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Tập huấn cho tập huấn viên

Giới thiệu

Tại sao chúng ta có mặt ở đây?



Các quy định về gỗ tại một số thị trường chính về 
gỗ và sản phẩm gỗ yêu cầu nhà nhập khẩu và 
nhà buôn bán tại những quốc gia này đảm bảo 
rằng nguyên liệu họ đưa ra thị trường nội địa có 

nguồn gốc hợp pháp.

Tập huấn cho tập huấn viên – Tính 
hợp pháp của gỗ
Tập trung nhấn mạnh để đảm bảo rằng buôn bán gỗ là 

hợp pháp.

Những nhà nhập khẩu và nhà buôn bán này có 
thể bị truy tố nếu bị phát hiện đang buôn bán gỗ 

trái phép. 

Họ dựa trên thông tin từ các nhà cung cấp để 
chứng minh việc tuân thủ.



Khóa tập huấn này cung cấp thông tin về 3 hệ thống 
pháp lý chủ yếu được xây dựng nhằm chấm dứt việc buôn 

bán gỗ trái phép tại 3 thị trường quan trọng: Liên minh 
châu Âu, Úc, và Hoa Kỳ

Tập huấn cho tập huấn viên – Tính 
hợp pháp của gỗ

Để giữ khách hàng hiện tại và tăng việc kinh doanh – nhà 
cung cấp trong suốt chuỗi buôn bán cần phải biết điều gì 
được yêu cầu để giúp khách hàng của họ xuất trình việc 

tuân thủ.

Bất kỳ ai liên quan tới việc buôn bán gỗ (khai thác, chế 
biến, xuất khẩu, v.v.) và những người có thể sở hữu 

những sản phẩm này tại 3 thị trường trên cần biết về điều 
này – sẽ là rất nhiều người.



Bởi có rất nhiều người cần biết về 
những yêu cầu này – khóa tập huấn 

này được thiết kế để có thể được giảng 
bởi những người không phải là tập 

huấn viên. Chúng ta đã đề cập tới:
 

• Thông tin và hướng dẫn về việc làm thế nào để trở thành 1 
tập huấn viên hiệu quả

• Giới thiệu về các tài liệu tập huấn, bao gồm thông tin là 
những thông điệp chủ yếu có thể sử dụng sau khi kết thúc 
tập huấn

• Toàn bộ các tài liệu khóa học và các ghi chú của thuyết trình 
viên để giúp bạn tiến hành khóa tập huấn của riêng bạn cho 
những người khác.

Tập huấn cho tập huấn viên – Đó là gì?



• Hướng dẫn ngắn gọn về tập huấn có 
hiệu quả

• Giới thiệu về các bài trình bày

Tập huấn cho tập huấn viên – Điều gì 
tiếp theo?

1.  Hai bài trình bày chính: 

2.  Nội dung chính của khóa học bạn cần dùng để dạy 
những người khác

Trong quá trình tập huấn, nếu bạn có bất kỳ 
câu hỏi – đề nghị bạn nêu câu hỏi



Nếu bạn không tuân thủ với các quy định tại 
nước khai thác, quốc gia chế biến hay quốc 

gia tiêu thụ – bạn có thể đánh mất công việc 
kinh doanh.

Theo kịp – hoặc bỏ lỡ

Khách hàng của bạn cần phải biết rằng bạn đang tuân thủ 

luật pháp.

Họ cần chứng minh rằng những 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 họ có thể bị truy cứu trách 

nhiệm và khởi tố.



Giảng viên và những người xây dựng khóa tập huấn
 này không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về 
bất cứ hoạt động nào sau khóa tập huấn.

Người tìm kiếm tư vấn luật pháp về việc tuân 
thủ nên tham vấn với chuyên gia về luật.

Hy vọng rằng thông tin được trình bày sẽ giúp bạn 
tự tin trong việc thể hiện trách nhiệm giải trình 

và cũng giúp hải quan nước bạn làm như vậy

CHÚ Ý QUAN TRỌNG

Mặc dù bạn đang cung cấp thông tin về việc 
tuân thủ các chế độ pháp lý – khóa học này 
không được thiết kế như một biện pháp để 
thay thế việc tư vấn từ các chuyên gia luật 

pháp.Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm sau đây 
sẽ xuất hiện trong suốt khóa học
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