© BÌNH NGUYỄN / WWF-VIỆT NAM

ẤN PHẨM
ĐƯỢC THỰC HIỆN
CÙNG VỚI

EUROPEAN UNION

VN

2016

FLEGT/VPA BẢN TIN SỐ 2

VIỆT NAM SẴN SÀNG
CHO VÒNG ĐÀM PHÁN CUỐI VPA/FLEGT
Chính phủ Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) đã cơ bản đàm phán xong các nội dung quan trọng
của Hiệp định Đối tác tự nguyện (VPA) về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và Thương mại lâm sản
(FLEGT), và dự tính kết thúc đàm phán vào tháng 11 năm 2016.
Đàm phán VPA/FLEGT bắt đầu thực hiện từ tháng 11 năm 2010. Bên cạnh khối lượng lớn các nội dung
cần đàm phán, tiến trình này bị kéo dài do tồn tại những khác biệt giữa Việt Nam và EU trong một số
vấn đề liên quan đến việc xác minh nguồn gốc gỗ nhập khẩu và quy trình cấp phép FLEGT. Tuy vậy, với
quyết tâm và nỗ lực của các bên tham gia, Việt Nam và EU, đến thời điểm này, đã có những giải pháp
cho những khác biệt để đi đến thống nhất các nội dung trên.
Xem tiếp trang 3

NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC
THI VPA/FLEGT CHO CÁC HỘ
TRỒNG RỪNG
Từ một hộ trồng rừng chỉ biết đến việc trồng gỗ keo phục vụ
cho sản xuất dăm gỗ, chủ hộ Lê Đức Thân cư trú tại xã Lộc
Yên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã thay đổi cách nghĩ
kể từ khi tham gia lớp tập huấn nâng cao nhận thức về trồng
rừng và quản lý rừng có trách nhiệm.
“Lớp tập huấn đã giúp chúng tôi liên kết được với các doanh
nghiệp chế biến gỗ, tìm hiểu được các yêu cầu của họ về
nguyên liệu gỗ và hiểu được giá trị của gỗ rừng trồng. Ngoài
ra, chúng tôi còn được cung cấp thông tin về pháp luật trong
khai thác lâm sản hợp pháp. Thông tin bổ ích từ lớp tập huấn
phần nào đã giúp chúng tôi thay đổi cách thức làm nghề rừng
để nâng giá trị rừng trồng của mình hơn”, ông Thân cho biết.
Xem tiếp trang 4

Khai thác rừng trồng © Lộc Vũ Trung / WWF-Việt Nam

Nâng cao năng lực thực thi hiệp định VPA/FLEGT cho các hộ
trồng rừng.
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NÂNG CAO NĂNG LỰC TRUYỀN THÔNG
CHO CÁC TỔ CHỨC DÂN SỰ

VIỆT NAM SẴN SÀNG CHO VÒNG ĐÀM PHÁN CUỐI
VPA/FLEGT

Tiếp theo trang 1

Hội thảo tập huấn năng lực truyền thông © Dương Duy Khánh / WWF-Việt Nam

Nâng cao năng lực truyền thông
cho các tổ chức dân sự
Khóa tập huấn về “Kỹ năng tổ
chức các sự kiện và sản xuất các
sản phẩm truyền thông về VPA/
FLEGT” do Dự án phối hợp với
Trung tâm Phát triển Nông thôn
Miền trung (CRD Huế) tổ chức
đã thu hút 25 học viên là cán bộ,
nhân viên đại diện của các tổ
chức xã hội dân sự và các tổ chức
là thành viên mạng lưới VNGOFLEGT tại các tỉnh phía Bắc và
Miền trung Việt Nam trong tháng
12/2015.
Với mục tiêu giúp các học viên có
được những kỹ năng tổ chức các
sự kiện và sản xuất các sản phẩm
truyền thông để áp dụng vào công
việc mà tổ chức mình đang thực
hiện về VPA/FLEGT, khóa học
đã nhận được phản hồi rất tích
cực của học viên tham gia. Có đến
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90% học viên đánh giá khóa tập
huấn đáp ứng được các yêu cầu
về kiến thức và kỹ năng truyền
thông. Đặc biệt, một số học viên
còn cho rằng khóa học rất hữu ích
và phù hợp với nhu cầu thực tiễn
của các dự án mà họ đang thực
hiện về VPA/FLEGT.
Bà Tô Kim Liên, Giám đốc Trung
tâm Giáo dục Môi trường và Phát
triển Cộng đồng cho biết các tổ
chức dân sự thường sử dụng các
phương pháp và cách thức truyền
thống như tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, phát thanh… và
điều này không còn phù hợp với
đối tượng cũng như là nội dung
của VPA. Khóa tập huấn đã giúp
các học viên tiếp cận các phương
pháp mới trong truyền thông để
các tổ chức dân sự có thể làm tốt
hơn nữa vai trò của mình là nâng
cao nhận thức cũng như năng
lực của nhóm đối tượng dễ bị tác

động bởi hiệp định.
Nâng cao năng lực truyền thông
cho đại diện của các tổ chức xã
hội dân sự đang thực hiện về
VPA/FLEGT có ý nghĩa quan
trọng trong tiến trình đàm phán
hiệp định vì các tổ chức này được
xem như là cầu nối giữa chính
phủ Việt Nam và các nhóm bị tác
động trực tiếp bởi hiệp định. Bên
cạnh vai trò giúp truyền tải thông
tin, nâng cao nhận thức, tổ chức
các khóa tập huấn nhằm nâng
cao năng lực của các cộng đồng
địa phương, các hộ gia đình và
các doanh nghiệp chế biến xuất
khẩu gỗ để họ có thể tham gia vào
quá trình đàm phán và thực hiện
hiệp định sau khi ký kết, các tổ
chức xã hội dân sự còn thu thập
các ý kiến phản hồi từ các nhóm
đối tượng này đến Tổng cục Lâm
nghiệp để họ cân nhắc trong quá
trình đàm phán.

Rừng trồng đạt chứng chỉ FSC © Dương Duy Khánh / WWF-Việt Nam

Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng
Bộ Nông nghiệp và Phát triển
Nông thôn, Trưởng đoàn đàm
phán cấp cao của Việt Nam cho
biết, kết thúc phiên đàm phán
cấp cao lần thứ 5, hai bên cơ
bản đã đạt được tiến triển quan
trọng nhất đối với các vấn đề
mấu chốt của Hiệp định. “Phiên
đàm phán cấp cao lần thứ 5 cũng
đã chuẩn bị cơ sở nền tảng cho
việc kết thúc đàm phán Hiệp
định theo tinh thần mà lãnh đạo
cao cấp hai bên đã tuyên bố,”
ông Tuấn được dẫn lời.
Về quy trình cấp phép FLEGT,
hai bên nhất trí áp dụng phương
pháp xác minh cấp phép FLEGT
cho các doanh nghiệp gỗ có đủ
điều kiện xuất khẩu vào thị
trường EU dựa trên hệ thống
phân loại doanh nghiệp. Nếu cấp

phép theo lô hàng sẽ mất nhiều
thời gian, chi phí tốn kém và đòi
hỏi nguồn lực lớn để thực hiện.
Trong khi đó, hệ thống phân loại
doanh nghiệp sẽ khuyến kích
các doanh nghiệp làm ăn chân
chính, và hạn chế các doanh
nghiệp không tuân thủ. Khi hệ
thống này được xây dựng và
vận hành, tiến trình cấp phép
sẽ trở nên thuận lợi, giảm thời
gian và chi phí..Cách tiếp cận
này sẽ giúp cơ quan chức năng
tiến hành cấp phép cho doanh
nghiệp được thuận lợi, đáp ứng
được tiêu chí đảm bảo nguồn
gốc gỗ hợp pháp.
Để thực hiện việc này, Dự án
sẽ hỗ trợ Tổng cục Lâm nghiệp
xây dựng đề án phân loại doanh
nghiệp, tập huấn về hệ thống
phân loại doanh nghiệp cho các
hiệp hội và các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Dự án đã tổ chức
các hội thảo tham vấn, diễn đàn
để tập hợp các ý kiến đóng góp
từ các bên liên quan như cộng
đồng, doanh nghiệp. Các ý kiến
đã được gửi cho đoàn đàm phán
của Việt Nam sử dụng trong quá
trình đàm phán.
Trong thời gian vừa qua, Dự
án đã tích cực hỗ trợ Tổng cục
Lâm nghiệp trong tiến trình
đàm phán đưa ra các giải pháp,
các khuyến nghị nhằm xác minh
tính hợp pháp của nguồn gốc gỗ
từ các nguồn khác nhau cũng
như các giải pháp cho quy trình
cấp phép FLEGT. Đây là bước
chuẩn bị cần thiết cho phiên
đàm phán cấp cao mà tại đó lãnh
đạo của hai bên sẽ xem xét để đi
đến thống nhất và đề ra phương
hướng, nhiệm vụ trong lần đàm
phán cuối cùng này.
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NÂNG CAO NĂNG LỰC THỰC THI VPA/FLEGT CHO CÁC
HỘ TRỒNG RỪNG

Tiếp theo trang 1

Hộ gia đình ông Thân là một
trong những đối tượng được
xác định dễ bị tổn thương do
năng lực và nguồn lực tài chính
hạn chế. Vì thế, việc hỗ trợ các
đối tượng này có đủ năng lực
sản xuất và có đủ thông tin để
đáp ứng với những yêu cầu của
thị trường về gỗ nguyên liệu, về
chất lượng nguồn nguyên liệu
và đáp ứng những quy định
mới về chứng minh nguồn gốc
hợp pháp của gỗ là thực sự cần
thiết.
Xuất phát từ nhu cầu trên, từ
tháng 4 năm 2014 Trung tâm
Con người và Thiên nhiên PanNature đã tham gia cùng
WWF và Tổng cục Lâm nghiệp
thực hiện Dự án ‘Hỗ trợ Triến
trình Đàm phán VPA”. Dự án
do Liên minh Châu Âu và Quỹ
Môi trường Thụy Điển (SIDA)
tài trợ trong thời gian 4 năm.
Từ tháng 9 – 12/ 2015, nhiều
hoạt động nổi bật đã được dự
án thực hiện, trong đó có:
1. Ngày 29-30/09/2015, hội
thảo “Thiết lập mạng lưới Tổ
chức Cộng đồng tham gia vào
quá trình thực thi lâm luật
quản trị rừng và thương mại
lâm sản” được tổ chức thành
công tại thành phố Huế. Hội
thảo bao gồm 02 nội dung
chính: 1) Thành lập mạng lưới
tổ chức cộng đồng; và 2) Góp
ý sửa đổi thông tư 35/2011/
TT-BNNPTNT và thông tư
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01/2012/TT-BNTPTNT
của
Chính phủ. Kết quả của hội
thảo là một mạng lưới tổ chức
cộng đồng được thiết lập với
kế hoach triển khai thực hiện
hoạt động về FLEGT trong thời
gian tới. Bên cạnh đó, 01 biên
bản thảo luận bổ sung đóng
góp cho việc chỉnh sửa thông tư
35/2011/TT-BNNPTNT đã được
các bên tham gia nhất trí và sẽ
được hoàn thiện gửi cho Tổng
cục Lâm nghiệp đóng góp ý kiến.
2) Tăng cường năng lực truyền
thông cho tổ nhóm cộng đồng
thông qua khoá tập huấn “Kỹ
năng và phương pháp truyền
thông cộng đồng hiệu quả” tổ
chức tại thành phố Đà Nẵng từ
ngày 25-28/11/2015. Các học
viên được trang bị các kỹ năng
truyền thông cơ bản để thực
hiện truyền thông về VPA/
FLEGT, từ đó xây dựng nội dung
và kế hoạch truyền thông cho 07
Ban Lâm nghiệp Cộng đồng tại
địa bàn dự án từ tháng 12/2015
đến hết tháng 6/2016.
3) Ngày 19/12/2015, PanNature
đã phối hợp với Ban Vận động
thành lập Hội Chủ rừng Việt
Nam tổ chức “Hội nghị xúc tiến
thành lập Hội chủ rừng Việt
Nam: Cơ hội duy trì và nhân
rộng mô hình Ban Lâm nghiệp
Cộng đồng”. Hội nghị tập trung
vào thảo luận quy định và nội
dung hoạt động Hội Chủ rừng
Việt Nam; đánh giá thực trạng

NHÀ BÁO TÌM HIỂU VPA/FLEGT
TẠI QUẢNG NAM

quản lý rừng và nhu cầu của
các chủ rừng sau khi được giao
rừng, đất lâm nghiệp, từ đó đề
xuất các giải pháp hỗ trợ; và
thảo luận về tính phù hợp, khả
năng nhân rộng và thể chế hóa
mô hình Ban Lâm nghiệp Cộng
đồng tham gia vào tiến trình
thực thi VPA/FLEGT tại Việt
Nam.
4) Nâng cao năng lực tiếp cận thị
trường cho các ban lâm nghiệp
cộng đồng. Ngày 21-24/12/2015,
PanNature phối hợp với WWFViệt Nam và Hiệp hội Gỗ và Lâm
sản Bình Định tổ chức Diễn đàn
“Tiếp cận thị trường cho sản
phẩm gỗ rừng trồng tại khu vực
Miền Trung và Tây Nguyên” tại
thành phố Quy Nhơn. Diễn đàn
nhằm cung cấp cho các đại biểu
các thông tin, kỹ năng về phân
tích thị trường và đàm phán với
doanh nghiệp thu mua gỗ nhằm
tối đa hoá lợi ích. Đồng thời, tạo
cơ hội chia sẻ thông tin về các
yêu cầu của thị trường gỗ trong
nước và quốc tế và khả năng đáp
ứng các yêu cầu đó của các bên
liên quan.
Nhằm tiếp tục hỗ trợ nâng cao
năng lực cho các thành viên
nhóm, trong thời gian tới dự
án sẽ tập trung vào các hoạt
động sau: 1) Hỗ trợ trang thiết
bị truyền thông và xây dựng
chương trình phát thanh, tổ
chức tập huấn về phát thanh
cho 07 nhóm tại 07 tỉnh; 2) Tổ
chức 07 lớp tập huấn về PCCCR
tại 07 tỉnh của dự án; và 3) Tổ
chức các cuộc mạng lưới cho 07
tại các tỉnh để trao đổi/chia sẻ
thông tin, ý tưởng, học hỏi và
xây dựng các mối quan hệ với
các bên liên quan

Nhà báo tìm hiểu về VPA/FLEGT tại công ty Lâm đặc sản Quảng Nam © Bình Nguyễn / WWF-Việt Nam

Trong tháng 1/2016, Dự án Hỗ
trợ Tiến trình Đàm phán VPA/
FLEGT đã tổ chức 1 chuyến
tham quan cho các nhà báo
đến từ 16 báo đài tại các tỉnh,
thành trên cả nước đến Quảng
Nam tìm hiểu về Hiệp định
đối tác tự nguyện VPA/FLEGT
và tác động của hiệp định tới
các nhóm mục tiêu của dự án,
bao gồm các doanh nghiệp sản
xuất gỗ và các cộng đồng địa
phương sống phụ thuộc vào
rừng.
Trong chuyến thăm quan 2
ngày, các nhà báo đã có dịp
tìm hiểu về tình hình kinh doanh, xuất khẩu của 2 doanh

nghiệp sản xuất gỗ là Công ty
Cẩm Hà và Công ty Lâm đặc
sản Quảng Nam và đến thăm
các hộ trồng rừng trong xã Đại
Lộc, tỉnh Quảng Nam. Cả 2
doanh nghiệp và các hộ trồng
rừng đều cho rằng việc ký kết
hiệp định sẽ không ảnh hưởng
nhiều đến việc xuất khẩu gỗ
của công ty cũng như việc kinh
doanh rừng trồng của các hộ
gia đình trong xã. Đoàn tham
quan cũng đã làm việc với
UBND xã và được thông báo
là hiện có đến hơn 80% diện
tích rừng trong xã đã có sổ đỏ.
Theo kế hoạch đến hết 2017,
100% hộ gia đình có đất trồng

rừng trong xã sẽ có sổ đỏ và
việc này đáp ứng được các
yêu cầu về đất hợp pháp và gỗ
hợp pháp trong định nghĩa gỗ
hợp pháp của hiệp định VAP/
FLEGT mà chính phủ đang
đàm phán với EU.
Kết thúc chuyến thăm quan,
các nhà báo cam kết sẽ có
thêm nhiều bài viết để cung
cấp thông tin về VPA/FLEGT
cho người dân, các doanh
nghiệp và các cấp chính
quyền, góp phần hỗ trợ các
đối tượng bị ảnh hưởng đưa
ra các phương án, kế hoạch
thích ứng phù hợp hơn sau
khi hiệp định được ký kết.
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Gỗ thành phẩm tại công ty Cẩm Hà, Đà Nẵng © Bình Nguyễn / WWF-Việt Nam

CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THỜI GIAN TỚI
•

Tiếp tục hỗ trợ TCLN trong tiến trình đàm phán thông qua việc tổ chức các cuộc họp kỹ thuật giữa Việt
Nam và Liên minh Châu âu

•

Tổ chức tập huấn về kỹ năng truyền thông, vận động chính sách cho các tổ chức xã hội dân sự

•

Tổ chức hội thảo lấy ý kiến của các doanh nghiệp về báo cáo đánh giá chuỗi cung của các doanh nghiệp

•

Tập huấn cho các doanh nghiệp về hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ, VNTLAS.

•

Tập huấn cho các nhóm CBFC về phòng chống cháy rừng.

LIÊN HỆ :
Nguyễn Ngọc Thắng. Quản lý dự án
Tel: 84 4 37193049 Ext 123. Email: thang.nguyenngoc@wwf.panda.org
Dương Duy Khánh. Cán bộ dự án
Tel:84 4 37193049 Ext 139. Email: khanh.duongduy@wwf.panda.org

www.vietnam.panda.org

Website: www.vietnam.panda.org
www.facebook.com/vietnamwwf
Instagram: WWF Vietnam

WWW.VIETTNAM.PANDA.ORG

Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và Tổ chức Hợp tác Phát triển Thuỵ Điển. Ấn phẩm này được xây
dựng với sự hỗ trợ tài chính của Liên minh Châu Âu. Nội dung của ấn phẩm này không phản ánh quản điểm
của Liên minh Châu Âu.

