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Tính hợp pháp của việc xuất khẩu lâm sản 

sang Liên minh châu Âu, Úc, và Hoa Kỳ 



Tập huấn cho tập huấn viên

Tập huấn hiệu quả 



Buôn bán gỗ đang thay đổi.

Tính bền vững và tính hợp pháp trở nên quan 
trọng hơn bao giờ hết.

Bất cứ ai muốn xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đi 
các thị trường chủ yếu trên thế giới cần phải biết 
điều này có nghĩa là gì và làm thế nào để tuân thủ.

Tập huấn cho tập huấn viên – Tại sao chúng ta có mặt ở đây?



Nếu bạn không tuân thủ các quy định tại quốc gia khai thác, 
quốc gia chế biến hay quốc gia tiêu thụ – bạn có thể sẽ đánh 

mất công việc kinh doanh của bạn.

Theo kịp – hoặc bỏ lỡ

Khách hàng của bạn cần biết bạn đang tuân thủ luật pháp.

Họ cần chứng minh rằng các sản phẩm bạn cung cấp là hợp pháp.

Nếu họ không thể (ít nhất là tại Úc, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ) –

khách hàng của hộ có thể chịu trách nhiệm truy tố.



Ghi chú của người trình bày

Đối với hầu hết các trang thuyết trình, chúng tôi gửi kèm theo ghi 
chú của người trình bày

Những phần ghi chú này cung cấp những điểm lưu ý cho bạn sử 
dụng trong khi những người tham gia khóa học nhìn lên màn hình.

Thường thì chúng tôi cố gắng không đưa quá nhiều chữ trên mỗi 
bản thuyết trình.  



Ghi chú của người trình bày

Đại đa số người đọc nhanh gấp 1,5 lần so với họ nói.  

Điều này có nghĩa là nếu bài thuyết trình tập huấn của bạn bao gồm 
tất cả các thông tin dưới dạng chữ, khi bạn kết thúc việc đọc trang 

thuyết trình, người tham dự đã đọc xong nó, trước khi bạn kết thúc.



Ghi chú của người trình bày

Đối với đa số các trang thuyết trình, chúng tôi kèm theo ghi chú của 
người trình bày

Những ghi chú này bao gồm thông tin bổ sung mà bạn 
có thể muốn biết.

Đôi khi những ghi chú này sẽ đưa ra lời giải thích cho một đồ thị hay 
hình ảnh, hoặc chúng cung cấp ví dụ cho bạn sử dụng.

Những ghi chú này thường cung cấp cho bạn diểm quan trọng nhất 
bận cần ghi nhớ về trang thuyết trình đó



Xem Ghi chú của người trình bày dưới định dạng bình thường

Đưa con trỏ 
chuột về phía 
dòng tại phía 
dưới màn hình.

Nó sẽ thay đổi 
giao diện như 
thế này

Sau đó kéo màn 
hình lên



 A ban on the trade in any plant harvested, possessed, 
transported, or sold in violation of the law*

 A requirement to declare the scientific name, value, quantity 
and country of harvest for some products

Giao diện bình thường và Ghi chú của người trình bày

Two major components:

In addition to these, it is illegal to falsify or submit falsified 
documents, accounts or records of any plant covered by the Act

Ghi chú của 
người trình bày 
giờ đây có thể 

được nhìn thấy 
ở phía dưới



 A ban on the trade in any plant harvested, possessed, 
transported, or sold in violation of the law*

 A requirement to declare the scientific name, value, quantity 
and country of harvest for some products

Giao diện bình thường và Ghi chú của người trình bày

Two major components:

In addition to these, it is illegal to falsify or submit falsified 
documents, accounts or records of any plant covered by the Act

Bạn có thể đặt 
chế độ nhìn thấy 

phần trình bày 
dưới giao diện 

“Presenter View” 
cho hầu hết máy 

tính 

Chế độ này sẽ cho 
phép bạn đọc 
được phân ghi 
chú trong quá 

trình thuyết trình 
– người tham gia 

khóa học sẽ 
không thấy những 

dòng này trên 
màn hình chính



Giao diện bình thường và Ghi chú của người trình bày (PowerPoint 2010*)

2. Bấm vào ô có đánh dấu “Use Presenter View” trong phần “Monitors” để dấu  
 hiện lên trong ô

3.  Để bắt đầu phần thuyết trình của bạn, bấm vào biểu tượng màn hình tại phía 
dưới màn hình

1.   Bấm vào “Slide Show” trên thanh công cụ phía trên

*This option should also be available in older versions of PowerPoint depending on your computer’s settings.



Training for Trainers course

Aims to: 

1.  Provide you with the ability and materials to

share with others

2. Protect suppliers and producers by showing them

how to comply with customers’ needs

Đây là phần mà người tham 
dự khóa học sẽ nhìn thấy 



Giao diện cho người thuyết trình

Aims to: 

1.  Provide you with the ability and materials to

share with others

Đây là phần bạn sẽ nhìn thấy

Phần ghi chú sẽ ở đây

Bạn có thể thấy 
thời gian bạn 

thuyết trình… 

…theo dõi 
thời gian

Và thấy được 
phần tiếp theo 

là gì 



Một khóa học thành công… khi bạn chuẩn bị tốt

1. Biết về nội dung chủ đề – luyện tập và đọc các ghi chú.  

- Đọc qua phần thuyết trình vài lần, 

- Kiểm tra xem có vấn đề gì bạn không rõ hay không

- Nghĩ về những câu hỏi người tham dự có thể hỏi (và đảm bảo rằng bạn biết
câu trả lời)

2. Kiểm tra phòng học
- Máy chiếu có hoạt động không?

- Mọi người có thể nhìn màn hình chiếu dễ dàng không?

- Phòng học có thoải mái không (không quá nóng hay quá lạnh)? 

- Lời bạn nói có nghe được rõ không?

Tự tin và thoải mái:



Thời gian

1. Bắt đầu đúng giờ

2. Bạn có thể linh hoạt, nhưng cố gắng theo lịch trình
- Đặc biệt quan trọng đối với thời gian nghỉ giải lao giữa giờ và cuối khóa
học).  

- Điều quan trọng là các tài liệu dễ hiểu, dành thời gian để đảm bảo rằng
người nghe dõi theo được những điều bạn nói.

- Nếu có nhiều câu hỏi mà không liên quan tới số đông học viên, bạn có thể
gợi ý rằng bạn sẽ trả lời những câu hỏi này trong trong giờ nghỉ giải lao hoặc
sau buổi học. 

Để ý tới thời gian:



Người thuyết trình tốt…

- Nói rõ ràng

- Luôn nhìn vào học viên

- Chú ý tới học viên để xem họ có theo dõi những gì đang
thuyết trình không. Nếu học viên có vẻ như khó hiểu hoặc
phân vân, một người thuyết trình tốt sẽ hỏi xem liệu có cần
giải thích thêm hay không và sau đó cung cấp giải thích

- Đứng thường xuyên, không nên ngồi khi thuyết trình


