra: đánh giá định kỳ bởi kiểm toán độc lập và giám sát độc lập bởi xã hội

Kiểm toán độc lập

Cấp       

giấy phép 

FLEGT

2. Kiểm soát 

chuỗi cung 

ứng gỗ

1. Định nghĩa         

hợp pháp 3. Xác minh tính tuân

thủ pháp luật của các

doanh nghiệp và các

sản phẩm gỗ



CÁC YẾU TỐ CỦA VNTLAS NHƯ 
MỘT PHẦN CỦA VPA



CHƯƠNG TRÌNH                 
FAO-EU FLEGT

Một phần của mạng
lưới toàn cầu các
đối tác được EU hỗ
trợ thực hiện Kế
hoạch hành động
FLEGT

Mục tiêu chính

Giải quyết khai thác gỗ trái phép, thúc đẩy 

thương mại các sản phẩm gỗ hợp pháp, 

góp phần quản lý rừng bền vững và giảm 

đói nghèo
Các khoản hỗ trợ kỹ thuật

và tài chính (khoản tài trợ)

cho các bên liên quan để

triển khai các biện pháp

khắc phục những hạn chế

trong quản trị rừng và đưa

kế hoạch hành động

FLEGT vào thực tiễn (tập

trung vào phía cung)

Quốc gia

VPA và Quốc

gia không

VPA

Hỗ trợ trực tiếp

cho Chính phủ và

khu vực tư nhân

Kêu gọi đề xuất

cho Chính phủ, 

khu vực tư nhân

và TCXH



CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ 
FLEGT CỦA FAO-EU

Trao quyền cho các bên liên quan nhằm tăng cường quản trị rừng
và đảm bảo tính hợp pháp của gỗ

Tập trung nguồn lực vào các tiến trình do nhà nước chỉ đạo (ví dụ:
chứng chỉ rừng, sửa đổi chính sách lâm nghiệp, phân tích khoảng
cách)

Trong 10 năm- hỗ trợ hơn 200 dự án ở 40 quốc gia thuộc Châu Á,
Châu Phi, Mỹ Latinh và Caribê

Đóng góp vào kho kiến thức cốt lõi toàn cầu về quản trị rừng



QUY MÔ ĐỊA LÝ
HƠN 200 DỰ ÁN TRÊN 40 NƯỚC
SẢN XUẤT GỖ NHIỆT ĐỚI

9 nước không tham gia VPA :

Mozambique, Colombia, Peru, 

Uganda, Guatemala, 

Madagascar, PNG, Cambodia 

Philippines

16 nước tham gia VPA :

Cameroon, CAR, Ghana, 

Indonesia, Liberia, 

Congo, Côte d'Ivoire, 

DRC, Gabon, Guyana, 

Honduras, Laos, 

Malaysia, Thailand, 

Vietnam, Myanmar



HỖ TRỢ CỦA FAO-EU VỀ FLEGT TRÊN
TOÀN CẦU VÀ TẠI VIỆT NAM – GIAI 
ĐOẠN III (2016 – 2020)

Danh mục dự án toàn cầu trong giai đoạn III
 120 dự án tại 25 quốc gia

 Quỹ ủy thác đa bên (EU, SIDA, DFID)

Danh mục dự án tại Việt Nam:
 12 dự án - 2 khu vực tư nhân, 4 CSOs and 5 cơ quan nhà nước

 Dự kiến 4 dự án mới vào đầu năm 2019.

 Danh mục vốn đầu tư lớn nhất (> 1.5 triệu USD) ở khu vực ĐNA

Hỗ trợ Trung tâm Phát triển Nông thôn miền Trung VN 
(CRD)- hợp tác với :
 Trung tâm Giáo dục và phát triển (CED) và 

 Trung tâm Con người và Môi trường vùng Tây Nguyên (COPE)

“Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ tuân thủ những yêu cầu về gỗ 

hợp pháp để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung ứng gỗ hợp 

pháp trong nước và quốc tế” 



MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN
ĐẾN CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ

Các doanh nghiệp nhỏ có thể bị tác động tiêu cực bới

những thay đổi trong cơ cấu thị trường do tăng cường 

thực thi các yêu cầu về xác minh tính hợp pháp?

Các doanh nghiệp nhỏ có thể bị tác động tiêu cực bởi

chuyển đổi cơ cấu thị trường và việc và triển khai VPA 

giữa Việt Nam và EU trong tương lai

Để duy trì và phát triển mạnh, các doanh nghiệp nhỏ 

sẽ cần cải thiện năng suất, khả năng cạnh tranh và 

thu nhập nhưng thiếu kiến thức và nguồn lực để làm 

được điều này

Kết quả đánh giá tác động của VPA đối với Việt Nam 

gần đây đã đưa ra các phương án lựa chọn giảm thiểu

tác động tiềm năng và cụ thể hơn.



TẠI SAO CÁC DOANH NGHIỆP 
NHỎ LẠI QUAN TRỌNG?

1. Các DN nhỏ đóng vai trò quan trọng đối với sinh kế của
hành triệu hộ gia đình*

 30 làng gỗ, mỗi làng có 2,000-3,000 hộ và 3,000–8,000 
nhân công làm thuê

 1.4 triệu hộ với trung bình 1-2 héc ta đất rừng

 Các DN nhỏ bao gồm khoảng 264,000 hộ trồng gỗ cao
su nhỏ (>3 ha/mõi hộ) 

 0.8-1.6 triệu hộ dân trong khoảng 81,000 ngôi làng (một
phần của chuỗi giá trị cây phân tán)

2. Các DN nhỏ hoạt động trong một môi trường bấp bênh và 
nhiều rủi ro về mặt pháp lý (sức khỏe, an toàn lao động, v.v.)

3. Các chính sách và biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp 
nhỏ không được thực thi hiệu quả hoặc không thể tiếp cận

* Đánh giá chẩn đoán của EFI về bốn chuỗi cung ứng gỗ chính ở Việt Nam.



MỤC TIÊU CỤ THỂ CỦA DỰ ÁN 
TẠI CRD VÀ CÁC BƯỚC TIẾP 
THEO:

I. Hiểu được nhu cầu về năng lực kỹ
thuật của các bên liên quan cấp tỉnh
như các hiệp hội doanh nghiệp, các
tổ chức xã hội địa phương và Chi
cục Kiểm lâm tỉnh để hỗ trợ các
doanh nghiệp nhỏ;

II. Nâng cao năng lực của các tổ
chức xã hội và các hiệp hội doanh
nghiệp để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật
cho các doanh nghiệp nhỏ; và

III. Xây dựng phương pháp tiếp cận
để giám sát độc lập/có sự tham gia
đối với quá trình các tổ chức xã hội
và các hiệp hội doanh nghiệp triển
khai VNTLAS OCS.



XIN CẢM ƠN! Josil Murray

josil.murray@fao.org


