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Hướng dẫn sử dụng tài liệuTài liệu này hướng dẫn tổ chức chương trình cho 1 ngày tập huấn tập trung cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tùy điều kiện và

kinh phí của các tổ chức, có thể điều chỉnh thành ½ ngày hoặc có thể sử dụng các thông tin đã cung cấp để tổ chức các phần

giới thiệu lồng ghép vào các hội thảo hay tập huấn cho các doanh nghiệp ngành gỗ. Tất cả các phần nội dung đều có các bài trình bày, videos hướng dẫn, và tài liệu liên quan để các giảng viên có thể sử dụng.

Lưu ý, những tổ chức chưa nắm rõ hoặc chưa tham gia nhiều đợt tập huấn về VPA và các yêu cầu liên quan, nên mời thêm các

diễn giả hay chuyên gia nắm vững các yêu cầu này đề cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc hay thảo luận các vấn đề liên quan.

Danh sách diễn giả/ chuyên gia có thể tìm thấy ở đây . 
Tài liệu này được thiết kế ngắn gọn, các tài liệu sử dụng đều được để trong các đường dẫn, bấm vào các đường dẫn đó, tài liệu

sẽ kết nối để có thể xem và tải tài liệu (với điều kiện máy tính phải kết nối với internet). 

https://drive.google.com/file/d/1_nSej3MLoFTBC_AVh_OwUb4Y-rkeJCRc/view?usp=sharing


Nội dung cần chuyển tải 
Mục tiêu: 

• Tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp nhằm đáp ứng với các yêu cầu thương mại gỗ quốc tế, bao gồm cả hiệp
định đối tác tự nguyện.

• Hướng dẫn các doanh nghiệp các bước nhằm đáp ứng yêu cầu về gỗ hợp pháp để tuân thủ các yêu cầu của pháp
luật Việt Nam hiện hành.

Các tổ chức có thể tham khảo tài liệu và chương trình của các hội thảo đã thực hiện trong thời gian qua tại đây. 

http://flegtvpa.com/category/tin-tuc/su-kien-du-an


Giới thiệu



Hiệp định VPA/FLEGT là tên gọi tắt của Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Chính phủ Việt Nam và  
Liên minh Châu Âu (EU) về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản được hai 
bên ký kết ngày 19/10/2018, có hiệu lực từ tháng 6/2019. Đây là Hiệp định thương mại có tính 
chất ràng buộc về mặt pháp lý nhằm mục tiêu cải thiện quản trị rừng và thúc đẩy thương mại gỗ và 
sản phẩm gỗ hợp pháp từ Việt Nam xuất khẩu vào EU. 

Ngày 1/9/2020, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 102 quy định hệ thống đảm bảo gỗ 
hợp pháp Việt Nam(VNTLAS) để thực thi luật lâm nghiệp và nội luật hóa các quy định của VPA/
FLEGT. Hiện nay, Việt Nam đang hoàn thiện Hệ thống phân loại doanh nghiệp và Cấp phép FLEGT. 

Mặc dù Hiệp định VPA/FLEGT đã có hiệu lực từ tháng 6/2019 và Nghị định 102 cũng đi vào vận 
hành từ tháng 10/2020, tuy nhiên, theo quan điểm của các hiệp hội doanh nghiệp và các tổ chức 
hỗ trợ doanh nghiệp cần cung cấp thông tin, hướng dẫn doanh nghiệp chuẩn bị để đáp ứng các 
yêu cầu của VPA, đặc bi ệt  l à hệ t hống phân l oại  doanh nghi ệp. Để tạo điều kiện thuận lợi cho 
các tổ chức, CED tập hợp tài liệu này hướng dẫn các tổ chức cung cấp thông tin về VPA cho các 
doanh nghiệp. Tài liệu này tập hợp dựa trên thực tế đã được CED và các đối tác thực hiện trong 
năm 2016 và 2017, được các doanh nghiệp đánh giá cao.1 Tháng 7 năm 2021, CED tiếp tục cập nhật 
những thông tin mới nhất về tiến trình thực hiện VPA/FLEGT .

1. Năm 2016, 2017, CED phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chi nhánh Đà Nẵng, Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA), Hội Gỗ 
Mỹ nghệ Đồng Kỵ và Trung tâm Con người và Môi trường vùng Tây Nguyên (COPE) tập huấn cho 180 đại biểu đại diện doanh nghiệp, các tổ chức liên quan. 

Hình 1. Tiến trình đàm phán và thực hiện VPA/FLEGT (Nguồn: Tổng cục Lâm Nghiệp)

Khi hệ thống cấp phép FLEGT đi vào hoạt động, Việt Nam sẽ chỉ xuất khẩu sản phẩm gỗ có giấy 
phép FLEGT vào thị trường EU. Phía EU cũng sẽ chỉ cho phép gỗ Việt Nam vào EU nếu gỗ đó có giấy 
phép FLEGT có hiệu lực. Gỗ được cấp phép FLEGT được coi là đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy 
định gỗ của EU, EUTR.

https://drive.google.com/file/d/0B5U3vbGd4xPMWFB0cUtlY21QMFEyelhELUloaFEyQWpmcms0/view?usp=sharing


30’

Đón tiếp và đăng ký đại biểu

10’

Giới thiệu đại biểu 
và khai mạc 

• Giới thiệu về các quy định quốc tế

• Giới thiệu về VPA:

- Video giới thiệu VPA là gì  (dành cho đối
tượng chưa biết gì về VPA)

- Những điều cần biết về VPA giữa Việt 
Nam và EU

- Cam kết chính về VPA

30-45’

Lưu ý: 

Có thể chọn 1 hay nhiều nội dung tùy đối tượng tham gia. 
Đây là một loạt các tài liệu đã sử dụng, các tổ chức hay 
giảng viên có thể chọn những nội dung phù hợp với đối 
tượng doanh nghiệp sẽ tham dự hội thảo.

Cần mời thêm chuyên gia nắm rõ về các nội dung liên quan

Đánh giá mức độ sẵn sàng của 
DN để thích ứng với VPA 

Danh mục các câu hỏi trong 
bảng đánh giá sẽ giúp doanh 
nghiệp đánh giá được khả năng 
thích ứng của doanh nghiệp đối 
với những yêu cầu của VPA. 

10’

Buổi sáng

https://drive.google.com/file/d/1rYv3jS6J5tAApGjDmRq3sRvmuk6HHOvl/view?usp=sharing
https://youtu.be/XaXgoVDC0Wo
https://youtu.be/XaXgoVDC0Wo
https://youtu.be/wcbyrAc6ECg
https://youtu.be/wcbyrAc6ECg
https://drive.google.com/file/d/19Sw6r39mLqiFJo-4ndm2b71fFMN5P9Qp/view?usp=sharing
http://ungphothientai.com/flegt-vn/danh-gia-muc-do-san-sang-cua-doanh-nghiep-doi-voi-vpa-flegt.html
http://ungphothientai.com/flegt-vn/danh-gia-muc-do-san-sang-cua-doanh-nghiep-doi-voi-vpa-flegt.html


Doanh nghiệp nhỏ và 
siêu nhỏ cần làm gì để  
thích ứng với các yêu cầu 
gỗ hợp pháp hiện nay.

Trách nhiệm giải trình 
đảm bảo nguồn gốc gỗ 
hợp pháp

15’

Chia nhóm thực hành bài tập

Bài tập 1: Mỗi nhóm chọn 1 DN xây dựng chuỗi cung ứng 

Bài tập 2: Khả năng thích ứng với 7 nguyên tắc của LD cho tổ chức

Nhóm 1: Tuân thủ các quy định về nhập khẩu, hải quan, đăng ký kinh 
doanh và thuế… 

Nhóm 2: Tuân thủ các quy định về sử dụng đất,  khai thác rừng và môi 
trường đối với khai thác gỗ nội địa… 

Nhóm 3: Tuân thủ các quy định về vận chuyển, buôn bán gỗ, ...

Nhóm 4: Tuân thủ các quy định về chế biến gỗ, môi trường, lao động…

Nhóm 5: Tuân thủ các quy định về xuất khẩu, hải quan ...
Lưu ý:  Lập sơ đồ chuỗi cung ứng của doanh nghiệp, rà soát với các nguyên tắc và tiêu chí 
của LD, có thể chia các doanh nghiệp theo các nhóm từ 1-5 theo gợi ý

Giải lao

15’

Trình bày kết quả bài tập 
nhóm

60’60’

https://drive.google.com/file/d/1eUZgFN9k7lFj5QKF_VINOQ2h_L1pWCVd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eUZgFN9k7lFj5QKF_VINOQ2h_L1pWCVd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eUZgFN9k7lFj5QKF_VINOQ2h_L1pWCVd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FHGDWyYP3bo3hClxz-wHaKhpO226Oyvt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ivhprc4RCe8fGO0Hahd5NTwvCMXffi2U/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11Jx01pg6K66zFNDxjM04Q6qk3RWkPlEU/view?usp=sharing


Giới thiệu về VNTLAS và LD (VNTLAS.pptx)

• Nên mời thêm Kiểm lâm địa phương
chia sẻ thêm những yêu cầu hiện tại
về giấy tờ và bằng chứng phục vụ giải
trình nguồn gốc gỗ

• Hải quan có thể chia sẻ về các quy
định xuất nhập khẩu và kiểm soát gỗ
qua biên giới

• Hỏi đáp
30-45’

Chia nhóm thực hành bài tập:
Tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng ở   từng giai 
đoạn của chuỗi cung (theo yêu cầu mới của VNTLAS)

60’

Giải lao

15’

Buổi chiều

https://youtu.be/LMpIZz4wUWo
https://youtu.be/tXhhul7m4Lc
https://drive.google.com/file/d/1HadDiER9rSCk3VZ172O9szm5-Wpy5NzY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAPHrE9eLY_lRHQUoVAJnO-z28QtRe0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAPHrE9eLY_lRHQUoVAJnO-z28QtRe0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAPHrE9eLY_lRHQUoVAJnO-z28QtRe0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAPHrE9eLY_lRHQUoVAJnO-z28QtRe0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAPHrE9eLY_lRHQUoVAJnO-z28QtRe0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZAPHrE9eLY_lRHQUoVAJnO-z28QtRe0j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ivhprc4RCe8fGO0Hahd5NTwvCMXffi2U/view?usp=sharing


Trình bày kết quả bài tập nhóm

60’

Điền phiếu đánh giá kết thúc 
tập huấn

10’

Tổng kết và bế mạc

10’

TRUNG TÂM GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN
Trụ sở: Tầng 18A, Toà nhà MD Complex, 68 Nguyễn 
Cơ Thạch, Quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3562 7494

Fax: (84-24) 3540 1991

Email: cedhanoi@ced.edu.vn

https://drive.google.com/file/d/1IGzCqA_vta889CxQw05fIu-cO3NLn485/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IGzCqA_vta889CxQw05fIu-cO3NLn485/view?usp=sharing



