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Ấn phẩm này đã được sản xuất với sự hỗ trợ của Liên minh Châu Âu và Bộ Phát
triển Quốc tế Vương quốc Anh. Nội dung của ấn phẩm này là trách nhiệm duy
nhất của tác giả và không có cách nào có thể được thực hiện để phản ánh quan
điểm của Liên minh châu Âu hoặc Chính phủ Vương quốc Anh.

Tóm tắt kết quả
Báo cáo này là một sản phẩm của dự án đa quốc gia Rừng, Quản trị, Thị trường
và Khí hậu (FGMC) do DFID tài trợ, và được FERN phối hợp, hỗ trợ Trung tâm SRD
– tổ chức điều phối mạng lưới VNGO-FLEGT thực hiện hợp phần tại Việt Nam giai
đoạn 2019-2021. Nội dung báo cáo trình bày kết quả phát triển và thử nghiệm khung
chỉ số giám sát tác động của hiệp định VPA-FLEGT đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
của ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam. Theo đó, dựa trên cách tiếp cận có sự
tham gia, một khung nội dung giám sát với 10 tiêu chí và 25 chỉ số đã được phát triển
và lựa chọn để có thể sử dụng cho theo dõi và đo đếm 03 nhóm tác động của VPAFLEGT đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, bao gồm: (i) tác động đến mức độ tiếp
cận thông tin, đáp ứng và sẵn sàng tuân thủ quy định cung ứng gỗ hợp pháp của doanh
nghiệp; (ii) tác động đến sản xuất, thị trường và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp;
và (iii) tác động đến chính sách địa phương và quản trị rừng nhằm thúc đẩy thương mại
gỗ hợp pháp. Bằng việc thử nghiệm khung giám sát này, báo cáo mô tả kết quả khảo sát
86 doanh nghiệp từ 07 tỉnh - như là thông tin cơ sở về hiện trạng và phản hồi của doanh
nghiệp vừa và nhỏ trong việc đáp ứng yêu cầu tuân thủ quy định gỗ hợp pháp theo VPAFLEGT mà Việt Nam đang chuẩn bị để thực thi đầy đủ. Các tổ chức có thể sử dụng dữ
liệu nền này để so sánh hoặc đo đếm tác động của VPA-FLEGT đến doanh nghiệp vừa
và nhỏ ngành gỗ trong những lần giám sát-đánh giá sau. Là một sáng kiến tiên phong
do tổ chức xã hội khởi xướng, SRD và VNGO-FLEGT kỳ vọng báo cáo này sẽ là nguồn
tham chiếu cho các hợp tác đa bên về phát triển và thực hiện hoạt động giám sát-đánh
giá độc lập tác động của VPA-FLEGT đối với doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa của
ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam trong tương lai.
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1.

GIỚI THIỆU

1.1.

Bối cảnh

Mạng lưới các tổ chức phi chính phủ Việt Nam về Thực thi Lâm luật, Quản trị rừng và
Thương mại lâm sản (VNGO-FLEGT) và tổ chức FERN đã có nhiều năm hợp tác nhằm tăng
cường năng lực, kết nối và sự tham gia của tổ chức xã hội (TCXH) vào các quá trình thảo luận đa
bên trong tiến trình đàm phán VPA-FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU). Kể từ
năm 2012, thông qua các dự án hợp tác và mở rộng đối tác, VNGO-FLEGT đã tiến hành nhiều
nghiên cứu, tham vấn, nhằm cung cấp bằng chứng và thúc đẩy các đối thoại về mối quan tâm của
cộng đồng địa phương, tổ chức xã hội, hướng đến một thỏa thuận pháp luật nhằm chấm dứt khai
thác gỗ bất hợp pháp, cải thiện quản trị rừng và đáp ứng yêu cầu thương mại gỗ hợp pháp bền
vững. Sau khi kết thúc đàm phán và ký kết, phía Chính phủ Việt Nam tiếp tục đẩy nhanh nội luật
hóa các cam kết VPA và tăng cường kết nối thể chế thông qua Ủy ban thực hiện chung (JIC) và
Nhóm nòng cốt đa bên về Hiệp định VPA-FLEGT ở Việt Nam (Core-Group) để đáp ứng các yêu
cầu về đánh giá sẵn sàng, đánh giá thực hiện và giám sát tác động của VPA.
Kế thừa các kết quả đã đạt được, thông qua Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)
– tổ chức điều phối mạng lưới, VNGO-FLEGT tiếp tục hợp tác với FERN để phát triển và thử
nghiệm khung giám sát tác động của VPA-FLEGT đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN)
ngành công nghiệp chế biến gỗ (CNCBG) của Việt Nam – đây là nhóm có mối quan hệ gắn bó với
các hộ dân trồng rừng và cộng đồng sống dựa vào rừng. Sáng kiến này là một phần của dự án
Rừng, Quản Trị, Thị trường và Khí hậu (FGMC) do bộ phát triển quốc tế (DFID tài trợ), tổ chức
FERN quản lý và điều phối thực hiện dựa trên sự phối hợp với các đối tác địa phương (như SRD)
ở Ghana, Liberia, Việt Nam, Cameroon và Cộng hòa Cong-go giai đoạn 2019-2021.
Thực hiện tại Việt Nam, dự án mong muốn sẽ giới thiệu được cơ chế giám sát hiệu quả và
bao trùm với sự tham gia chủ động của các TCXH tại Việt Nam, đồng thời nâng cao hiểu biết về
các tiến trình thảo luận về giám sát liên quan đến FTAs tại Việt Nam. Với việc áp dụng Lý thuyết
thay đổi của dự án, SRD sẽ hướng đến các hoạt động tăng cường mạng lưới TCXH trong lâm
nghiệp như VNGO-FLEGT tại Việt Nam; xây dựng năng lực và tính chính danh của các hoạt động
giám sát, bao gồm cả phát triển các công cụ giám sát quản trị, và xây dựng năng lực của các đại
diện tổ chức xã hội và hiệp hội để họ có thể tham gia vào đánh giá tác động của VPA-FLEGT đến
ngành gỗ. Thiết kế này dựa trên cam kết tại Điều 15 của Hiệp định VPA-FLEGT về sự tham gia
của các bên liên quan, thiết lập cơ chế giám sát đa bên trước khi thực hiện VPA.
Với dự án FGMC, mạng lưới VNGO-FLEGT và SRD sẽ là những bên đầu tiên ở Việt Nam
tiên phong thử nghiệm cơ chế giám sát tác động VPA-FLEGT thông qua phát triển một khung chỉ
số và bộ công cụ giám sát tác động của VPA đối với các DNVVN ngành CNCBG ở Việt Nam dựa
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trên sự tiếp cận tham gia của cả tổ chức xã hội và hiệp hội ngành gỗ. Khởi đầu này là tiền đề cần
thiết cho hướng dẫn vận hành nhóm giám sát đa bên cũng như thúc đẩy thảo luận thực hiện VPA.
1.2.

Mục tiêu nghiên cứu

• Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức xã hội và hiệp hội doanh nghiệp ngành gỗ về phát
triển, tham vấn và thử nghiệm bộ chỉ số giám sát tác động của VPA-FLEGT đến DNVVN của
ngành CNCBG ở Việt Nam;
• Tăng cường năng lực cho các tổ chức xã hội và hiệp hội về lập kế hoạch và thực hiện thí
điểm (thu thập thông tin) giám sát tác động của VPA/FLEGT đến DNVVN;
• Tổng hợp, phân tích thông tin, tham vấn kết quả và biên soạn báo cáo thử nghiệm giám sát
tác động của VPA-FLEGT đến DNVVN (còn gọi là báo cáo cơ sở/baseline).
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2. TỔNG QUAN VỀ HIỆP ĐỊNH VPA-FLEGT VÀ DOANH NGHIỆP VỪA
VÀ NHỎ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ VIỆT NAM
2.1.

Hiệp định VPA-FLEGT và triển vọng phát triển ngành gỗ Việt Nam

Sau tiến trình đàm phán kéo dài 8 năm Chính phủ Việt Nam và Liên minh châu Âu đã chính
thức ký Hiệp định VPA-FLEGT vào tháng 10 năm 2018. Ngày 23/4/2019, Chính phủ Việt Nam
đã ban hành Nghị quyết số 25/NQ-CP phê duyệt Hiệp định VPA-FLEGT giữa Việt Nam và EU,
và theo đó, hiệp định này có hiệu lực từ ngày 01/6/2019. Mục tiêu của Hiệp định VPA-FLEGT là
nhằm đảm bảo trong tương lai, toàn bộ gỗ và các sản phẩm gỗ nằm trong danh mục đã được thống
nhất giữa Việt Nam và EU đều được sản xuất hợp pháp, từ đó thúc đẩy thương mại các sản phẩm
gỗ có nguồn gốc từ rừng được quản lý bền vững. Cam kết pháp lý này là nền tảng để Việt Nam và
EU cùng hợp tác giải quyết tình trạng khai thác và buôn bán gỗ bất hợp pháp gắn liền với các chuỗi
cung ứng xuyên quốc gia, không chỉ trong giới hạn địa lý của Việt Nam hay EU. Thực hiện VPAFLEGT cũng là cách Việt Nam cam kết thúc đẩy thực hiện “Thương mại và Phát triển bền vững”
– một nội dung cốt lõi của Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) dự kiến
sẽ có hiệu lực từ giữa năm 2020.
Hiệp định VPA-FLEGT bao gồm 27 điều và 09 phụ lục kèm theo; đồng thời hai bên cũng
thành lập một Ủy ban thực thi chung Việt Nam-EU (JIC) có trách nhiệm giám sát và đánh giá việc
thực thi đầy đủ các cam kết của Hiệp định, đồng thời đảm bảo cơ chế đối thoại, chia sẻ và công bố
thông tin giữa hai bên. Phía Việt Nam cũng đã thành lập Nhóm nòng cốt đa bên về VPA-FLEGT,
hoạt động dưới hình thức diễn đàn nhằm thúc đẩy công tác tuyên truyền và giám sát độc lập việc
thực thi hiệp định. Một số điều và phụ lục quan trọng của VPA-FLEGT được thể hiện trong bảng
dưới:
Bảng 1. Một số điều và phụ lục quan trọng của VPA-FLEGT
Điều
1

Mục tiêu
Cơ chế cấp phép FLEGT; Cơ quan
3,4,6
cấp phép; Giấy phép FLEGT
5
Các cơ quan có thẩm quyền
7
Định nghĩa gỗ sản xuất hợp pháp
Xác minh gỗ sản xuất hợp pháp; Áp
dụng Hệ thống đảm bảo gỗ hợp
8, 13
pháp của Việt Nam và các biện
pháp khác
10
15
16
18
19
15

Phụ lục
I

Danh mục hàng hóa đưa vào hiệp định VPA

IV

Cơ chế cấp phép FLEGT

II

Định nghĩa gỗ hợp pháp
Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt
Nam
Tiêu chí đánh giá tính sẵn sàng vận hành của
Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt
Nam

V
VII

Đánh giá độc lập
Sự tham gia của các bên liên quan
VI Đề cương cho nhiệm vụ đánh giá độc lập
trong thực thi Hiệp định
An toàn xã hội
Ủy ban thực thi chung
IX Chức năng của Ủy ban thực thi chung
Báo cáo và công bố thông tin
VIII Công bố thông tin
Hiệu lực, thời hạn và chấm dứt
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Hiệp định này sẽ được triển khai đầy đủ khi cơ chế cấp phép FLEGT đi vào vận hành trên
thực tế - tức là mỗi lô hàng gỗ và sản phẩm gỗ đáp ứng đầy đủ Quy chế gỗ của EU về tính hợp
pháp sẽ được xuất khẩu sang thị trường EU với giấy phép FLEGT. Bằng cách này, không chỉ các
lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường từ QLRBV mà các chủ rừng, doanh nghiệp và quốc gia được
thụ hưởng, còn tạo dựng thương hiệu và uy tín cho ngành CNCBG của Việt Nam trên thị trường
thương mại gỗ toàn cầu.
Để triển khai Hiệp định VPA-FLEGT, Chính phủ Việt Nam đã và đang thể chế hóa các cam
kết bằng việc ban hành các văn bản quy phạm thực hiện Luật Lâm nghiệp như Nghị định về Hệ
thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS) hay Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT về
quản lý và truy xuất nguồn gốc lâm sản, cũng như các quy định khác nhằm kiểm soát và ngăn chặn
khai thác, vận chuyển, nhập khẩu, sản xuất và buôn bán gỗ, sản phẩm gỗ bất hợp pháp. Ngoài ra,
JIC cũng có trách nhiệm thúc đẩy xây dựng các hướng dẫn đánh giá độc lập, bao gồm Đánh giá
sẵn sàng thực hiện VNTLAS (trước khi khởi động cơ chế cấp phép FLEGT) và Đánh giá định kỳ
về thực thi, tuân thủ thực hiện VNTLAS và cấp phép FLEGT. Hoạt động giám sát tác động của
VPA cũng đã và đang được xúc tiến bởi các bên quan tâm. Các công cụ giám sát, đánh giá này
không chỉ thúc đẩy cung ứng gỗ hợp pháp, nhận diện và giảm thiểu rủi ro, mà quan trọng hơn,
thiết lập các nền tảng cho quản trị tốt ngành lâm nghiệp Việt Nam.
Với Hiệp định VPA-FLEGT, ngành công nghiệp gỗ Việt Nam tin tưởng sẽ tiếp tục có sự
phát triển đột phá, hướng đến mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt giá trị 20 tỷ USD vào năm 2025.
Để đạt mục tiêu đó, ngành gỗ sẽ phải mở rộng về quy mô sản xuất với sự chủ động nguồn nguyên
liệu “gỗ sạch” (Nguyễn Tôn Quyền, 2020), cải thiện chất lượng lao động, phát triển bền vững các
chuỗi giá trị lâm nghiệp từ trồng rừng, khai thác đến chế biến, thương mại và xuất khẩu dựa trên
các mối liên kết dọc (như giữa doanh nghiệp và hộ trồng rừng) và liên kết ngang (giữa các doanh
nghiệp, hoặc giữa các hộ với nhau), đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu. Tạo nguồn nguyên
liệu gỗ sạch từ rừng trồng “sản xuất sạch”, trên nền “đất sạch” là sự đòi hỏi tất yếu cho tái định
hướng phát triển gần 4 triệu ha rừng trồng sản xuất hiện nay ở Việt Nam, mà trên đó các mối quan
hệ đồng lợi ích giữa doanh nghiệp và cộng đồng địa phương vẫn còn nhiều rủi ro, thách thức cần
hợp tác giải quyết.
Năm 2019, giá trị kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản Việt Nam đạt 11,3 tỷ USD, tiếp tục
duy trì tốc độ tăng trưởng cao hàng năm trên 10% với 4.500 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu,
trong đó có 3.800 doanh nghiệp nội địa (To et al. 2020). Xếp sau Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung
Quốc, nhưng EU (28 thành viên) tiếp tục là thị trường xuất khẩu đồ gỗ quan trọng nhất của Việt
Nam với giá trị kim ngạch xuất khẩu đang tăng lên mốc 1 tỷ USD/năm.
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2.2.

Doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam

Cùng với loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ, khái niệm doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN)
trong lĩnh vực lâm nghiệp ở Việt Nam được trình bày tại Điều 6 (Tiêu chí xác định DNVVN) của
Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, DNVVN được xác định như sau:
• Doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp (là) có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội
bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng
nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định
(không quá 10 lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm; không quá 3 tỷ đồng đối với
tổng doanh thu của năm hoặc tổng nguồn vốn);
• Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực lâm nghiệp (là) có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội
bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng
nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ;
Theo Bộ NN-PTNT (2019) “đến cuối năm 2018 Việt Nam đã có khoảng 4.500 doanh nghiệp
kinh doanh, chế biến gỗ và lâm sản, bao gồm 3.900 doanh nghiệp trong nước [86,7%] và 600
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), trong đó các doanh nghiệp vừa chế biến vừa trực
tiếp xuất khẩu chiếm 30,3% (khoảng 1.500 doanh nghiệp). Xét về giá trị kim ngạch xuất khẩu đồ
gỗ năm 2018 (9,3 tỷ USD) thì các doanh nghiệp FDI chiếm 70%, trong khi doanh nghiệp nội địa
chỉ chiếm 30%. Hầu hết các doanh nghiệp chế biến gỗ và lâm sản chủ yếu thuộc khu vực tư nhân
(khoảng 95%). Toàn hệ thống doanh nghiệp trong ngành đã thu hút khoảng 500.000 lao động,
trong đó lao động được đào tạo, làm việc ổn định chiếm 55-60%, còn lại là lao động giản đơn theo
mùa vụ (40-45%), không gồm một số lượng lớn lao động trong lĩnh vực trồng rừng, cung cấp
nguyên liệu ở khu vực nông thôn miền núi.
Xét theo quy mô sản xuất thì doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (vốn điều lệ dưới 50 tỷ đồng)
chiếm khoảng 93%, còn lại là các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn (có vốn điều lệ trên 50 tỷ đồng)
(Bộ NN-PTNT, 2018). Đến nay, không có báo cáo hoặc thống kê nào đưa ra số liệu và phân loại
chi tiết về số lượng các DNVVN của ngành CNCBG ở Việt Nam, nhưng rõ ràng đây là nhóm
doanh nghiệp, cùng với doanh nghiệp siêu nhỏ, chiếm số lượng vượt trội trong ngành CNCBG.
Hệ thống các DNVVN ngành CNCBG bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước (DNNN), doanh
nghiệp tư nhân (DNTN) và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI), đăng ký hoạt động chủ
yếu dưới các hình thức pháp nhân là công ty tư nhân, công ty TNHH (một thành viên hoặc hai
thành viên) và công ty cổ phần (CTCP). Kết quả rà soát sơ bộ cho thấy các DNVVN hiện diện và
tham gia vào một phần, nhiều phần hoặc toàn bộ các công đoạn của chuỗi cung ứng mà có thể tóm
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tắt theo quy định của VNTLAS về các điểm kiểm soát quan trọng đối với xác minh nguồn gốc gỗ
(Mục 6.2 Hiệp định VPA FLEGT) từ các điểm khai thác hoặc nhập khẩu đến xuất khẩu như sau:
• Nguồn cung gỗ đi vào sản xuất-chế biến của tổ chức từ: (i) gỗ khai thác chính từ rừng tự
nhiên trong nước; (ii) gỗ tận thu, tận dụng từ rừng tự nhiên trong nước; (iii) gỗ khai thác, tận dụng,
tận thu từ rừng trồng phòng hộ; (iv) gỗ khai thác, tận dụng, tận thu từ rừng trồng sản xuất; (v) gỗ
cao su; (vi) gỗ thu mua sau xử lý tịch thu; và (vii) gỗ nhập khẩu;
• Vận chuyển và giao dịch (lần đầu và các lần tiếp theo)
• Chế biến/sản xuất các loại đồ gỗ/sản phẩm gỗ
• Xuất khẩu
Trên thực tế, các DNVVN tham gia nhiều chuỗi giá trị khác nhau trong quá trình sản xuất,
chế biến và thương mại đồ gỗ ở cả thị trường nội địa và quốc tế. Với các doanh nghiệp quy mô
nhỏ, mức độ đa dạng hóa của quá trình cung ứng có thể thay đổi theo thời gian, gắn liền với tận
dụng các cơ hội tìm kiếm lợi nhuận. Báo cáo của NEPCON và Forest Trends (2018) cũng đề cập,
mặc dù chưa rạch ròi, các doanh nghiệp nhỏ (và chủ yếu là siêu nhỏ) có mối gắn bó chặt chẽ với
khoảng 30 làng nghề đồ gỗ của 2000-3000 hộ gia đình với 3000-8000 lao động, cũng như 1,4 triệu
hộ gia đình trồng rừng hoặc có đất lâm nghiệp, bao gồm cả cộng đồng dân tộc thiểu số, cung cấp
gỗ nguyên liệu nội địa (chủ yếu là keo) cho chế biến dăm gỗ hay đồ gỗ khác, không kể gần 260.000
hộ gia đình tham gia trồng cao su tiểu điền.
Hoạt động của DNVVN ở Việt Nam, không chỉ riêng ngành gỗ, chịu sự chi phối và phải
tuân thủ của hệ thống các quy định pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm, gần
nhất là Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Đầu tư 2014, và Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2017.
Các luật này cũng yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ các điều ước, công ước quốc tế mà Việt Nam là
quốc gia thành viên như Công ước CITES. Vì vậy, cơ cấu vận hành và hiệu quả sản xuất kinh
doanh của DNVVN (hay bất kỳ doanh nghiệp nào) luôn chịu sự tác động của nhiều khung luật
pháp, chính sách của quốc gia và thậm chí cả quốc tế, cũng như các yếu tố khác (bối cảnh chính
trị, biến động thị trường, năng lực vốn và khoa học công nghệ,…).
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3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1.

Khung nghiên cứu

Khung nghiên cứu được xây dựng dựa trên một số quy định của VPA, bao gồm điều 15 về
sự tham gia của các bên liên quan trong việc thực thi Hiệp định, Phụ lục IX của Hiệp định VPAFLEGT về Chức năng của Ủy ban thực thi chung, điều 10 và phụ lục IV về đánh giá định kỳ việc
thực hiện, hiệu quả và tin cậy của VNTLAS và cơ chế cấp phép FLEGT, và một số nội dung khác.
Căn cứ vào các nội dung đã nêu như trên (Xem thêm tại phụ lục 3), có thể thấy DNVVN sẽ chịu
sự tác động mạnh mẽ, trực tiếp nhất từ năm quy định được nêu trong VPA, tương ứng với các quy
định này, cũng sẽ có năm tác động đến các doanh nghiệp (Hình 1)

VPA-FLEGT
1. Tạo lập, xác minh và phê
duyệt bằng chứng tại tất cả các
công đoạn của chuỗi cung
(4.4.1)
2. Hệ thống phân loại tổ chức và
xác minh dựa trên rủi ro (5.4.1)
3. Kiểm soát chuỗi cung ứng
(6.6.1)
4. Xác minh xuất khẩu (7.1.1 và
7.1.2)
5. Lưu trữ và quản lý dữ liệu
(12.2.1)

Doanh nghiệp
vừa và nhỏ

TÁC ĐỘNG
1. Mức độ tiếp cận thông

tin, đáp ứng và sẵn sàng
2. Sản xuất, thị trường và
hiệu quả kinh doanh
3. Quản trị và chính sách
lâm nghiệp địa phương

Hình 1. Khung nghiên cứu
3.2.

Khung giám sát

Khung giám sát bao gồm các nội dung giám sát, chỉ số giám sát và công cụ sử dụng để thu
thập thông tin cho giám sát. Dựa trên khung nghiên cứu, một khung giám sát đã được pháp triển
dựa trên kết quả tham vấn từ các bên liên quan như VNGO-FLEGT, chuyên gia các hiệp hội
gỗ/lâm sản. Việc tham vấn và hình thành khu giám sát trải qua 4 bước (Hình 2)
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Rà soát Hiệp định VPA và yêu cầu dự án, dự thảo đề cương nghiên cứu, tham
vấn về định hướng giám sát tác động đối với DNVVN. Một cuộc họp tham vấn
VNGO-FLEGT do SRD tổ chức tại Hà Nội và góp ý của chuyên gia mạng lưới
Bước 1

Đề xuất khung nội dung giám sát tác động (Đề cương nghiên cứu chi tiết) và
tham vấn chuyên gia mạng lưới VNGO-FLEGT về lựa chọn nội dung giám sát
Bước 2

Dự thảo Khung chỉ số giám sát tác động của VPA đối với DNVVN; tham vấn
chuyên gia các hiệp hội gỗ/lâm sản và mạng lưới VNGO-FLEGT
Bước 3

Tập huấn, hướng dẫn các hiệp hội chế biến gỗ/lâm sản như FPA Bình Định,
Hiệp hội Cao su Việt Nam; lựa chọn khung chỉ số giám sát và Phát triển công cụ
thu thập thông tin DNVVN dựa trên các góp ý kỹ thuật;
Bước 4

Hình 2. Quá trình tham vấn xây dựng khung giám sát
Kết quả tham vấn đã đi đến thống nhất một khung giám sát về tác động của VPA-FLET đối
với DNVVN sẽ gồm 3 nhóm tác động, gồm 10 tiêu chí và 25 chỉ số (Phụ lục 1).

3.3.

Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng được lựa chọn cho nghiên cứu là các DNVVN làm về lĩnh vực lâm nghiệp. Tiêu
chí để xác định loại DNVVN được căn cứ theo Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của
Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ DNVVN. Theo nghị định này thì căn
cứ để xếp hạng DNVVN là dựa vào (i) số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân và
(ii) tổng doanh thu của doanh nghiệp.
Nghiên cứu đã áp dụng kỹ thuật chọn mẫu phi ngẫu nhiên (non-probability sampling) để
chọn ra các doanh nghiệp. Trong kỹ thuật này, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp chọn mẫu theo
phán đoán (judgment), theo đó DN được lựa chọn dựa trên sự phán đoán tích phù hợp của DN với
các tiêu chí chọn mẫu.
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Hình 3. Số lượng doanh nghiệp được phỏng vấn
Đã có 86 doanh nghiệp được phỏng vấn tại 7 tỉnh, số lượng DN tại Hà Nội được phỏng vấn
nhiều nhất (21%), đứng thứ hai là Nghệ An (19%), số lượng DN tham gia vào phỏng vấn tại Bắc
Ninh là ít nhất chỉ 2 doanh nghiệp. Số lượng mẫu thu được (86 doanh nghiệp) là phù hợp trong
giai đoạn thử nghiệm giám sát, về cả thể chế thực hiện, thời gian và nguồn lực. Tuy nhiên, số mẫu
thu được không có đại diện doanh nghiệp ở các khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ,
hoặc một số địa bàn trọng điểm về CNCBG, trồng rừng sản xuất hoặc xuất nhập khẩu gỗ như:
Đông Bắc Bộ (như Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định), Thừa Thiên Huế-Quảng Nam, Thành
phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.
3.4.

Địa bàn nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành trên năm vùng địa lý của cả nước. Vùng đồng bằng Sông Hồng
là hai tỉnh tham gia là Hà Nội và Bắc Ninh, vùng Đông Bắc là tỉnh Bắc Ninh, vùng Bắc Trung Bộ
là tỉnh Nghệ An và tỉnh Quảng Trị, vùng Nam Trung Bộ là tỉnh Bình Định, và cuối cùng vùng
Đông Nam Bộ là tỉnh Đồng Nai.
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Hình 4. Địa bàn nghiên cứu
3.5.

Thu thập và phân tích số liệu

3.5.1

Thu thập số liệu

Số liệu thứ cấp: Số liệu thứ cấp liên quan đến số lượng các doanh nghiệp, kim ngạch xuất
nhập khẩu, cách chính sách quy định liên quan đến doanh nghiệp được thu thập dựa vào các báo
cáo nghiên cứu, các số liệu từ các Hiệp hội sản xuất gỗ, và trên một số trang Web có liên quan.
Số liệu sơ cấp: Số liệu sơ cấp được thu thập dựa trên điều tra trực tiếp các doanh nghiệp bằng
bảng hỏi. Nghiên cứu đã kết hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Bình Định (FPA Binh Dinh) và có
04 cơ quan khác Liên hiệp các hội khoa học-kỹ thuật tỉnh Phú Thọ (PUSTA), Trung tâm Phát triển
Nông thôn miền Trung (CRD), Trung tâm Môi trường và Tài nguyên sinh học tỉnh Nghệ An, và
01 tư vấn độc lập có kinh nghiệm về gỗ hợp pháp đối với làng nghề để điều tra. Các điều tra viên
đều đã được tập huấn để trang bị kiến thức và kỹ năng nhằm đảm bảo thông tin điều tra là chính
xác và đầy đủ theo yêu cầu của nghiên cứu.
3.5.2

Phân tích số liệu

Số liệu sơ cấp thu thập được nhập vào trong excel, kiểm tra, làm sạch số liệu sau đó được
đưa vào trong phầm mềm thống kê R (R statistical software) để phân tích. Các phân tích chủ yếu
được áp dụng là phân tích mô tả (mean, percentage, standar devitation, count), phân tích tương
quan (Spearman rank) và phân tích khác biệt (Kruskal –wallist test).
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4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1.

Đặc điểm của các doanh nghiệp được khảo sát

Nghiên cứu đã thu thập thông tin của 86 doanh nghiệp, các thông tin liên quan đến đặc
điểm của doanh nghiệp đã được tổng hợp và phân tích theo hình thức sở hữu, theo pháp nhân
đăng ký, lĩnh vục kinh doanh, và các tổ chức đang có của công ty.
Bảng 2. Đặc điểm của các doanh nghiệp được khảo sát
Tiêu chí

Số lượng

%

78

90,7

7

8,14

1

1,16

3

3,49

20

23,26

29

33,72

34

39,52

10
12
9
58
45
21
30
4

11,6
14,0
10,5
67,4
52,3
24,4
34,9
4,7

Tổ chức công đoàn

50

58,14

Đoàn thanh niên

5

5,81

Hội phụ nữ

1

1,16

1. Loại DN theo hình thức sở hữu
DNTN
DNNN
DNVĐTNN
2. Loại DN theo pháp nhân đăng ký
DNTN
CTTNHH 1 TV
CTTNHH 2 TV
CTCP
3. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh
Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp
Khai thác gỗ; khai thác, thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
Chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa
Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất, quá cảnh gỗ và đồ gỗ
Ngành nghề khác
4. Các tổ chức trong công ty

Theo hình thức sở hữu, trong tổng số (86) đơn vị cung cấp thông tin, có 78 doanh nghiệp
tư nhân (DNTN) chiếm tỷ lệ 90,7%; 07 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và 01 doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài (Bảng 22). Có thể thấy, sở hữu tư nhân là phổ biến nhất trong các
doanh nghiệp được khảo sát. Căn cứ loại hình pháp nhân đăng ký hoạt động với Nhà nước theo
Luật Doanh nghiệp (2014) thì có đến 57% đơn vị tham gia là công ty trách nhiệm hữu hạn,
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trong đó có 20 công ty TNHH một thành viên và 29 công ty TNHH hai thành viên; 39,5% là
công ty cổ phần với 34 đơn vị; và một số lượng nhỏ DNTN. Như vậy, gần 60% doanh nghiệp
vừa và nhỏ trong lĩnh vực chế biến gỗ là thuộc doanh nghiệp TNHH.
Về lĩnh vực, ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký và hiện đang duy trì, thì kết quả
khảo sát cho thấy có đến 65% là các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng trong thị trường
nội địa; chỉ có gần 35% đơn vị có duy trì hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu gỗ, đồ gỗ;
gần 70% đơn vị có hoạt động chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; và hơn 50% doanh
nghiệp có sản xuất đồ gỗ như giường, tủ, bàn ghế (Bảng 22).
Các doanh nghiệp tham gia vào nghiên cứu cho thấy họ cũng đã thành lập một số tổ chức
trong doanh nghiệp. Bảng 2 cho thấy tổ chức công đoàn là hình thức tổ chức phổ biến trong
các doanh nghiệp, điều 5 Nghị định 98/2014/NĐ-CP thì doanh nghiệp có đủ 5 thành viên trở
lên thì có thể thành lập công đoàn. Kết quả khảo sát cho thấy có gần 42% doanh nghiệp (tham
gia) chưa có tổ chức công đoàn của người lao động. Các địa phương có tỷ lệ tổ chức công đoàn
hiện diện cao hơn cả là Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nội và Nghệ An, trong khi các địa bàn khảo
sát khác chỉ ghi nhận được ở mức độ tối thiểu (Bình Định, Quảng Trị) hoặc không có (như
Đồng Nai). Số liệu phân tích cũng chỉ ra hầu hết DNNN là có tổ chức công đoàn (85,7%), các
loại hình DN còn lại đều có tỷ lệ thành lập công đoàn thấp, tỷ lệ này là 56,4% với DNTN,
63,2% với CTTNHH, và 53% với công ty cổ phần. Sự hiện diện của hội phụ nữ và đoàn thanh
niên trong số doanh nghiệp khảo sát chỉ đạt tỷ lệ tối thiểu; theo đó có đến 98,8% đơn vị chưa
thành lập hội phụ nữ (85/86) trong khi cũng chỉ có gần 6% đơn vị có đoàn thanh niên (hay
5/86). Sự thiếu vắng của các tổ chức xã hội nói trên có thể đã làm suy yếu khả năng bảo vệ
quyền lợi của người lao động, cũng như yêu cầu lãnh đạo doanh nghiệp tuân thủ các quy định
liên quan, ví dụ đóng BHXH cho người lao động. Đây cũng là một trong những nguyên nhân
dẫn đến kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ lao động nữ tham gia BHXH chỉ đạt ở mức thấp, hầu
hết chưa đạt 50% ở nhiều (loại) doanh nghiệp hoặc địa phương như số liệu khảo sát minh họa
ở dưới.

4.2.

Khả năng thích ứng và sẵn sàng tuân thủ thực hiện quy định về

cung ứng gỗ/sản phẩm gỗ hợp pháp
4.2.1.

Mức độ tiếp cận thông tin của doanh nghiệp về yêu cầu gỗ hợp pháp và

VPA-FLEGT
Từ khía cạnh luật pháp và quản lý nhà nước, gỗ và lâm sản hợp pháp không phải là khái
niệm mới đối với các cá nhân và tổ chức là chủ rừng hoặc chủ thể lâm nghiệp như lâm trường
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(trước đây) hay các loại doanh nghiệp của ngành gỗ hiện nay. Từ năm 1991, khi nhà nước ban
hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BVPTR), và sửa đổi năm 2004, và hiện nay là Luật Lâm
nghiệp, thì hệ thống các quy định, quy trình và thủ tục về quản lý rừng và lâm sản, cũng như
về xử phạt vi phạm hành chính, hình sự đối với hành vi trái phép cũng đã được xây dựng, tuyên
truyền, thi hành và áp dụng bởi các bên liên quan, nhất là cơ quan kiểm lâm từ trung ương đến
địa phương – là đầu mối của nhà nước về thực thi và giám sát thực thi luật pháp về rừng và lâm
sản.
Hiện nay, Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN-PTNT về
quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản cũng như Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018
của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp hiện đang được
doanh nghiệp áp dụng. Ngoài ra, kể từ năm 2010 doanh nghiệp ngành CNCBG cũng có cơ hội
tiếp cận thông tin và thảo luận về gỗ hợp pháp với hàm ý toàn diện hơn từ hoạt động tham vấn
cho quá trình đàm phán, ký kết và triển khai thực hiện VPA-FLEGT giữa Việt Nam và EU,
trong đó Định nghĩa gỗ hợp pháp (LD) và VNTLAS là những phụ lục chủ chốt của Hiệp định
nói trên hiện đã được Tổng cục Lâm nghiệp (VNForest), Bộ NN-PTNT, các hiệp hội và nhiều
NGOs chia sẻ, truyền thông sau khi kết thúc đàm phán vào tháng 05/20171. Từ tháng 5/2019,
VNForest cũng đã dự thảo Nghị định quy định VNTLAS để tham vấn và tiếp thu ý kiến doanh
nghiệp và xã hội2. Bối cảnh như trên cho thấy cơ hội tiếp cận thông tin về gỗ hợp pháp và VPAFLEGT của doanh nghiệp ngành gỗ là khá đa dạng, minh bạch và dễ dàng.
Đánh giá mức độ độ tiếp cận thông tin của doanh nghiệp về yêu cầu gỗ hợp pháp và
VPA-FLEGT được thực hiện thông qua 2 chỉ số (i) số lượt tiếp cận thông tin của DN về yêu
cầu gỗ hợp pháp và VPA-FLEGT, và (2) tự đánh giá mức độ hiểu biết của lãnh đạo, cán bộ
quản lý của các DNVVN về gỗ hợp pháp hoặc VPA-FLEGT.

1

Tham khảo: http://tongcuclamnghiep.gov.vn/LamNghiep/Index/viet-nam-va-lien-minh-chau-au-eu-hoan-tat-dam-phanthoa-thuan-chong-khai-thac-bat-hop-phap-va-thuc-day-thuong-mai-go-hop-phap-3385 ; hoặc
http://tongcuclamnghiep.gov.vn/LamNghiep/Index/toan-van-hiep-dinh-vpaflegt-giua-viet-nam-va-eu_-ban-tieng-viet-4050
2 Tham khảo: http://tongcuclamnghiep.gov.vn/LamNghiep/Index/tong-cuc-lam-nghiep-lay-y-kien-du-thao-nghi-dinh-quydinh-he-thong-bao-dam-go-hop-phap-viet-nam-4002

13

4.2.1.1.

Số lượt tiếp cận thông tin của DN về yêu cầu gỗ hợp pháp và VPA-FLEGT
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Hình 5. Số lượt tiếp cận thông tin của doanh nghiệp về yêu cầu gỗ hợp pháp VPA-FLEGT
Hình 5 cho thấy có đến 32,6% số DNVVN (28/86) chưa khi nào lãnh đạo hoặc cán bộ
nòng cốt của doanh nghiệp được mời tham dự các sự kiện hoặc hoạt động như hội nghị, hội
thảo, tọa đàm, tập huấn hoặc tham quan học hỏi (trong nước, nước ngoài) bàn về gỗ hợp pháp,
cung ứng gỗ hợp pháp hoặc nội dung Hiệp định VPA-FLEGT. Trong khi đó, số lượng đại diện
doanh nghiệp có cơ hội tham gia từ 1-5 lượt/lần và từ 6 lần trở lên tính đến thời điểm khảo sát
tương ứng là 53,5% (46/86) và 14% (12/86). Như vậy, xét tổng thể đã có gần 70% số DNVVN
trên các địa bàn khảo sát có ít nhất 01 lần được tiếp cận về chủ đề cung ứng gỗ hợp pháp dưới
hình thức các sự kiện do bên khác tổ chức.
Số lượt tiếp cận thông tin không có sự khác biệt lớn giữa các loại hình doanh nghiệp theo
hình thức sở hữu hay pháp nhân đăng ký. Tuy vậy, kết quả phân tích khác biệt cho thấy giữa
các tỉnh khảo sát có sự khác biệt rất có ý nghĩa (P=0,00). Số lượt tiếp cận thông tin về VPAFLEGT của DN tại các tỉnh Bắc Ninh, Bình Định, Quảng Trị thường cao hơn các tỉnh khác.
Kết quả này khá phù hợp với vai trò và tham gia tích cực các hội/hiệp hội như VIFOREST,
FPA-BinhDinh, Hội đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ (Bắc Ninh) trong nỗ lực kết nối và thúc đẩy
doanh nghiệp, làng nghề tham gia các sự kiện trong quá trình đàm phán VPA-FLEGT của nhà
nước như tham vấn, góp ý, hoặc hợp tác với các tổ chức NGOs (như Forest Trends, EFI) thực
hiện các nghiên cứu hoặc nâng cao hiểu biết cho lãnh đạo doanh nghiệp về khung nội dung LD
và VNTLAS.
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4.2.1.2.

Tự đánh giá mức độ hiểu biết của lãnh đạo, cán bộ quản lý của các DNVVN

về gỗ hợp pháp hoặc VPA-FLEGT
Mức độ hiểu biết về VPA-FLEGT của lãnh đạo DN có thể sẽ dẫn đến những điều chỉnh
của DN để đáp ứng với các quy định của VPA-FLEGT. Trên 38% DN có hiểu biết dưới trung
bình và gần 40% là có mức hiểu biết trung bình, còn lại là các DN có mức hiểu biết tốt và rất
tốt. Như vậy, tính trung bình cứ 5 doanh nghiệp thì mới chỉ có 01 đơn vị mà khả năng lãnh
đạo/cán bộ quản lý có hiểu biết tốt về gỗ hợp pháp hoặc VPA-FLEGT (Hình 6)

40

38.37

34.88

30

20.93

20
10

3.49

2.33

0
Rất kém

Kém

Trung bình

Tốt

Rất tốt

Hình 6. Tự đánh giá mức độ hiểu biết về gỗ hợp pháp hay VPA-FLEGT
Tiếp cận thông tin về VPA-FLEGT dưới hình thức trực tiếp hay gián tiếp đều có những
tác động nhất định đến mức độ hiểu biết của DN. Kết quả phân tích số liệu đã cho thấy tiếp cận
thông tin và mức độ hiểu biết có mối quan hệ chặt chẽ với nhau (P<0.05) và mối liên hệ này là
tương quan thuận (r=0,69), mức độ tiếp cận thông tin càng nhiều thì mức độ hiểu biết về VPAFLEGT càng cao.
Tỉnh Bình Định, Quảng Trị và Đồng Nai có số điểm trung bình về mức độ hiểu biết cao
hơn các tỉnh khác, tương ứng với 3,7 điểm, 3,2 điểm và 2,7 điểm. Các tỉnh còn lại có số điểm
đánh giá mức độ hiểu biết thấp hơn. Kết quả này cho thấy ở những tỉnh nào có các dự án truyền
thông về VPA-FLEGT cho doanh nghiệp, có trải nghiệm về chứng chỉ rừng bền vững (FSC),
hoặc hiệp hội tích cực kết nối doanh nghiệp với thảo luận chính sách VPA thì hiểu biết của
lãnh đạo doanh nghiệp tốt hơn.
Nội dung (cốt lõi) của văn kiện Hiệp định VPA-FLEGT (bản dịch tiếng Việt) đã được
chính thức công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Lâm nghiệp từ tháng 5/2017. Hiện
nay các tài liệu truyền thông chính thức cũng đang được nhà nước biên soạn, vì thế nên kết quả
tự đánh giá hiểu biết và mức độ tiếp cận thông tin của DNVVN về VPA-FLEGT nói trên là
khá phù hợp.
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4.2.2.

Cải thiện quản trị, cơ cấu tổ chức quản lý và vận hành sản xuất-kinh doanh

Khung giám sát tác động VPA-FLEGT đối với DNVVN đề xuất kiểm chứng mức độ sẵn
sàng của doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu cung ứng gỗ hợp pháp trên các khía cạnh: Các
điều chỉnh về chiến lược/kế hoạch SX-KD thích ứng; sắp xếp lại cơ cấu quản lý, sản xuất, kinh
doanh; phân loại rủi ro doanh nghiệp; cải thiện và ứng dụng công nghệ về quản lý thông tindữ liệu chuỗi cung ứng (hồ sơ gỗ); và đáp ứng chính sách đảm bảo an toàn xã hội (ĐBAT) về
giới trong lao động. Kết quả khảo sát thử nghiệm DNVVN về từng khía cạnh như sau:
4.2.2.1.

Điều chỉnh chiến lược/kế hoạch sản xuất kinh doanh

Doanh nghiệp khảo sát đã có những điều chỉnh về mặt chiến lược trong sản xuất kinh
doanh của mình để đảm bảo cung ứng gỗ hợp pháp. Bảy nội dung cơ bản đã được doanh nghiệp
áp dụng để điều chỉnh.
Bảng 3. Điều chỉnh chiến lược/kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp
Điều chỉnh

Số lượng

%

Điều chỉnh về nguyên liệu gỗ đầu vào

44

51,16

Điều chỉnh sản phẩm/hàng hóa

30

34.8

Mở rộng, thu hẹp hoặc chuyển hướng thị trường và tiếp thị

20

23,6

Đầu tư, chuyển giao công nghệ, thiết bị sản xuất

24

27,91

Cải tiến quản lý tài chính, chi phí sản xuất-kinh doanh

29

33,72

Cải cách lao động

21

24,4

Đảm bảo an toàn sản xuất-kinh doanh

40

46,51

a, Điều chỉnh về nguyên liệu gỗ đầu vào
Mặc dù Hiệp định VPA-FLEGT bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/6/2019, nhưng đến nay
các hệ thống hỗ trợ thực hiện (xuất khẩu đồ gỗ) vẫn đang được nhà nước thiết kế, ví dụ: (dự
thảo) Nghị định VNTLAS, tăng cường năng lực và giám sát, cấp phép FLEGT. Tuy nhiên, với
các doanh nghiệp gắn liền với chuỗi cung ứng nội địa, Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT về
quản lý nguồn gốc và truy xuất lâm sản đã đi vào áp dụng, hướng dẫn các chủ rừng và doanh
nghiệp CNCBG tuân thủ cung ứng gỗ/lâm sản hợp pháp. Kết quả khảo sát cho thấy có khoảng
51,2% số DNVVN cung cấp thông tin (44/86) cho biết [năm 2019] họ đã có những điều chỉnh
gỗ nguyên liệu đầu vào về nguồn cung, hoặc chủng loại, hoặc địa bàn cung ứng để hạn chế rủi
ro nguồn gỗ nguyên liệu không hợp pháp. Số còn lại, khoảng 48,8% vẫn chưa có thay đổi gì
về nguồn nguyên liệu.
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Xét theo địa bàn khảo sát, hầu hết DNVVN ở Bình Định và Đồng Nai đều đã có điều
chỉnh, tương ứng với tỷ lệ phản hồi 100% và 80%; trong khi đó chưa có doanh nghiệp nào ở
địa bàn Hà Nội có điều chỉnh. Các địa bàn còn lại, Bắc Ninh, Nghệ An, Quảng Trị và Phú Thọ
đều có khoảng 50% DNVVN điều chỉnh nhằm tuân thủ quy định chuỗi cung ứng hợp pháp từ
nguyên liệu đầu vào. Tỷ lệ này xảy ra cao hơn ở DNNN (57,1%) so với DNTN (50%), nhưng
không có sự khác biệt quá lớn giữa loại hình công ty TNHH và công ty cổ phần.
b, Điều chỉnh sản phẩm/hàng hóa
Doanh nghiệp không cung cấp thông tin chi tiết về thay đổi của họ về chủng loại, cơ cấu,
khối lượng sản phẩm sản xuất trong năm 2019 nhằm thích nghi với thay đổi về chính sách của
CNCBG, nhưng chỉ có gần 35% số DNVVN (30/86) phản hồi rằng họ đã thực hiện thay đổi về
sản phẩm, còn 65% chưa có thay đổi gì tính đến thời điểm khảo sát. Các doanh nghiệp có thay
đổi nói trên thuộc về địa bàn Bình Định và Bắc Ninh với với tỷ lệ đạt trên 50%, trong khi Phú
Thọ, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Trị đạt tỷ lệ thấp hơn, và riêng doanh nghiệp ở địa bàn Hà
Nội lại chưa có ghi nhận thay đổi gì về sản phẩm.
Kết quả cũng cho thấy tỷ lệ DNNN chưa có thay đổi/điều chỉnh sản phẩm cao hơn DNTN,
tương ứng giữa cá mức 71,4% và 65,4%. Ngoài ra, điều chỉnh sản phẩm xảy ra thấp nhất ở loại
hình công ty TNHH một thành viên với tỷ lệ khoảng 15%, thấp hơn nhiều so với loại hình công
ty TNHH 2 thành viên (34,5%) hoặc công ty cổ phần (41,2%).
c, Mở rộng, thu hẹp hoặc chuyển hướng thị trường và tiếp thị
Khảo sát quan tâm liệu DNVVN có chủ động điều chỉnh tiếp thị và thị trường trong bối
cảnh mới gia tăng yêu cầu cung ứng gỗ hợp pháp hay không, tuy nhiên phản hồi từ các doanh
nghiệp cho thấy chỉ có một tỷ lệ nhỏ, khoảng 23,6% đã có thay đổi khía cạnh này, còn lại phần
lớn 76,7% chưa xúc tiến thay đổi gì về thị trường. Những ghi nhận thay đổi đó chủ yếu xảy ra
đối với các DNVVN ở Bắc Ninh và Nghệ An, tương ứng với tỷ lệ 50% và 43,8% theo địa bàn;
và tỷ lệ thay đổi của loại hình CTCP (35,3%) là cao gấp đôi so với các loại công ty TNHH
(khoảng 15%).
d, Đầu tư, chuyển giao công nghệ, thiết bị sản xuất
Nhận thức chung về lợi ích khi Hiệp định VPA-FLEGT là sẽ giúp doanh nghiệp Việt
Nam gia tăng xuất khẩu đồ gỗ hợp pháp, có chất lượng sang thị trường Châu Âu, và hấp lực đó
sẽ làm gia tăng đầu tư vào thiết bị, công nghệ về sản xuất/chế biến đồ gỗ. Tuy nhiên, tính đến
thời điểm khảo sát, chỉ có gần 28% số DNVVN được phỏng vấn (24/86) khẳng định rằng họ
đã có đầu tư vào công nghệ và thiết bị, và các doanh nghiệp này chủ yếu ở Đồng Nai, Bắc Ninh
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và Phú Thọ. Thay đổi này cũng chưa xảy ra tại các địa phương trung tâm CNCBG như Bình
Định với hơn 73% số DNVVN phản hồi họ chưa có đầu tư mới vào công nghệ và thiết bị sản
xuất, trong khi số liệu này ghi nhận trên mẫu phỏng vấn ở địa bàn Hà Nội là 100%.
e, Cải tiến quản lý tài chính, chi phí sản xuất-kinh doanh
Doanh nghiệp tuân thủ quy định cung ứng gỗ hợp pháp theo VPA-FLEGT đòi hỏi thích
ứng với các yêu cầu về xác minh, cung cấp bằng chứng về thuế, phí hợp lệ (như vận chuyển)
hoặc phát sinh chi phí tìm kiếm nguồn gỗ hợp pháp khác với nguồn khó giải trình (như trước
đây, nếu có). Kết quả phỏng vấn cho thấy có 33,7% số DNVVN (29/86) phản hồi rằng họ đã
có cải tiến về quản lý tài chính và chi phí; và các doanh nghiệp đã thực hiện thuộc hai nhóm
chính: (i) nhóm các doanh nghiệp chế biến gỗ ở Đồng Nai và Bình Định; và (ii) nhóm doanh
nghiệp trồng rừng, cung cấp gỗ nguyên liệu ở Phú Thọ và Quảng Trị. Các doanh nghiệp thực
hiện thường là DNTN, mặc dù trong nhóm này tỷ lệ chưa thực hiện còn khá cao, hơn 65%.
f, Cải cách lao động
Thông tin thu thập được cho thấy đây là khía cạnh/nội dung mà DNVVN trong mẫu khảo
sát ít thực hiện nhất, theo đó chỉ có 24,4% số doanh nghiệp (21/86) đã có điều chỉnh về tuyển
dụng, đào tạo hoặc bố trí (lại) việc làm hay mạng lưới lao động để đáp ứng yêu cầu cung ứng
gỗ hợp pháp trong bối cảnh mới; đồng nghĩa với có đến hơn 75% số doanh nghiệp chưa có
hành động can thiệp gì về quản lý lao động. Số doanh nghiệp đã có điều chỉnh trội hơn ở khối
DNNN (so với DNTN) và ở nhóm CTCP có tỷ lệ cao hơn công ty TNHH. Thay đổi này tìm
thấy từ các DNVVN ở địa bàn Bình Định, Đồng Nai (khoảng 40%), và tỷ lệ thấp hơn ở Phú
Thọ, Nghệ An và Quảng Trị.
g, Đảm bảo an toàn sản xuất-kinh doanh
Nội dung VNTLAS của Hiệp định VPA-FLEGT bao gồm cả các quy định về đảm bảo
an toàn lao động/bảo hộ lao động, bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy mà các doanh
nghiệp phải tuân thủ. Trên thực tế, đó là những quy định chung của pháp luật mà doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực nào cũng phải tuân thủ, vì thế đây không phải là nội dung mới phát
sinh của VPA-FLEGT. Dữ liệu thu được cho thấy đã có 46,5% số DNVVN phản hồi rằng họ
đã có các điều chỉnh về đảm bảo an toàn SX-KD, trong khi hơn 50% còn lại vẫn chưa xúc tiến
thay đổi nào. Các tỉnh Đồng Nai, Quảng Trị và Bình Định có tỷ lệ DNVVN thực hiện điều
chỉnh cao hơn các địa phương còn lại, khoảng từ 67 – 70%; Bắc Ninh và Nghệ An có khoảng
50% đã điều chỉnh, trong khi không có sự thay đổi nào được khẳng định bởi các DNVVN ở
địa bàn Hà Nội. Kết quả khảo sát cũng cho thấy trên 50% các loại hình DNVVN là DNTN hay
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DNNN, công ty TNHH hay CTCP cần phải tiếp tục xem xét và đáp ứng các yêu cầu đảm bảo
an toàn khi tham gia chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp.
4.2.2.2.

Sắp xếp lại cơ cấu hoặc chức năng quản lý, sản xuất, kinh doanh

Hệ thống VNTLAS kiểm soát gỗ hợp pháp theo chuỗi cung ứng dựa trên các bằng chứng
và xác minh, vì vậy đòi hỏi doanh nghiệp phải thích ứng theo quy trình này để có thể kiểm soát
được (gỗ) đầu vào-đầu ra, chất lượng sản phẩm cũng như chi phí, nhằm tìm kiếm hiệu quả SXKD tốt hơn. Phản hồi từ các DNVVN trên các địa bàn khảo sát cho thấy họ đã thực hiện các
điều chỉnh hoặc sắp xếp lại cơ cấu quản lý hoặc chức năng của các bộ phận liên quan để phù
hợp với SX-KD gỗ hợp pháp.
Bảng 4. Sắp xếp lại cơ cấu của doanh nghiệp
Số lượng

%

Quản lý điều hành

25

29,7

Tổ chức cung ứng nguyên liệu

43

50

Tiếp thị kinh doanh

30

34,88

Quản lý hành chính

33

38,37

Quản lý tài chính

11

12,79

Đã có 49 doanh nghiệp tương ứng với mức 57% doanh nghiệp được phỏng vấn đã điều
chỉnh, sắp xếp lại cơ cấu hoặc chức năng quản lý sản xuất kinh doanh (Bảng 4). Tỷ lệ doanh
nghiệp thực hiện sắp xếp cao nhất tại các tỉnh Đồng Nai, Bình Định. Thay đổi lớn nhất tập
trung ở khâu tổ chức cung ứng nguyên liệu, sản xuất và giám sát chất lượng sản phẩm, đạt tỷ
lệ 50% số DNVVN phản hồi đã thực hiện (43/86). Đối với từng loại hình cụ thể, DNNN có tỷ
lệ tham gia sắp xếp lại cao hơn DNTN, tương ứng 57,1% so với 48,7%; và thực hiện nhiều
nhất thuộc về nhóm công ty TNHH 2 thành viên; và hai địa phương có tỷ lệ DNVVN thực hiện
nhiều nhất là Bình Định (86,7%) và Đồng Nai (70%). Thay đổi ít nhất thuộc về lĩnh vực quản
lý tài chính, đầu tư của doanh nghiệp; theo đó chỉ có 12,8% số DNVVN (11/86) được phỏng
vấn phản hồi rằng họ đã có điều chỉnh hay sắp xếp lại nội dung này (Bảng 4).
4.2.2.3.

Đảm bảo bình đẳng giới/Lao động nữ trong doanh nghiệp

Xem xét cam kết của doanh nghiệp về bình đẳng giới và bảo vệ quyền lợi của lao động
nữ, kết quả khảo sát cho thấy các nội dung này được trình bày trong cả quy chế hoạt động của
doanh nghiệp và hợp đồng lao động. Theo đó, tỷ lệ các DNVVN ghi nhận có đưa ra các quy
định đảm bảo quyền lợi phụ nữ trong cả quy chế và hợp đồng tương ứng là 69,8% và 80,2%
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trên tổng số mẫu khảo sát. Riêng các doanh nghiệp ở Nghệ An đã thực hiện đầy đủ 100% ở cả
hai hình thức, trong khi các doanh nghiệp của Đồng Nai, Bình Định và Quảng Trị cũng ghi
nhận ở tỷ lệ cao tương ứng với cả quy chế và hợp đồng của doanh nghiệp ở Đồng Nai là 100%
và 87,5%, Bình Định là 80% và 86,7%, và Quảng Trị là 70% và 100% theo số mẫu phỏng vấn
từng địa bàn. Nhiều doanh nghiệp ở địa bàn Hà Nội lồng ghép nội dung trên vào hợp đồng
(61,1%) hơn là đưa vào quy chế đơn vị (38,9%).
Bảng 5. Nhận định của doanh nghiệp về đảm bảo quyền cho lao động nữ
Các quy định liên quan đến đảm bảo quyền lợi của phụ nữ

Điểm TB

Standard
Devitation

Thời lượng/số giờ làm việc (8 tiếng/ngày; 40 tiếng/tuần)

4,47

0,90

Trả lương, thưởng đúng thời hạn thỏa thuận

4,82

0.51

Quy định về đóng bảo hiểm xã hội

4.33

0.93

Quy định về đóng bảo hiểm y tế

4.29

0.96

4.22

0.98

3.52

1.28

4.52

0.93

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

4.22

0.96

Học tập, nâng cao tay nghề

3.82

1.12

Quy định về đóng bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm bệnh nghề
nghiệp
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Phúc lợi chế độ thai sản trước và sau khi sinh, chăm sóc con
nhỏ

Các doanh nghiệp đã tự đánh giá mức độ đảm bảo quyền lợi của người phụ nữ qua 9 nội
dung chính, thang điểm được sử dụng để đánh giá dao động tự 1 đến 5, trong đó 1 là rất kém
và 5 là rất tốt (Bảng 5)
Kết quả trên cho thấy có một số nội dung đối với lao động nữ các DNVVN đã thực hiện
tốt với số điểm trung bình khá cao như: Trả lương, thưởng đúng thời hạn hoặc thỏa thuận; đảm
bảo phúc lợi theo chế độ thai sản và chăm sóc con nhỏ; thời lượng làm việc. Tuy nhiên, một số
nội dung khác cần được cải thiện so với tình trạng xếp hạng ở mức trung bình và kém vẫn
chiếm tỷ lệ tương đối cao như: Chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm; học tập nâng cao tay
nghề; đóng bảo hiểm thất nghiệp và bệnh nghề nghiệp; bảo hiểm xã hội; và đảm bảo an toàn
vệ sinh lao động.
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4.2.3.

Cải thiện quản lý hệ thống thông tin về hồ sơ gỗ/chuỗi cung ứng của doanh

nghiệp
4.2.3.1.

Rà soát và bổ sung hệ thống quản lý, lưu trữ

Hiệp định VPA-FLEGT/VNTLAS đòi hỏi doanh nghiệp tham gia phải có đủ khả năng
cung cấp đầy đủ thông tin, bằng chứng để phục vụ cho hoạt động xác minh, kiểm tra tính hợp
pháp của chuỗi cung ứng gỗ và sản phẩm gỗ của doanh nghiệp bởi các bên có trách nhiệm. Vì
thế, để đáp ứng yêu cầu này, doanh nghiệp cần phải rà soát và cải thiện hệ thống quản lý, lưu
trữ, sử dụng thông tin/hồ sơ gỗ theo cách thức thuận lợi và hiệu quả hơn. u:

30

27

25
20
15

11

12

12
10

10
5
0
Rà soát

Chuẩn hóa

Bổ sung

Cập nhật

Bố trí

Hình 7. Cải thiện hệ thống thông tin về hồ sơ/chuỗi cung ứng của doanh nghiệp
Không nhiều DN đã thực hiện xong việc rà soát để cải thiện hệ thống thông tin. Gần 32%
DN đã tiến hành rà soát, 24% là đang rà soát và 44,2% số DN còn lại là chưa rà soát. Các địa
phương có tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện rà soát từ cao đến thấp như sau: Bình Định, Đồng Nai,
Phú Thọ, Quảng Trị, Nghệ An, Bắc Ninh và Hà Nội, trong đó ở Bình Định các doanh nghiệp
được hỏi đều đã và đang rà soát (100%) trong khi ở Hà Nội chưa có doanh nghiệp nào thực
hiện (0%). Sau khi tiến hành rà soát, có 4 hoạt động đã được doanh nghiệp thực hiện (Hình 7),
bao gồm (i) chuẩn hóa quy trình quản lý thông tin/hồ sơ gỗ; (ii) bổ sung các biểu mẫu và thủ
tục theo yêu cầu; (iii) củng cố chế độ cập nhật/báo cáo thông tin, và (iv) bố trí, phân công lại
nhân lực liên quan đến quản lý thông tin/hồ sơ gỗ.
Thông tin thu thập được từ các DN cho thấy 40,7%, tức là 11/27 đơn vị, thực hiện
chuẩn hóa quy trình quản lý thông tin/hồ sơ gỗ theo từng chuỗi cung ứng (tỷ lệ này tương
ứng với 12,8% tổng số DNVVN tham gia khảo sát). Đối với hoạt động hiện bổ sung các biểu
mẫu và thủ tục theo yêu cầu cho đầy đủ để tạo thuận lợi cho xác minh, đã có 55,6%, tức là
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12/27 đơn vị, thực hiện hoạt động này. Có 44,4%, tức là 12/27 đơn vị, thực hiện củng cố chế
độ cập nhật/báo cáo thông tin; tỷ lệ này tương ứng với 14,0% tổng số DNVVN tham gia khảo
sát. Cuối cùng là thực hiện việc bố trí, phân công lại nhân lực liên quan đến quản lý thông
tin/hồ sơ gỗ, đã có 37%, tức là 10/27 đơn vị, thực hiện việc này, tỷ lệ này tương ứng với
11,6% tổng số tham gia khảo sát.
Bên cạnh xem xét các điều chỉnh về quy trình, thủ tục và nhân sự về quản lý thông tin,
hồ sơ chuỗi cung ứng gỗ nói trên, nội dung giám sát tác động của VPA-FLEGT/VNTLAS cũng
tìm hiểu liệu các DNVVN có triển khai các ứng dụng công nghệ cho quản lý thông tin-dữ liệu
gỗ như là nỗ lực hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa việc quản lý chuỗi cung ứng, cải thiện hiệu
quả tạo lập, xác minh bằng chứng, kiểm tra hồ sơ gỗ hay không. Phản hồi của các doanh nghiệp
tham gia khảo sát chỉ ra có có 14/86 đơn vị (16,3%) đã triển khai ứng dụng, 23/86 đơn vị
(26,7%) đang tiến hành rà soát và 49/86 đơn vị là chưa triển khai các ứng dụng công nghệ.
Đối với các DN đã triển khai ứng dụng thì họ đã (i) trang bị phần mềm về quản lý, lưu
trữ thông tin/CSDL gỗ và sản phẩm gỗ, (ii) phát triển và sử dụng các loại biểu mẫu trực tuyến
theo quy định. Theo số liệu phân tích thì 12/14 đơn vị chiếm 85,7% đã trang bị phần mềm về
quản lý, lưu trữ thông tin/CSDL gỗ và sản phẩm và 01/14 đơn vị phát triển và sử dụng các loại
biểu mẫu trực tuyến theo quy định. Các DNVVN đã rà soát và triển khai ứng dụng các phần
mềm quản lý thông tin/CSDL gỗ theo chuỗi cung ứng thuộc địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Phú
Thọ, Bình Định và Quảng Trị. Tuy nhiên, hoạt động khảo sát chưa tìm hiểu, đánh giá được quy
mô, tính chất hoặc mức độ ưu việt của các ứng dụng mà các doanh nghiệp hiện đang vận hành
4.2.4.

Đánh giá rủi ro để phân loại doanh nghiệp

Đánh giá rủi ro hoặc tự đánh giá rủi ro để phân loại doanh nghiệp (OCS), trên cơ sở đó
cơ quan kiểm lâm lập hồ sơ giám sát, và để doanh nghiệp điều chỉnh nhằm đạt đến mức “không
còn rủi ro” theo quy định của VPA-FLEGT/VNTLAS, xem đây như là một điều kiện để cấp
phép FLEGT cho các doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ sang thị trường Châu Âu. Nhận thức được
tầm quan trọng và có hành động đáp ứng OCS phản ánh sự sẵn sàng của doanh nghiệp tham
gia cung ứng đồ gỗ hợp pháp.
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Hình 8. Phân loại rủi ro của doanh nghiệp
Một số lượng rất khiêm tốn các DN được khảo sát đã thực hiện đánh giá rủi ro. Kết quả
khảo sát cho thấy chỉ có 16,3% doanh nghiệp là đã thực hiện (14/86) đánh giá rủi ro, trong đó
47,1% (8/14) doanh nghiệp được cho là không còn rủi ro (Hình 8). Các DN tại tỉnh Bình Định,
Đồng Nai, Nghệ An và Quảng Trị có tỷ lệ DN thực hiện đánh giá rủi ro cao hơn các tỉnh khác,
tỉnh có tỷ lệ đã thực hiện đánh giá rủi ro cao nhất là Bình Định (40%). Trong 6 DN được cho
là còn rủi ro thì các loại rủi ro chính mà DN liệt kê theo tỷ lệ từ cao đến thấp bao gồm:
✓

Không hoặc chưa tuân thủ, hoặc không biết/chưa nhận thức được yêu cầu “Tuân

thủ các bằng chứng động về kiểm soát chuỗi cung ứng nhằm đảm bảo rằng chỉ có gỗ hợp
pháp đi vào chuỗi cung ứng”;
✓

Không hoặc chưa tuân thủ, hoặc không biết/chưa nhận thức được yêu cầu “Tuân

thủ các bằng chứng tĩnh”;
✓

Không hoặc chưa tuân thủ, hoặc không biết/chưa nhận thức được yêu cầu do

doanh nghiệp vẫn còn tồn tại “Tình trạng vi phạm” và
✓

Không hoặc chưa tuân thủ, hoặc không biết/chưa nhận thức được yêu cầu về

“Đáp ứng các yêu cầu về kê khai và báo cáo kiểm soát chuỗi cung ứng”
4.2.5.
4.2.5.1.

Mức độ tác động đến chi phí và nguồn cung ứng gỗ
Ghi nhận của doanh nghiệp về chi phí phát sinh khi cải thiện trạng thái sẵn

sàng
Các DNVVN tham gia khảo sát đã có những hành động để cải thiện mức độ sẵn sàng
hướng đến tuân thủ yêu cầu cung ứng gỗ hợp pháp theo khung pháp lý hiện hành của Luật Lâm
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nghiệp cũng như VPA-FLEGT/VNTLAS. Các hành động này được giả định là có liên quan
đến chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả cũng như sẽ có ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả
SX-KD của họ.
Bảng 6. Các chi phí phát sinh khi để cải thiện trạng thái sẵn sàng của doanh nghiệp

Stt

Các loại chi phí phát sinh ghi nhận được

Tỷ lệ phát
sinh (%)

1

Tư vấn, đào tạo (về gỗ hợp pháp, SX-KD, công nghệ, tiếp thị)

37,3

2

Tiếp cận thị trường/khách hàng (tiêu thụ sản phẩm gỗ hợp pháp)

56,7

3

Đầu tư, chuyển giao công nghệ sản xuất

44,8

5

Quản lý hồ sơ, thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp

37,3

6

Phòng chống chữa cháy (huấn luyện, phương tiện, cải thiện hạ tầng)

52,2

7

Bảo vệ môi trường, quản lý và xử lý phế liệu, chất thải

47,8

8

Gia tăng nhân sự (quản lý; sản xuất; giám sát), phúc lợi lao động

50,7

9

Chi phí vận tải/vận chuyển (mua nguyên liệu; phân phối, xuất khẩu)

38,8

10

Thuế, phí liên quan đến các thủ tục phát sinh (mới)

34,3

11

Thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng

25,4

Theo Bảng 6 thì có 11 loại chi phí phát sinh đã được ghi nhận bởi các doanh nghiệp.
Trong 11 loại chi phí phát sinh thì có 5 loại chi phí được trên 40% doanh nghiệp đề cập là chi
phí tiếp cận thị trường và khách hàng; chi phí huấn luyện, trang bị phương tiện, hạ tầng cho
phòng chống chữa cháy và chi phí từ gia tăng và cải thiện nhân sự cho quản lý, vận hành sản
xuất, giám sát và chi phí phúc lợi lao động theo quy định; chi phí bảo vệ môi trường, quản lý
và xử lý phế liệu, chất thải; và chi phí đầu tư, chuyển giao công nghệ sản xuất. Sáu chi phí
còn lại được dưới 40% doanh nghiệp ghi nhận, chi phí có tỷ lệ doanh nghiệp ghi nhận nhiều
nhất trong nhóm này là chi phí vận tải/vận chuyển (38,8%) và chi phí có tỷ lệ doanh nghiệp
ghi nhận thấp nhất là chi phí thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng.

4.3.

Cải thiện sản xuất, tiếp cận thị trường và hiệu quả kinh doanh từ

thích ứng và tuân thủ quy định về cung ứng gỗ hợp pháp
4.3.1.

Nguồn gỗ của chuỗi cung ứng của DNVVN

Để tạo CSDL nền cho việc giám sát và đánh giá thay đổi nguồn cung gỗ của DNVVN ở
giai đoạn trước và sau khi VPA-FLEGT/VNTLAS có hiệu lực thực hiện trên thực tế, khảo sát
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thử nghiệm đã ghi nhận các nguồn gỗ mà doanh nghiệp đã khai thác, mua bán đưa vào sản xuất
và chế biến tính đến cuối năm 2018. Kết quả ước tính về tỷ trọng các nguồn gỗ dựa vào khối
lượng gỗ do các DN sử dụng được trình bày trong Hình 9.

0.06

Gỗ mua lại sau xử lý tịch thu

2.71 3.88

Gỗ cao su trong nước
Gỗ vườn nhà. trang trại và cây phân tán
Gỗ nhập khẩu
38.4

54.95

Gỗ rừng trồng tập trung trong nước

Hình 9. Nguồn cung ứng gỗ của doanh nghiệp
Ghi nhận từ kết quả thu thập thông tin của 86 doanh nghiệp cho thấy có 5 nguồn gỗ được
doanh nghiệp sử dụng để sản xuất và chế biến. Gỗ rừng trồng tập trung và gỗ nhập khẩu là 2
nguồn gỗ được nhiều doanh nghiệp sử dụng, tỷ trọng này lần lượt là 55% và 38,4%. Ba loại gỗ
còn lại được rất ít doanh nghiệp sử dụng là gỗ vườn nhà, trang trại và cây phân tán (3,9%), gỗ
cao su trong nước (2,7%), gỗ mua lại sau xử lý là 0,06%. Kết quả này là khá phù hợp với lĩnh
vực kinh doanh của doanh nghiệp, phần lớn các doanh nghiệp được khảo sát là 67,4% doanh
nghiệp đang kính doanh chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa và 34,9% đơn vị tham gia
xuất-nhập khẩu gỗ và đồ gỗ. Khối lượng gỗ cao su được ghi nhận trong khảo sát chiếm tỷ trọng
thấp là do phần lớn các DN được khảo sát không có đơn vị nào thuộc ngành cao su. Khảo sát
này chỉ thu thập thông tin về nguồn gỗ được DN sử dụng và không đánh giá rủi ro của các
nguồn gỗ.
4.3.2.

Nguồn gỗ và loại gỗ nhập khẩu của DNVVN

Trong 86 DN được khảo sát thì có 33 DN hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu gỗ hay sử
dụng gỗ có nguồn gốc nhập khẩu. Nguồn gốc gỗ nhập khẩu từ các DN rất đa dạng, đến từ nhiều
quốc gia, vùng miền khác nhau. Kết quả khảo sát ghi nhận gỗ được nhập khẩu từ 21 quốc gia
(Hình 10).
Trong 21 quốc gia nhập khẩu gỗ cho 36 DN thì 5 quốc gia được DN nhập khẩu gỗ nhiều
nhất là Hoa Kỳ, Malaysia, Brazil, Nam Phi và Uruguay, tỷ trọng nhập khẩu của các quốc gia
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này dao động từ 17,24% đến 9,2%. Sáu quốc gia có tỷ trọng nhập khẩu rất hạn chế (1,15%) là
Ecuador, Australia, Solomon, Cameroon, Canada, và Congo. Không có DN nào nhập khẩu gỗ
từ Campuchia, trong khi có ít doanh nghiệp sử dụng gỗ có nguồn gốc từ Lào; chứng tỏ các
DNVVN tham gia khảo sát có ít mối quan hệ hoặc nguy cơ về sử dụng gỗ ở 02 quốc gia tiểu
vùng Mê Kông vốn được xem là có nhiều rủi ro về nguồn gỗ bất hợp pháp nhập khẩu vào Việt
Nam
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Hình 10. Nguồn gỗ nhập khẩu của doanh nghiệp
Về loại gỗ được nhập khẩu, theo số liệu có được thì đã có 18 loại gỗ được nhập cho các
doanh nghiệp để sản xuất (Hình 10). Trong 18 loại gỗ nhập khẩu thì Bạch đàn (Eucalyptus
grandis), Keo (Acacia) và Tếch là 3 loại gỗ được sử dụng nhiều nhất, chiếm tỷ trọng tương
ứng là 24,44%, 15,56%, và 13,33%. Đây được hiểu là gỗ rừng trồng thương mại chứ không
phải khai thác từ rừng tự nhiên. Có nhiều loại gỗ cứng nhập khẩu từ nước ngoài, nhưng kết quả
phản hồi cho thấy số lượng doanh nghiệp sử dụng gỗ cứng (như táu, mun, sến, gõ) là không
nhiều so với các loại khác. Đây là những loại gỗ được hiểu là khai thác từ rừng tự nhiên
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Hình 11. Loại gỗ được doanh nghiệp sử dụng

4.4.

Cải thiện quản trị rừng và chính sách địa phương, hỗ trợ hoặc tạo

điều kiện cho DN tham gia các chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp
Nội dung giám sát tác động của VPA-FLEGT/VNTLAS giả định rằng việc DNVVN
chuyển sang trạng thái sẵn sàng và/hoặc tăng cường tuân thủ yêu cầu của pháp luật và thị
trường về cung ứng gỗ hợp pháp sẽ thúc đẩy phát triển quản lý rừng bền vững ở Việt Nam,
nhất là ở các địa phương/địa bàn nơi doanh nghiệp phát triển rừng sản xuất do họ đầu tư, hoặc
khai thác, mua bán gỗ từ rừng sản xuất do doanh nghiệp hoặc hộ trồng rừng cung cấp. Mối
quan hệ cung ứng gỗ nguyên liệu giữa các bên được tin là những quá trình góp phần thúc đẩy
quản trị tốt lâm nghiệp địa phương dưới sự tác động của môi trường chính sách và thể chế về
phát triển kinh tế xã hội có liên quan. Kết quả khảo sát các DNVVN cung cấp một số phát hiện
như sau:
4.4.1.

Liên kết giữa DNVVN với hộ trồng rừng

Số liệu hiện trạng rừng của Nhà nước cho thấy đến hết năm 2018 các tổ chức kinh tế và
doanh nghiệp có vốn nước ngoài đã trồng và quản lý hơn 570.000 ha rừng sản xuất3. Để đạt
kết quả này, doanh nghiệp có nhiều hình thức thực hiện khác nhau để tiếp cận quỹ đất lâm
nghiệp như được nhà nước giao đất hoặc thuê đất để đầu tư trồng rừng hoặc liên kết với hộ gia

3

Theo Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19/3/2019 của Bộ NN-PTNT về Công bố hiện trạng rừng toàn
quốc năm 2018
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đình nhằm huy động quỹ đất và hợp tác đầu tư trồng rừng sản xuất dựa trên hợp đồng kinh tế
(phân chia lợi ích), trong đó doanh nghiệp đầu tư vốn và kỹ thuật cho hộ gia đình thực hiện các
hoạt động lâm sinh trong suốt chu kỳ trồng rừng. Kết quả khảo sát các DNVVN về hiện trạng
hợp tác, liên kết với hộ gia đình trồng rừng sản xuất thể hiện trong Hình 12.
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Tập huấn cho hộ

Hình 12. Hợp tác của doanh nghiệp với hộ để trồng rừng
Rất ít DN hợp tác với hộ để trồng rừng. Hình 12 cho thấy chỉ có 11/86 DNVVN là có
hợp tác, liên kết với hộ trồng rừng trong khi đó hầu hết các DNVVN tham gia khảo sát không
có hoặc chưa thực hiện hợp tác, liên kết trồng rừng với các hộ gia đình, nhận tỷ lệ 87,2%
tương ứng với 75/86 DN. Những DNVVN có mối hợp tác liên kết với hộ trồng rừng nằm ở 3
tỉnh là Nghệ An (7/16), Quảng Trị (2/10) và Phú Thọ (2/15). Kết quả phân tích số liệu cũng
cho thấy các DNNN có mối hợp tác, liên kết với hộ trồng rừng cao hơn so với DNTN. Việc
hợp tác liên kết với các hộ dân phụ thuộc rất lớn vào lĩnh vực kinh doanh của DN, những DN
có mối liên hệ hợp tác với dân thường có hoạt động kinh doanh gắn liền với hoạt động trồng
rừng và chăm sóc rừng.
Bên cạnh việc hợp tác liên kết để trồng rừng, DN cũng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho
hộ. Trong số 11 DN có hợp tác liên kết trồng rừng, có 04 đơn vị có tổ chức tập huấn, hướng
dẫn cho các hộ tham gia về QLRBV, chứng chỉ rừng và gỗ hợp pháp. Kết quả chỉ tương ứng
với tỷ lệ 5,2% nếu so với tất cả các DN trồng rừng trong khảo sát này (4/76 đơn vị)
Nghiên cứu cũng đã cố gắng tìm hiểu thêm các thông tin khác liên quan để giám sát về
hợp tác liên kết trồng rừng. Tuy nhiên, khảo sát đã không thể thu được các thông tin này do
chưa tiếp cận được hoặc DN chưa cung cấp, các thông tin này bao gồm:
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• Quy mô hợp tác giữa doanh nghiệp và hộ gia đình liên kết về diện tích rừng trồng, mức
độ hợp pháp của diện tích đất trồng rừng (ví dụ, có sổ đỏ), hình thức liên kết (ví dụ, thời gian
hợp đồng), số hộ tham gia hoặc hưởng lợi, số hộ là đồng bào dân tộc thiểu số, diện tích rừng
đã cung ứng gỗ, các giống/loài cây gỗ,và phân bố địa bàn trồng rừng trên thực tế;
• Số lượng các hộ gia đình, địa bàn, diện tích tham gia liên kết đã được doanh nghiệp tập
huấn về QLRBV, chứng chỉ rừng hoặc cung ứng gỗ hợp pháp
4.4.2.

Mạng lưới đại lý cung ứng gỗ cho DNVVN

Các mạng lưới đại lý tại địa phương (cá nhân hoặc tổ chức) tham gia cung ứng gỗ nguyên
liệu cho các DNVVN được xem là một bên quan trọng trong việc đảm bảo nguồn gỗ hợp pháp
đầu vào cho sản xuất và chế biến.
Theo số liệu từ Hình 13, có 27/86 đơn vị, tương ứng tỷ lệ 31,4%, đã và đang tiến hành
thu mua gỗ nguyên liệu qua các đại lý tại địa phương. Các đại lý này cung ứng gỗ nguyên liệu
chưa qua sơ chế hoặc qua sơ chế cho các doanh nghiệp thu mua. Có 12 DN thiết lập được từ
1-4 đại lý, 05 đơn vị thiết lập được 5-9 đại lý, 06 đơn vị thiết lập được từ 10-20 đại lý, và 04
đơn vị thiết lập được 25-50 đại lý. Số lượng đại lý được DN thiết lập nhiều hay ít phù thuộc
vào 2 nguyên nhân chính đó là (i) năng lực sản xuất của DN và (ii) năng lực cung cấp gỗ của
các đại lý.
Một vấn đề quan trọng khác mà nghiên cứu cũng nhắm đến là các rủi ro có thể xảy ra do
cung ứng gỗ hợp pháp nếu các đại lý không được DN hướng dẫn về tuân thủ gỗ hợp pháp.
Trong tổng số 27 DN có thành lập mạng lưới thì 10 DN là đã tổ chức hướng dẫn về cung ứng
gỗ hợp pháp (37%). Như vậy còn một lượng lớn các DN chưa được hướng dẫn nên rủi ro về
gỗ không hợp pháp do các đại lý này cung cấp có thể xảy ra đối với các DN nhập khẩu gỗ từ
các đại lý này.
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Hình 13. Mạng lưới đại lý của doanh nghiệp
Một số nội dung giám sát về liên kết giữa DN và đại lý chưa được doanh nghiệp cung
cấp thông tin như:
•

Các địa bàn cụ thể (huyện, xã) của đại lý cung ứng mà các DNVVN đã thiết lập

liên kết
•

Quy mô, tính chất (pháp lý) của các đại lý liên kết (cá nhân, hộ gia đình, tổ chức;

nhân lực; phương tiện và hạ tầng khai thác, vận chuyển, sơ chế, lưu trữ,…)
4.4.3.

Tiếp cận thông tin DNVVN

Mức độ công khai và phổ biến thông tin của doanh nghiệp ngành CNCBG không chỉ là
kết quả của hoạt động thông tin, tiếp thị do chính doanh nghiệp thực hiện, mà còn có giá trị
cho các bên có nhu cầu tiếp cận, bao gồm cả các bên có trách nhiệm thực hiện chức năng quản
lý, giám sát, kiểm tra hoặc tư vấn chính sách. Nghĩa vụ công khai thông tin và phạm vi thông
tin doanh nghiệp có trách nhiệm công khai do pháp luật quy định. Dưới góc độ giám sát xã hội,
khảo sát thử nghiệm này đã tìm hiểu khả năng tiếp cận, tìm kiếm thông tin DNVVN dựa trên
phản hồi của chính họ.
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4.4.3.1.

Nguồn thông tin của DN
Bảng 7.Tiếp cận nguồn thông tin của doanh nghiệp

Stt

Nguồn/kênh thông tin

Số
lượng
phản
hồi

Tỷ lệ
phản
hồi
(%)

1

Trang tin trực tuyến của doanh nghiệp (webpage, website)

64

37,0

2

Báo cáo tổng kết của DN gửi cơ quan thẩm quyền theo yêu cầu

45

26,0

3

Báo cáo tổng kết của cơ quan quản lý chuyên ngành, chính quyền

22

12,7

4

Cẩm nang/tài liệu giới thiệu doanh nghiệp do đơn vị tự phát hành

12

6,9

5

Báo cáo kiểm toán hàng năm của doanh nghiệp

12

6,9

6

Báo chí và mạng xã hội

9

5,2

7

Trang tin trực tuyến của hiệp hội, quảng cáo, trang tin đối tác

7

4,0

8

Trang tin trực tuyến của chính quyền hoặc cơ quan quản lý ngành

2

1,2

Có 8 nguồn để có thể tiếp cận thông tin của DN Trung bình mỗi DN có ít nhất 2 nguồn
thông tin để các bên quan tâm có thể tiếp cận. Các nguồn thông tin được xếp hạng theo mức
độ phổ biến từ cao đếp thấp, trong đó phổ biến nhất là nguồn thông tin từ trang tin trực tuyến
(website) của doanh nghiệp và nguồn ít phổ biến nhất là trang tin trực tuyến của chính quyền
hoặc cơ quan quản lý ngành (Bảng 7).
Nguồn thông tin từ trang tin trực tuyến (webpage, website) của chính doanh nghiệp và
do họ quản trị, cung cấp nhằm mục đích quảng bá, tiếp thị và kết nối với khách hàng, công
chúng. Trang tin này chủ yếu tiếng Việt, một số doanh nghiệp gồm cả trang tiếng Anh; khối
lượng thông tin khá ổn định theo thời gian theo quy định của pháp luật (vì không được phép
phát hành tin theo hình thức báo chí).Có hai nguồn thông tin về doanh nghiệp được xem là
chính thống có mức độ phổ biến tương đối là (i) báo cáo tổng kết định kỳ (6 tháng; 01 năm)
của doanh nghiệp theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, và (ii) báo cáo tổng kết định kỳ
của chính quyền hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành (lâm nghiệp, công thương). Nguồn này
chủ yếu tồn tại dưới hình thức báo cáo (in) hoặc file điện tử (word, pdf), ít lưu hành rộng rãi,
và do đó không dễ dàng tiếp cận nếu không có sự chấp thuận của bên lưu giữ báo cáo. Không
có phản hồi cho thấy các báo cáo chính thống này được phát hành công khai trên trang tin trực
tuyến của doanh nghiệp, chính quyền hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành. Bản thân trang tin
trực tuyến của cơ quan quản lý chuyên ngành cũng có rất ít thông tin về doanh nghiệp.Thông
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tin doanh nghiệp trên kênh báo chí và mạng xã hội được xem là chưa chính thống và phân tán;
ngoại trừ các tin/bài mà doanh nghiệp phải trả phí vì mục đích quảng cáo, thì có rất ít đơn vị
sử dụng kênh này để kết nối với các bên liên quan, hoặc chủ yếu là thông tin các vụ việc vi
phạm liên quan đến doanh nghiệp do báo chí đăng tải.
4.4.3.2.

Nhóm thông tin và tần suất phổ biến

Có thể tiếp cận thông tin của DN từ 8 nguồn khác nhau nhưng nhìn chung có 5 nhóm
thông tin chính mà thường được đăng tải (Bảng 8). Tần suất phổ biến của từng nhóm loại thông
tin của doanh nghiệp thể hiện tại kết quả phân tích trong Bảng 8. Nhóm thôn tin chung, cở bản
về DN là phổ biến nhất (42,9%), đứng thứ hai là nhóm thông tin kết quả SX-KD (22,9%), thứ
ba là kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế, phí hàng năm đối với nhà nước (20,6%), thứ tư là kết
quả thực hiện các trách nhiệm môi trường-xã hội (11,4%), và cuối cùng là tình trạng vi phạm
quy định cung ứng gỗ hợp pháp (2,3%).
Bảng 8. Các loại thông tin phổ biến của doanh nghiệp
Stt

Nhóm loại thông tin về doanh nghiệp

Số lượng

Tỷ lệ phản

phản hồi

hồi (%)

1

Thông tin chung, cơ bản về doanh nghiệp

75

42,9

2

Kết quả SX-KD trong năm báo cáo

40

22,9

36

20,6

3

Kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế, phí hàng năm đối
với nhà nước

4

Kết quả thực hiện các trách nhiệm môi trường-xã hội

20

11,4

5

Tình trạng vi phạm quy định cung ứng gỗ hợp pháp

4

2,3

4.4.4.

Môi trường chính sách thuận lợi hoặc cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp ngành

CNCBG
Quá trình đàm phán và ký kết hiệp định VPA-FLEGT giữa EU và Việt Nam kéo dài gần
08 năm trong bối cảnh ngành CNCBG của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng cao, ổn định và liên
tục, vượt mốc 10 tỷ USD kim ngạch XNK vào cuối năm 2019, đưa Việt Nam vào nhóm 05
quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản. Vì thế, số lượng và quy mô doanh
nghiệp ngành công nghiệp gỗ có xu hướng gia tăng, gắn liền với việc mở rộng diện tích trồng
rừng sản xuất ở nhiều địa phương. Về phương diện quản trị, nỗ lực và kết quả thực hiện QLRBV
và cung ứng gỗ hợp pháp của các chủ rừng và doanh nghiệp không tách khỏi vai trò chỉ đạo,
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quyết định và cung cấp các chính sách hỗ trợ của các tỉnh theo thẩm quyền. Là ngành kinh tế
kỹ thuật đặc thù, ngành công nghiệp gỗ được phát triển dựa trên chuỗi hàng hóa và giá trị đa
lợi ích (kinh tế, môi trường, xã hội), gắn liền với giảm nghèo và tạo việc làm cho khu vực nông
thôn, miền núi, vì thế đang nhận được sự quan tâm, đồng thời cũng là mục tiêu phát triển của
nhiều địa phương.
Trong xu thế đó, khảo sát thử nghiệm quan tâm liệu các DNVVN có được tiếp cận và
hưởng lợi từ các chính sách hoặc cơ chế nào của địa phương để hỗ trợ, khuyến khích đầu tư
phát triển trồng rừng, khai thác, chế biến, kinh doanh gỗ theo hướng bền vững hay không.
Mua sắm công
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Hình 14. Các chính sách hỗ trợ của nhà nước với doanh nghiệp
Kết quả phản hồi từ 43/86 doanh nghiệp tham gia cho thấy doanh nghiệp thừa nhận các
tỉnh đã có chính sách ủng hộ bố trí đất đai cho trồng rừng, chế biến gỗ chiếm tỷ lệ cao nhất
(24,5%); tuy nhiên khảo sát này chưa làm rõ các loại hình chính sách bố trí đất đai thế nào
(giao, cho thuê, liên kết) cũng như quản lý sử dụng. Nhiều doanh nghiệp cho rằng các tỉnh đã
có chính sách thuế, phí ủng hộ phát triển CNCBG (22,5%), tuy nhiên khảo sát chưa thể làm rõ
các chính sách thuế, phí đó như thế nào.Có tỷ lệ nhỏ các địa phương ủng hộ mua sắm công
bằng đồ gỗ hợp pháp; tuy nhiên khảo sát chưa thu thập được bằng chứng để minh họa và giải
thích cho biểu hiện này.
4.4.5.

Hoạt động thanh kiểm tra doanh nghiệp của các cơ quan chức năng

Hoạt động thanh kiểm tra (nhà nước, chuyên ngành) đối với doanh nghiệp là hoạt động
chuyên môn của cơ quan nhà nước được pháp luật quy định dưới các hình thức định kỳ, chuyên
đề hoặc bất thường. Tuy nhiên, việc vận hành một doanh nghiệp nói chung liên quan đến nhiều
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lĩnh vực khác nhau, vì vậy họ phải chịu sự giám sát, kiểm tra theo kế hoạch hoặc yêu cầu. Từ
góc độ doanh nghiệp, hoạt động thanh kiểm tra có thể vừa giúp doanh nghiệp chấn chỉnh để
hoạt động đúng pháp luật, nhưng mặt khác cũng có thể gây cản trở, trì hoãn SX-KD, hoặc phát
sinh các chi phí về thời gian, lao động ngoài dự kiến.
Kết quả khảo sát thử nghiệm cho thấy có 18/86 đã phải làm việc với các đoàn thanh kiểm
tra. Các nội dung có tần suất thanh kiểm tra nhiều nhất là bảo hiểm; an toàn lao động và phòng
cháy chữa cháy; tuân thủ quy định về thuế, phí (Bảng 9).
Bảng 9. Các nội dung thanh kiểm tra mà doanh nghiệp thường tiếp nhận

Stt

Nội dung thanh kiểm tra

Số lượng
phản hồi

Tỷ lệ
phản
hồi

1

Bảo hiểm cho lao động (BHXH, Bảo hiểm y tế, thất nghiệp)

12

25,0

2

An toàn lao động; phòng chống chữa cháy

12

25,0

3

Tuân thủ quy định về thuế, phí

9

18,8

4

Quản lý sử dụng đất đai của doanh nghiệp

4

4.2

5

Công đoàn, công tác xã hội

3

6,3

6

Quản lý lâm sản, tài nguyên rừng

2

4,2

7

Thực hiện quy định về xuất nhập khẩu

2

4,2

8

Tuân thủ thực hiện bảo vệ môi trường

2

4,2
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5. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
5.1

Kết luận

5.1.1

Về kết quả phát triển Khung chỉ số giám sát tác động của Hiệp định VPA-

FLEGT đối với DNVVN ngành CNCBG ở Việt Nam
• Dự án FGMC đã cung cấp cơ hội để VNGO-FLEGT thông qua SRD trở thành tổ chức
xã hội tiên phong về phát triển và thử nghiệm cơ chế giám sát có sự tham gia về tác động của
VPA-FLEGT đối với DNVVN của ngành CNCBG ở Việt Nam. Sáng kiến này là nỗ lực kế tiếp
của VNGO-FLEGT về xây dựng hiểu biết và đối thoại chính sách về tác động (tiềm ẩn) của
VPA đối với các nhóm có mức độ rủi ro cao hơn về đáp ứng đầy đủ các cam kết về cung ứng
gỗ hợp pháp, bao gồm các cộng đồng địa phương sống dựa vào rừng, hộ trồng rừng quy mô
nhỏ, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa trong ngành CNCBG, trong đó hướng sự quan tâm
vào sinh kế bền vững, đáp ứng chính sách đảm bảo an toàn xã hội, và quản trị tốt;
• Sáng kiến phát triển và thử nghiệm Khung chỉ số giám sát tác động của VPA-FLEGT
phù hợp với thời điểm và bối cảnh (Chính phủ) Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình chuẩn bị
các hành lang pháp lý và thể chế cho vận hành VNTLAS và cấp phép FLEGT, vì thế có ý nghĩa
đóng góp cho thực hiện mục tiêu trụ cột “quản trị rừng” của Hiệp định với tiếp cận từ DNVVN
– là đối tượng tuân thủ VNTLAS chiếm tỷ lệ lớn nhất trong cơ cấu số lượng doanh nghiệp
ngành CNCBG hiện nay ở Việt Nam;
• Với cách tiếp cận dựa vào thực tiễn hoạt động SX-KD của DNVVN ngành gỗ cũng như
khả năng phản hồi (cung cấp thông tin) và độ tin cậy của thông tin từ các bên liên quan, nghiên
cứu thử nghiệm đã xác định được phạm vi tác động của VPA-FLEGT đối với DNVVN chủ
yếu ở 02 khía cạnh kinh tế và xã hội; mối quan tâm đến tác động môi trường của VPA đối với
DNVVN chưa xác định được rõ ràng, khác với ở cấp quốc gia, tác động đến môi trường, đa
dạng sinh học là một mục tiêu của VPA.
• Dựa vào nguyên tắc thích ứng và tuân thủ của DNVVN, nghiên cứu đã xác định/đề xuất
một Khung chỉ số giám sát tác động của Hiệp định VPA-FLEGT đối với DNVVN ngành
CNCBG ở Việt Nam có tính hệ thống và logic với 10 tiêu chí và 25 chỉ số thuộc 03 nhóm tác
động cần và có thể giám sát như sau:
(1)

Tác động đến mức độ tiếp cận thông tin, đáp ứng và sẵn sàng tuân thủ quy định

cung ứng gỗ hợp pháp của DNVVN (hoặc: DN nâng cao khả năng thích ứng và sẵn sàng tuân
thủ thực hiện quy định cung ứng gỗ/sản phẩm gỗ hợp pháp): Gồm 06 tiêu chí và 11 chỉ số;

35

(2)

Tác động đến sản xuất, thị trường và hiệu quả kinh doanh của DNVVN (hoặc:

Doanh nghiệp cải thiện sản xuất, tiếp cận thị trường và hiệu quả kinh doanh từ thích ứng và
tuân thủ quy định cung ứng gỗ/sản phẩm gỗ hợp pháp): Gồm 03 tiêu chí và 07 chỉ số
(3)

Tác động đến quản trị và chính sách lâm nghiệp địa phương nhằm thúc đẩy

thương mại gỗ hợp pháp (hoặc: Cải thiện quản trị rừng và chính sách địa phương, hỗ trợ hoặc
tạo điều kiện cho DN tham gia cung ứng gỗ hợp pháp): Gồm 01 tiêu chí và 07 chỉ số
• Mặc dù có hiệu lực từ 01/6/2019, nhưng Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn nội luật
hóa và chuẩn bị các điều kiện để tiến tới thực hiện và tuân thủ đầy đủ cam kết VPA-FLEGT,
vì thế tác động trực tiếp của VPA đối với các DNVVN (xuất khẩu đồ gỗ sang thị trường EU)
là chưa xảy ra, nên phần lớn các chỉ số của Khung giám sát này thuộc loại chỉ số đầu vào (input
indicators) và chỉ số đầu ra (output indicators); các chỉ số tác động (outcome indicators) cần
tiếp tục được nghiên cứu và bổ sung;
• Khung chỉ số giám sát tác động cũng đã xây dựng các bộ câu hỏi tương ứng cho từng
chỉ số và tiêu chí, dựa vào đó có thể phân lập, vận dụng và sắp xếp lại thành các phiếu thu thập
thông tin giám sát từ các đối tượng khảo sát khác nhau: doanh nghiệp, cơ quan kiểm lâm, chính
quyền địa phương, hoặc hộ gia đình trồng rừng. Ở giai đoạn thử nghiệm, một Biểu mẫu khảo
sát thông tin doanh nghiệp (Phụ lục 1) với 25 câu hỏi chính đã được biên soạn và sử dụng cho
phỏng vấn các doanh nghiệp ở 07 tỉnh khảo sát. Các doanh nghiệp tham gia đã cung cấp thông
tin hoặc đánh giá cho hầu hết các câu hỏi có trong Biểu mẫu; tuy nhiên không có doanh nghiệp
nào sẵn lòng cung cấp các thông tin chi tiết, định lượng về nguyên liệu, sản phẩm, thay đổi giá
thành hoặc thị trường. Cần tiếp tục tham vấn và điều chỉnh để đảm bảo rằng các thông tin/dữ
liệu này có thể thu thập được từ doanh nghiệp hoặc các dữ liệu thông kê, nguồn thông tin thay
thế khác phù hợp và khả thi hơn như kiểm lâm, hải quan;
• Bằng việc áp dụng các công cụ giám sát này, thông tin thu thập từ khảo sát doanh nghiệp
đã được nhập, xử lý và đưa vào báo cáo, tạo nên một CSDL ban đầu (nền) về tình trạng đáp
ứng (hoặc phản hồi) của DNVVN để tuân thủ yêu cầu cung ứng gỗ hợp pháp theo VPA-FLEGT
và quy định hiện hành của Luật Lâm nghiệp. Dữ liệu nền này là cơ sở tham chiếu để đo đếm
tác động hay sự thay đổi của DNVVN khi chuyển sang giai đoạn tuân thủ đầy đủ quy định về
gỗ hợp pháp.
5.1.2

Về thúc đẩy đa bên hợp tác thực hiện giám sát tác động VPA-FLEGT đối

với DNVVN
• Quá trình phát triển khung chỉ số giám sát đã đảm bảo có sự tham gia của nhiều bên,
gồm đại diện các tổ chức xã hội, hiệp hội doanh nghiệp và các chuyên gia (xã hội, lâm nghiệp,
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quản trị) thông qua góp ý cho các bước thực hiện từ xây dựng đề cương nghiên cứu đến đề xuất
nội dung giám sát, dự thảo khung tiêu chí-chỉ số giám sát và biểu mẫu khảo sát doanh nghiệp.
Vì thế, dự thảo Khung chỉ số giám sát phản ánh sự đồng thuận của cả tổ chức xã hội (thành
viên VNGO-FLEGT và chuyên gia) và cả hiệp hội doanh nghiệp như FPA BinhDinh, VRA.
Tuy nhiên, một số câu hỏi khảo sát doanh nghiệp trong Biểu mẫu thu thập thông tin liên quan
đến cung cấp số liệu định lượng (nguyên liệu, sản phẩm, giá thành) lại chưa nhận được sự ủng
hộ và đáp ứng từ cả phía hiệp hội và doanh nghiệp khi thực hiện;
• Quá trình thực hiện khảo sát doanh nghiệp vẫn chủ yếu do các tổ chức xã hội thuộc
VNGO-FLEGT thực hiện, trong khi mới chỉ có 01 hiệp hội doanh nghiệp (FPA BinhDinh) hợp
tác triển khai. Hợp tác giám sát tác động của VPA đối với DNVVN giữa tổ chức xã hội (như
VNGO-FLEGT) và các hiệp hội rõ ràng còn nhiều thách thức, do đó về lâu dài, cần tiếp tục
trao đổi và tham vấn để đạt được sự đồng thuận và hợp tác chắc chắn hơn. Đó là điều kiện cần
để mở rộng mạng lưới DNVVN tham gia cung cấp thông tin phục vụ giám sát tác động của
VPA trong thời gian tới,
• Hoạt động khảo sát thử nghiệm chỉ mới áp dụng đối với DNVVN với số lượng tham
gia (86 đơn vị) chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số hàng nghìn doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và
vừa của ngành gỗ Việt Nam. Các khảo sát bổ trợ thêm đối với các cơ quan quản lý nhà nước
(như kiểm lâm, hải quan, công thương, chính quyền địa phương) và hộ trồng rừng liên kết hoặc
đại lý thu gom gỗ tại địa phương chưa được thực hiện trong khảo sát thử nghiệm. Ngoài ra,
ngoài 07 tỉnh khảo sát, hoạt động thử nghiệm cũng chưa tiếp cận được nhiều địa phương/địa
bàn khác là các trung tâm ngành gỗ của Việt Nam hiện nay;
• Quá trình phát triển và thử nghiệm Khung chỉ số giám sát thể hiện rõ là một tiến trình
học tập (learning-process) giúp hiểu đúng mục đích, đối tượng và phạm vi của đánh giá tác
động của VPA đối với DNVVN ở Việt Nam, từ đó nhận thức được giới hạn khả thi của hoạt
động thu thập thông tin, giúp cân nhắc và lựa chọn phương pháp triển khai phù hợp hơn;
• Một tổ chức xã hội như SRD giữ vai trò điều phối và thúc đẩy giám sát tác động của
VPA có ý nghĩa quan trọng ở 03 mức độ: (i) thiết lập được khung nội dung và công cụ giám
sát; (ii) kết nối và hỗ trợ các bên tham gia thu thập thông tin; và (iii) lập báo cáo và cung cấp
các khuyến nghị thực hiện VPA cấp quốc gia dựa trên chia sẻ kết quả giám sát cho Nhóm nòng
cốt FLEGT và Ủy ban thực hiện chung của Việt Nam và EU;
5.1.3

Về kết quả giám sát thử nghiệm và thiết lập dữ liệu nền tảng/cơ sở

(baseline)
Tóm tắt một số điểm chính từ kết quả giám sát các DNVVN tham gia thử nghiệm như sau:
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a) Tác động của VPA đến cải thiện khả năng thích ứng và sẵn sàng tuân thủ của DNVVN
• Khoảng 30% số lãnh đạo DNVVN chưa bao giờ có cơ hội tiếp nhận thông tin về VPAFLEGT; trong khi đó hơn 75% lãnh đạo DNVVN đã từng có ít nhất một lần tiếp nhận thông
tin và học hỏi về VPA-FLEGT tự đánh giá mức độ hiểu biết từ rất kém đến trung bình; hay gần
50% lãnh đạo doanh nghiệp không/chưa biết đến yêu cầu đánh giá rủi ro và phân loại doanh
nghiệp;
• Năm 2019, đã có khoảng 50% DNVVN đã chủ động điều chỉnh nguyên liệu gỗ đầu vào
để né tránh rủi ro bất hợp pháp, nhất là các doanh nghiệp ở các trung tâm CBG như Bình Định,
Đồng Nai – cũng là nơi lãnh đạo doanh nghiệp có hiểu biết tốt về VPA-FLEGT cao hơn hẳn
các địa bàn khác; Gần 60% DNVVN đã có những hành động sắp xếp lại cơ cấu hoặc chức năng
quản lý, SX-KD, tập trung nhiều nhất vào khâu cung ứng nguyên liệu, sản xuất và giám sát
chất lượng sản phẩm hay quản lý hành chính-nhân sự và an toàn lao động;
• Gần 85% DNVVN chưa thực hiện yêu cầu đánh giá rủi ro hoặc tự đánh giá rủi ro do
chưa có hướng dẫn thực hiện; tuy nhiên đã có khoảng từ 40-55% đã và đang tiến hành rà soát,
cải thiện công tác quản lý, lưu trữ thông tin, hồ sơ cung ứng gỗ và/hoặc triển khai ứng dụng
công nghệ để quản lý dữ liệu chuỗi cung ứng nhằm nâng cao hiệu quả tạo lập, xác minh bằng
chứng và kiểm tra hồ sơ gỗ theo quy định của VPA-FLEGT; hoặc điều chỉnh nhằm đảm bảo
an toàn trong SX-KD như bảo hộ lao động, BVMT, PCCC;
• Phần lớn các DNVVN tự đánh giá họ đã thực hiện tốt các quy định pháp luật và chính
sách đối với lao động nữ, nhất là về trả lương, thời gian làm việc, chế độ thai sản, các chế độ
bảo hiểm và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Tuy nhiên, các thiết chế hỗ trợ quan hệ lao động
tại doanh nghiệp hầu như không tồn tại (như hội phụ nữ) hoặc có không đầy đủ (như công đoàn
lao động).
• Các điều chỉnh và can thiệp của DNVVN nhằm thích ứng với quy định mới về cung
ứng gỗ hợp pháp được doanh nghiệp phản ánh có phát sinh chi phí để nâng cao khả năng tuân
thủ. Các chi phí đó chủ yếu liên quan đến tiếp cận thị trường/khách hàng; trang bị PCCC, gia
tăng nhân sự quản lý, sản xuất, giám sát, BVMT (quản lý, xử lý phế liệu, chất thải) và đầu tư
đổi mới, chuyển giao công nghệ sản xuất, chi phí vận tải, quản lý hồ sơ-dữ liệu cung ứng,…).
b) Tác động đến cải thiện sản xuất, tiếp cận thị trường
• Đến năm 2019, nguồn gỗ nguyên liệu cho CBG của DNVVN vẫn chủ yếu là gỗ rừng
trồng tập trung trong nước (55%) và gỗ nhập khẩu (38%), còn lại là các nguồn gỗ được mua
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vào từ nguồn gỗ gỗ vườn nhà, trang trại và cây phân tán; gỗ cao su trong nước; gỗ mua lại sau
xử lý Khảo sát chưa đánh giá được tình trạng rủi ro của các nguồn gỗ.
• Gỗ được nhập cho các DN khảo sát có nguồn gốc từ 21 quốc gia, có tỷ lệ nhỏ liên quan
đến các quốc gia và khu vực có rủi ro về tính hợp pháp như Solomon, Cameroon, Congo hay
Lào. Khảo sát này không thu thập được thông tin từ doanh nghiệp về khối lượng gỗ nhập khẩu
hoặc có nguồn gốc nhập khẩu từ từng quốc gia cũng như thay đổi giá thành thu mua gỗ nguyên
liệu giữa 2018 và 2019.
c) Tác động đến môi trường chính sách và quản trị lâm nghiệp địa phương
• Chỉ có một tỷ lệ nhỏ DNVVN (gần 13%) đã thiết lập và vận hành mối liên kết hợp tác
giữa doanh nghiệp và hộ trồng rừng, vì thế cộng đồng địa phương hoặc hộ trồng rừng có ít cơ
hội được tiếp cận thông tin và thực hành về QLRBV, chứng chỉ rừng hoặc gỗ hợp pháp. Thực
trạng này có thể làm gia tăng rủi ro nguồn cung bất hợp pháp do một tỷ lệ đáng kể DNVVN
(30%) thu mua gỗ nguyên liệu từ các đại lý trung gian tại các địa phương;
• Thông tin DNVVN có thể tiếp cận được từ nhiều nguồn/kênh khác nhau, nhưng không
có sự đảm bảo về độ tin cậy, sự đầy đủ và tính chính thống ngoại trừ các báo cáo định kỳ mà
doanh nghiệp phải trình cho cơ quan có thẩm quyền, do đó làm cho việc tiếp cận và sử dụng
cũng khó khăn hơn. Các thông tin có thể tiếp cận được chủ yếu thông tin chung; còn các thông
tin hỗ trợ cho giám sát, xác minh, kiểm tra như kết quả SX-KD, thực hiện nghĩa vụ thuế-phí
với nhà nước, trách nhiệm môi trường-xã hội, hoặc tình trạng vi phạm thì chỉ có không đến
20% doanh nghiệp chủ động hoặc có cơ chế công khai;
• Khoảng 25% DNVVN khẳng định nhà nước, chính quyền địa phương đang có các chính
sách hoặc ủng hộ về bố trí đất đai cho trồng rừng, thông tin khoa học công nghệ; tuy nhiên
khảo sát không/chưa đánh giá được DNVVN đã tiếp nhận và thụ hưởng các lợi ích này thế nào,
hoặc phải ứng phó với các rủi ro phát sinh ra sao, ví dụ tranh chấp đất đai với cộng đồng địa
phương. Ngược lại, để đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ pháp luật, khoảng 20% DNVVN hàng
năm chịu sự thanh kiểm tra của nhà nước, chủ yếu về chế độ bảo hiểm cho lao động và an toàn
sản xuất (PCCC) hoặc tuân thủ quy định về thuế phí. Vì thế, các rủi ro có tính xã hội liên quan
đến sử dụng đất, quản lý lâm sản vẫn còn bỏ ngỏ có thể gia tăng cung ứng gỗ bất hợp pháp
trong hoạt động SX-KD của doanh nghiệp.
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5.2

Khuyến nghị

5.2.1

Về hoàn thiện công cụ và thể chế hợp tác thực hiện giám sát tác động của

VPA
a) Khung chỉ số giám sát tác động VPA-FLEGT đối với DNVVN ngành CNCBG và
Biểu mẫu khảo sát thông tin doanh nghiệp, và cùng với kết quả khảo sát ban đầu trong báo cáo
này, là những sản phẩm thử nghiệm đầu tiên của VNGO-FLEGT và dự án FGMC hướng đến
thực hiện Điều 15 của Hiệp định. Vì vậy, cơ quan điều phối (SRD) và các đối tác tham gia cần
sớm giới thiệu, chia sẻ kết quả này cho Nhóm nòng cốt đa bên về VPA-FLEGT của Việt Nam,
Ủy ban JIC, các thành viên Mạng lưới VPA-FLEGT, các Hiệp hội chế biến gỗ-lâm sản cấp
trung ương và địa phương và các bên quan tâm khác. Bằng cách đó, SRD có thể tiếp tục nhận
các góp ý cho sửa đổi khung chỉ số giám sát này;
b) Chính phủ Việt Nam đang nội luật hóa các cam kết của VPA-FLEGT thành các nghị
định (VNTLAS) hoặc hướng dẫn (Đánh giá rủi ro/phân loại doanh nghiệp; cấp phép FLEGT)
hoặc các sửa đổi pháp quy liên quan khác thuộc Luật Lâm nghiệp, Luật BVMT, Luật Doanh
nghiệp,.. Vì thế, tiêu chí, chỉ số giám sát và câu hỏi thu thập thông tin sẽ cần phải điều chỉnh
để đảm bảo sự tương thích và tường minh với các quy định của Việt Nam về cung ứng gỗ hợp
pháp. Khung tiêu chí giám sát và các công cụ/biểu mẫu thu thập thông tin sửa đổi, bổ sung, cập
nhật cần được công khai trên các websites phù hợp để các bên quan tâm có thể tiếp cận, tham
khảo, sử dụng.
c) Đề nghị dự án FGMC và Trung tâm SRD tiếp tục tham vấn các bên quan tâm, cân
nhắc và lựa chọn các phương án, cơ chế tổ chức thực hiện giám sát tác động của VPAFLEGT/VNTLAS trong tương lai như sau:
• Phương án 1: SRD chủ trì, điều phối VNGO-FLEGT chủ động triển khai độc lập hoạt
động giám sát tác động VPA dựa trên sự tham gia của các tổ chức và cá nhân thành viên mạng
lưới, mở rộng khảo sát đến các địa bàn trọng điểm trồng rừng, khai thác lâm sản và CBG khác
ở Tây Bắc, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Cần có thêm nhiều tổ chức thành viên của VNGOFLEGT được tập huấn, hướng dẫn sử dụng Khung chỉ số giám sát này và các công cụ khảo sát
thông tin dành cho từng nhóm đối tượng khác nhau;
• Phương án 2: SRD tiếp tục vận động, thúc đẩy đảm bảo có sự cam kết và hợp tác chặt
chẽ hơn giữa VNGO-FLEGT và các hiệp hội gỗ và lâm sản (Việt Nam và các địa phương), các
Hội khoa học kỹ thuật lâm nghiệp tỉnh, thành phố để thông qua đó các đối tác là hiệp hội sẽ
trực tiếp chủ trì thu thập thông tin theo biểu mẫu hướng dẫn tại thời điểm phù hợp;
• Phương án 3: SRD có thể phối hợp với chuyên gia kỹ thuật hoặc dịch vụ tư vấn trực
tuyến hóa hoạt động giám sát tác động theo định kỳ dựa trên sự tham gia tự nguyện của các
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DNVVN. Theo đó, để triển khai phương án này SRD cần vận động hoặc đảm bảo có sự phối
hợp và bảo trợ chính thức từ VNForest hoặc VIFORES để khuyến khích DNVVN tham gia,
đồng thời cần xây dựng một trang trực tuyến (website) với các ứng dụng quản lý CSDL mà
dựa vào đó, mỗi doanh nghiệp có thể đăng ký một tài khoản để chủ động quản lý và cung cấp
thông tin theo biểu mẫu giám sát tác động của VPA theo định kỳ hoặc yêu cầu. Biểu mẫu này
được thiết kế trực tuyến dựa theo Biểu mẫu khảo sát thông tin doanh nghiệp, Biểu quản lý
CSDL và ứng dụng phân tích kết quả trực quan (bảng biểu, biểu đồ, sơ đồ mạng nhện,…)
d) Dựa trên Khung tiêu chí giám sát tác động, cần tiếp tục phát triển các biểu mẫu tham
vấn hoặc thu thập thông tin bổ trợ khác mà có thể sử dụng với cơ quan kiểm lâm, hải quan, tài
nguyên môi trường, công thương, chính quyền địa phương, hộ gia đình trồng rừng, hoặc NGOs.
Tiếp thu và học hỏi các kinh nghiệm thực hiện giám sát tác động của VPA ở cấp độ doanh
nghiệp, bổ sung và từng bước hoàn thiện nội dung và phương pháp giám sát phù hợp với tiến
trình thực hiện VPA của Việt Nam.
5.2.2

Về thúc đẩy DNVVN tham gia hiệu quả, hướng đến thực hiện đầy đủ mục

tiêu VPA
a) Khoảng trống lớn nhất hiện nay là phần lớn lãnh đạo và cán bộ quản lý của DNVVN
chưa tiếp cận và có hiểu biết đầy đủ về hệ thống quy định về gỗ hợp pháp và các yêu cầu thực
hiện (OCS, giấy phép FLEGT) của Hiệp định VPA và quy định tương ứng của pháp luật Việt
Nam. Vì thế, cần đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, xuất bản, tập huấn, đào tạo để
đảm bảo các DNVVN được hỗ trợ học hỏi, đối thoại để có đủ hiểu biết, năng lực thực thi và
tuân thủ;
b) Dự án FGMC có thể xem xét và xuất bản ấn phẩm nhỏ (tờ rơi, sổ tay hoặc tài liệu
tham khảo) để giới thiệu về ý nghĩa hoặc sự cần thiết của hoạt động giám sát tác động VPAFLEGT đối với DNVVN và hộ trồng rừng, cộng đồng địa phương, đại lý mua bán gỗ, làng
ghề, cũng như cung cấp nội dung giám sát để các doanh nghiệp làm quen, nâng cao hiểu biết,
và từng bước quan tâm, ủng hộ, tham gia hoạt động này trong tương lai. Nội dung có thể bao
gồm cả giới thiệu các mô hình DNVVN là mẫu hình về chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ để thực hiện
và tuân thủ VPA.
c) Phối hợp với VIFORES, FPA BinhDinh hoặc đối tác phù hợp tổ chức diễn đàn định
kỳ hàng năm thảo luận về tác động của VPA, kết hợp với các báo cáo giám sát, nhằm xây dựng
các kiến nghị về chính sách gửi các bên liên quan.
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PHỤ LỤC 1:
Khung chỉ số giám sát tác động của VPA-FLEGT đối với DNVVN ngành công nghiệp gỗ
Việt Nam
I. Hướng dẫn chung
1. Đối tượng giám sát: là (từng) doanh nghiệp SME tham gia chuỗi cung ứng gỗ của Việt
Nam, không phân biệt tham gia thị trường xuất khẩu hay nội địa; thu thập thông tin bất kỳ hoạt
động cung ứng nào mà DN trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia (i) trồng rừng; (ii) khai thác, vận
chuyển; (iii) mua bán, nhập khẩu gỗ nguyên liệu; (iv) chế biến đồ gỗ/sản phẩm gỗ, bao gồm cả
sản phẩm sơ chế; (v) phân phối và giao dịch thị trường, bao gồm cả xuất khẩu;
2. Mục đích của chỉ số giám sát: giúp bên giám sát nhận diện, phân tích, báo cáo được đầy
đủ, toàn diện các tác động tích cực và tiêu cực đối với hệ thống DNVVN – về các khía cạnh
kinh tế, xã hội và môi trường – trong quá trình (doanh nghiệp) tiếp cận, chuẩn bị, thích ứng/điều
chỉnh và tuân thủ các quy định của VPA/FLEGT (hay VNTLAS) để đảm bảo tất cả các mặt
hàng gỗ (tham gia chuỗi cung ứng) được sản xuất hợp pháp. Hay nói cách khác, với vai trò là
đối tượng “tổ chức” có trách nhiệm tuân thủ “các yêu cầu” của VPA/FLEGT, cụ thể là
VNTLAS, mục đích giám sát sẽ/phải giúp xác định được các:
•

Tác động đến mức độ tiếp cận, đáp ứng và sẵn sàng tuân thủ quy định cung ứng gỗ hợp
pháp

•

Tác động sản xuất, thị trường và hiệu quả kinh doanh, bao gồm cả chi phí của doanh nghiệp

•

Tác động đến quản trị và chính sách lâm nghiệp địa phương thúc đẩy gỗ hợp pháp

3. Phạm vi nội dung/tiêu chí giám sát: gồm có 10 tiêu chí theo 03 nhóm tác động nói trên
4. Nguồn thông tin cần thu thập: (i) từ/do doanh nghiệp SME cung cấp theo biểu mẫu giám
sát; và (ii) từ các bên liên quan khác (mà) có tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp đến chuỗi cung
ứng của DNVVN, từ TW đến địa phương, để bổ sung vào luận cứ diễn giải/giải thích các tác
động xảy ra đối với DNVVN (mong đợi hoặc phát sinh). Chức năng thu thập, phân tích thông
tin giám sát và báo cáo như sau:
•

Đầu mối thu thập thông tin: các hiệp hội gỗ và lâm sản hoặc địa phương/khu vực

•

Tổng hợp, phân tích thông tin và dự thảo báo cáo: chuyên gia tư vấn

•

Tham vấn báo cáo/kết quả giám sat: SRD/VNGO-FLEGT, các hiệp hội gỗ và lâm sản

5. Đề xuất danh mục các cơ quan/tổ chức sẽ tham vấn bổ sung (ngoài doanh nghiệp
DNVVN)
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II. Bảng tiêu chí và chỉ số giám sát
Tiêu chí
giám sát

Chỉ số đề
xuất

Câu hỏi thu thập thông tin
Tác động:

Doanh nghiệp năng cao khả năng thích ứng và sẵn sàng tuân thủ thực hiện quy định
về cung ứng gỗ/sản phẩm gỗ hợp pháp
1.1.1 Số lượt cán bộ lãnh đạo và quản lý của doanh nghiệp
đã được mời hoặc tham dự các sự kiện (hội nghị, hội thảo,
tọa đàm, tập huấn, tham quan học hỏi) về gỗ/sản phẩm gỗ
hợp pháp (VPA-FLEGT, VNTLAS, Lacey, chứng chỉ rừng,
QLRBV) kể từ năm 20144 đến nay.
Thời điểm gần nhất mà lãnh đạo quản lý DN tham gia?
Đơn vị tổ chức hoặc hướng dẫn sự kiện gần nhất mà lãnh
đạo, quản lý DN tham gia?
1. Khả năng
1.1 Lãnh đạo,
tiếp cận
cán bộ quản lý
thông tin và
và người lao
hiểu biết cơ
động của
bản về tuân
doanh nghiệp
thủ quy định
có hiểu biết cơ
đảm bảo gỗ
bản về sản
hợp pháp
phẩm gỗ hợp
(VNTLAS)
pháp
của DNVVN

1.1.2 Số lượng lao động trực tiếp của doanh nghiệp đã được
tập huấn hoặc hướng dẫn về đảm bảo gỗ/sảm phẩm gỗ hợp
pháp (VPA-FLEGT, VNTLAS, Lacey, chứng chỉ rừng,
QLRBV)
Thời điểm gần nhất mà lao động DN tham gia?
Đơn vị tổ chức hoặc tập huấn sự kiện gần nhất mà lao động
DN tham gia?
1.1.3 Cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp hiện đã có đủ
hiểu biết và khả năng/kỹ năng để giảng dạy, tập huấn,
hướng dẫn cho lao động/CBCNV hoặc đối tác của doanh
nghiệp về nội dung/quy định và thực hành đảm bảo gỗ / sản
phẩm gỗ hợp pháp hay chưa?
- Chắc chắn được
- Có thể / Chỉ đáp ứng được một phần
- Không thể
Nếu chắn chắn làm được, có bao nhiêu cán bộ có khả năng
thực hiện?

4

Ngày 18/4/2014 Hội thảo tham vấn quốc gia về Hiệp định VPA-FLEGT do Bộ NN-PTNT tổ chức có sự tham
gia của nhiều bên liên quan
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1.2.1 Lãnh đạo, cán bộ doanh nghiệp thường tìm hiểu, tham
khảo, sử dụng thông tin/tài liệu về gỗ/sản phẩm gỗ hợp pháp
từ các nguồn nào?
a- Tài liệu in
- Văn bản pháp quy do chính quyền hoặc cơ quan chuyên
môn chuyển/gửi cho DN;
- Văn bản pháp quy do DN đặt mua;
- Tài liệu hội thảo, hội nghị, tập huấn của Bộ NN-PTNT
hoặc TCLN
- Tài liệu hội thảo, hội nghị, tập huấn của Hiệp hội gỗ-lâm
sản, hoặc hiệp hội doanh nghiệp khác;
- Tài liệu hội thảo, tập huấn của tổ chức PCP (Việt Nam
hoặc quốc tế)
1.2 Lãnh đạo
và cán bộ
quản lý của
doanh nghiệp
có thể dễ dàng
tiếp cận và sử
dụng thông tin
quy định về
gỗ/sản phẩm
gỗ hợp pháp

- Tài liệu do khách hàng, đối tác cung cấp
- Thông tin báo chí (báo in)
b- Tài liệu trực tuyến/điện tử
- Văn phản pháp quy lưu trữ trên websites của cơ quan nhà
nước (bộ, ngành, sở) hoặc công ty/dịch vụ pháp luật
- Tài liệu, văn bản trên websites của hiệp hội gỗ, hoặc hiệp
hội doanh nghiệp khác;
- Tài liệu, văn bản trên websites của dự án hoặc các tổ chức
PCP trong nước, quốc tế;
- Do khách hàng, đối tác cung cấp qua email hoặc website
của doanh nghiệp (nước ngoài)
- Thông tin từ báo chí trực tuyến, trang tin điện tử,..
1.2.2 Lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp có thể đọc hiểu các
tài liệu về gỗ hợp pháp bằng những ngôn ngữ nào?
- Tiếng Việt
- Tiếng Anh
- Khác ………..
1.2.3 Doanh nghiệp có ban hành tóm tắt hướng dẫn thực
hiện-tuân thủ quy định về gỗ hợp pháp và phân phát, truyền
bá trong nội bộ doanh nghiệp hoặc mạng lưới đối tác khách
hàng, như tờ rơi, website, bảng tin hay không?
- Có (đã làm, hoặc có kế hoạch sẽ làm)
- Không
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2.1.1 Doanh nghiệp có điều chỉnh chiến lược hoặc kế hoạch
SX-KD để thích ứng với quy định mới của nhà nước và yêu
cầu thị trường về cung ứng sản phẩm gỗ hợp pháp hay
không?
- Đã điều chỉnh (đã thông qua/phê duyệt chiến lược, kế
hoạch SX-KD mới)
- Đang (nghiên cứu) điều chỉnh/thay đổi
- Chưa bàn tới hoặc Không quan tâm

2. Cải thiện
quản trị, cơ
cấu tổ chức
quản lý và
vận hành sản
xuất-kinh
doanh của
doanh
nghiệp nhằm
tuân thủ đầy
đủ quy định
về gỗ và sản
phẩm gỗ hợp
pháp

2.1 Điều chỉnh
chiến lược
và/hoặc kế
hoạch SX-KD
của doanh
nghiệp nhằm
thích ứng với
yêu cầu của
thị trường và
quy định pháp
luật về gỗ, sản
phẩm gỗ hợp
pháp

Nếu doanh nghiệp đã hoặc đang điều chỉnh chiến lược, kế
hoạch SX-KD, thì các thay đổi tập trung vào khía cạnh
nào?
- Nguyên liệu gỗ đầu vào (nguồn cung, chủng loại, địa bàn)
- Sản phẩm (chủng loại, cơ cấu, khối lượng)
- Tiếp thị và thị trường (mở rộng, thu hẹp hoặc chuyển
hướng)
- Đầu tư, chuyển giao công nghệ, thiết bị sản xuất
- Sắp xếp lại cơ cấu quản lý, sản xuất, kinh doanh
- Cải tiến quản lý tài chính, chi phí SX-KD, gồm cả bảo
hiểm
- Cải cách lao động (tuyển dụng, đào tạo, bố trí việc làm;
lao động nữ/trẻ em)
- Đảm bảo an toàn SX-KD (bảo hộ lao động, PCCC, bảo vệ
môi trường) và quan hệ xã hội
2.1.2 Doanh nghiệp có ban hành các quy chế, quy định hoặc
chế tài mới áp dụng trong nội bộ nhằm đảm bảo hiệu quả
thực thi và tuân thủ các quy định về gỗ hợp pháp hay
không?
- Có (đã ban hành hoặc đang chuẩn bị)
- Không (vì quy chế hiện tại phù hợp)
- Không quan tâm

2.2 Điều chỉnh
cơ cấu tổ chức
và/hoặc chức
năng quản lý,
sản xuất, kinh
doanh của
doanh nghiệp
nhằm đáp
ứng/thích ứng

2.2.1 Doanh nghiệp có tiến hành điều chỉnh/sắp xếp lại cơ
cấu hoặc chức năng quản lý, sản xuất, kinh doanh để thích
ứng với yêu cầu tuân thủ quy định về cung ứng gỗ hợp pháp
hay không?
- Có (đã hoặc sẽ thay đổi)
- Không (giữ nguyên như cũ/hiện hành)
Nếu có sắp xếp lại, cho biết sự thay đổi được áp dụng cho
công đoạn nào của chuỗi cung ứng gỗ?
- Phát triển rừng trồng sản xuất (vùng nguyên liệu)
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với quy
định/yêu cầu
cung ứng gỗ
hợp pháp

- Khai tháchoặc thu mua, vận chuyển gỗ nguyên liệu/ sơ
chế
- Sản xuất/chế biến sản phẩm (thành phẩm)
- Phân phối/bán hàng và/hoặc xuất khẩu sản phẩm
Nếu có sắp xếp lại, đề nghị cho biết sự thay đổi được áp
dụng đối của doanh nghiệp?
- Quản lý-điều hành (Hội đồng quản trị, Ban giám đốc)
- Tổ chức sản xuất và giám sát chất lượng sản phẩm (đầu
vào-đầu ra)
- Tiếp thị-kinh doanh; mở rộng thị trường/khách hàng
- Quản lý hành chính-nhân sự; an toàn-lao động
- Quản lý tài chính-đầu tư
2.2.2 Doanh nghiệp bố trí/thành lập bộ phận giám sát độc
lập hoặc thanh kiểm tra nội bộ theo định kỳ hoặc bất thường
đối với toàn bộ chuỗi cung ứng liên quan?
- Không
- Có
Nếu có, cơ cấu này có bao nhiêu người?.....
2.3.1 Yêu cầu đảm bảo bình đẳng giới, cụ thể là về quyềnlợi của lao động nữ, tại doanh nghiệp có được quy định hoặc
tuyên bố rõ ràng không, hoặc thể hiện như thế nào?
- Không biết / Không quan tâm

2.3 Các tiến
bộ của doanh
nghiệp về đảm
bảo bình đẳng
giới với các
chính sách và
thực hành đảm
bảo quyền lợi
và nâng cao
vai trò của lao
động nữ trong
doanh nghiệp

- Có trong quy chế doanh nghiệp
- Có trong hợp đồng lao động
- Có trong nội dung/kế hoạch công tác của công đoàn doanh
nghiệp
- Có trong nội dung/kế hoạch công tác của hội/chi hội phụ
nữ doanh nghiệp (có hội/chi hội PN)
- Trình bày trên bảng tin/tuyên truyền hoặc tài liệu nội bộ
doanh nghiệp
- Hình thức khác…..
2.3.2 Lao động nữ tại doanh nghiệp hiện đang tham gia các
vai trò nào dưới đây:
- Là thành viên của Hội đồng quản trị
- Là thành viên của Ban giám đốc (nắm giữ vị trí GĐ hoặc
PGĐ)
- Nắm giữ các vị trí quản lý cấp trung (Trưởng phòng, Phó
phòng hành chính; Quản đốc sản xuất)
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- Nắm giữ các vị trí quản lý cấp thấp (Trưởng
tổ/nhóm/đội/ca-kíp)
- Chủ tịch/phó chủ tịch công đoàn doanh nghiệp
- Không (tất cả các vị trí quản lý do nam giới đảm trách)
2.3.3 Đề nghị tự đánh giá mức độ thực hiện/tuân thủ của
doanh nghiệp đối với các quy định của pháp luật về đảm
bảo quyền-lợi của lao động nữ tại doanh nghiệp về các nội
dung dưới đây theo 03 mức độ: (1) Tuân thủ/thực hiện đầy
đủ; (2) Tuân thủ/thực hiện chưa đầy đủ; và (3) Chưa thực
hiện/tuân thủ
- Thời lượng/số giờ làm việc trong ngày (8 tiếng/ngày) hoặc
trong tuần (40 tiếng/tuần)
- Trả lương, thưởng đúng thời hạn hoặc thỏa thuận
- Quy định về đóng bảo hiểm xã hội
- Quy định về đóng bảo hiểm y tế
- Quy định về đóng bảo hiểm thất nghiệp
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Phúc lợi chế độ thai sản trước và sau khi sinh, bao gồm
chăm sóc con nhỏ
- Đảm bảo an toàn-sức khỏe cho lao động nữ tại nơi sản
xuất (dinh dưỡng, nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân, thông tin-liên
lạc, ánh sáng-âm thanh,…)
- Học tập, nâng cao tay nghề

3. Cải thiện
hệ thống
quản lý
thông tin, dữ
liệu, hồ
sơ/báo cáo
của doanh
nghiệp

3.1 Hệ thống
quản lý thông
tin-dữ liệu
SX-KD của
doanh nghiệp
được cải tiến
nhằm đảm bảo
yêu cầu tạo
lập, xác minh
và kiểm tra hồ
sơ gỗ của tất
cả các chuỗi
cung ứng mà
doanh nghiệp
tham gia

3.1.1 Doanh nghiệp đã tiến hành rà soát, điều chỉnh hoặc bổ
sung hệ thống quản lý, lưu trữ thông tin-hồ sơ gỗ theo các
chuỗi cung ứng mà doanh nghiệp tham gia, để đảm bảo
thuận lợi cho công tác xác minh và kiểm tra chưa?
- Đã rà soát và điều chỉnh/bổ sung (hoặc thiết lập lại)
- Đang rà soát (và sẽ thiết lập lại)
- Không thực hiện/Không biết
Nếu doanh nghiệp đã thực hiện, đề nghị cho biết các điều
chỉnh liên quan đến chức năng nào:
- Chuẩn hóa quy trình thực hiện đối với từng chuỗi cung
- Bổ sung biểu mẫu / thủ tục theo yêu cầu
- Chế độ cập nhật/báo cáo
- Bố trí/phân công nhân lực thực hiện
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3.1.2 Doanh nghiệp có triển khai các ứng dụng công nghệ
về quản lý thông tin-dữ liệu SX-KD để tăng cường chất
lượng và hiệu quả công tác tạo lập, xác minh bằng chứng,
hoặc kiểm tra hồ sơ gỗ nhập khẩu?
- Chưa thực hiện / Không quan tâm
- Đang rà soát, tìm hiểu áp dụng
- Đã triển khai áp dụng
Nếu đã triển khai áp dụng, đề nghị cho biết có những ứng
dụng công nghệ liên quan nào?
- Phần mềm quản lý-lưu trữ hệ thống toàn thông tin bộ
gỗ/sản phẩm gỗ tại doanh nghiệp (nếu có)
- Ứng dụng thu thập-lưu trữ thông tin trên thiết bị di động
theo từng đơn hàng gỗ/đồ gỗ (nếu có)
- Các loại biểu mẫu theo quy định (trực tuyến)
- Các ứng dụng có thể khác…..

4. Đảm bảo
sự phối hợp,
liên kết với
các bên liên
quan như là
sự thuận lợi
cho doanh
nghiệp thực
thi và tuân
thủ các quy
định, yêu
cầu về cung
ứng gỗ hợp
pháp

4.1.1 Doanh nghiệp có hỗ trợ huấn luyện/hướng dẫn khách
hàng là các hộ gia đình trồng rừng sản xuất về QLRBV,
chứng chỉ rừng hoặc gỗ hợp pháp hay không?
- Có
4.1 Các mô
hình liên kết
giữa doanh
nghiệp với hộ
gia đình trồng
rừng hoặc cơ
sở thu mua-sơ
chế gỗ tại địa
phương hướng
đến nguồn
cung gỗ hợp
pháp lâu dài

- Không/Chưa
Nếu có, đề nghị cho biết có bao nhiêu hộ/lượt người đã
được tập huấn, hướng dẫn? và thực hiện ở đâu/địa bàn
nào?
4.1.2 Doanh nghiệp đang có bao nhiêu hợp đồng liên kết
cung cấp gỗ hợp pháp với các hộ gia đình đầu tư trồng rừng
SX?
- Số hộ tham gia đến 2018:
- Diện tích cung ứng (ha):
- Loài cây gỗ:
- Địa bàn liên kết (xã, huyện, tỉnh)
4.1.3 Có bao nhiêu hộ gia đình ký hợp đồng chăm sóc rừng
trồng SX bằng vốn đầu tư của chính doanh nghiệp (theo mô
hình người dân góp đất, hoặc hợp đồng chăm sóc)
- Số hộ tham gia đến 2018:
- Diện tích cung ứng (ha):
- Loài cây gỗ:
- Địa bàn liên kết (xã, huyện, tỉnh)
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4.1.4 Có bao nhiêu cơ sở thu mua-chế biến gỗ/lâm sản tại
địa phương, hoặc đại lý, ký hợp đồng cung ứng gỗ hợp pháp
cho doanh nghiệp hàng năm?
- Số lượng cơ sở chế biến/cung ứng đến 2018:
- Khối lượng gỗ hợp pháp có thể thu mua lại (max. m3)
- Loài cây gỗ:
- Địa bàn thực hiện (xã, huyện, tỉnh)
Doanh nghiệp có hướng dẫn/tập huấn cho các đại lý hoặc
cơ sở liên kết này về cung ứng gỗ hợp pháp hay không? Nếu
có, có bao nhiêu lượt đã được tập huấn, hướng dẫn?

4.2 Doanh
nghiệp chủ
động thiết lập
hoặc duy trì
hợp tác với
các bên liên
quan tại địa
phương nhằm
tạo thuận lợi
cho hoạt động
SX-KD, cung
ứng gỗ hợp
pháp

4.2.1 Với các cơ quan/tổ chức dưới đây, tần suất cán bộ
lãnh đạo/quản lý của doanh nghiệp gặp trao đổi (thông tin,
họp) hoặc báo cáo (định kỳ hoặc đột xuất) như thế nào trong
năm 2018? (lập bảng với tần suất trung bình: hàng tháng;
2-3 tháng; 4-6 tháng; 6 tháng trở lên)
- Bộ NN-PTNT/Tổng cục lâm nghiệp
- Bộ Công thương / Cục xúc tiến thương mại – đầu tư
- Bộ Tài chính / Tổng cục thuế, hải quan
- Bộ LĐTBXH / Cơ quan an toàn lao động
- Lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh, HĐND tỉnh
- Sở NN-PTNT / Chi cục Kiểm lâm / Hạt Kiểm lâm
- Cục thuế/chi cục thuế
- Quản lý thị trường
- Cục/chi cục hải quan
- Công an tỉnh/huyện (CSGT, PCCC)
- Sở TN-MT / Phòng TN-MT
- Chủ rừng sản xuất (Công ty lâm nghiệp NN, TN; BQL
rừng)
- Hiệp hội doanh nghiệp
- Dịch vụ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

5. Doanh
nghiệp tự
đánh giá rủi
ro, phân loại
doanh
nghiệp; kế
hoạch hoặc
chiến lược

5.1 Tình trạng
rủi ro của
doanh nghiệp
đã được xác
định hoặc xác
nhận

5.1.1 Doanh nghiệp đã tự đánh giá, hoặc được hỗ trợ đánh
giá rủi ro hay chưa?
- Đã thực hiện
- Biết nhưng chưa thực hiện
- Không biết / Không quan tâm
5.1.2 Doanh nghiệp đã có kế hoạch hoặc hành động để thay
đổi vào nhóm “Không còn rủi ro”
- Đã hành động/Có kế hoạch (đối chiếu 2.1, 2.2, 3.1)
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“không còn
rủi ro”

- Đang rà soát thực hiện
- Không biết / Không quan tâm
5.1.3 Các rủi ro chính mà doanh nghiệp hiện đang phải đối
mặt/xử lý theo yêu cầu gỗ hợp pháp ở 03 mức độ: (i) Tuân
thủ chưa đầy đủ; (ii) Không/chưa tuân thủ; và (iii) Không
có ý kiến/Không có hiểu biết
- Tuân thủ các bằng chứng động về kiểm soát chuỗi cung
ứng nhằm đảm bảo rằng chỉ có gỗ hợp pháp đi vào chuỗi
cung ứng (Mục 4.1 của VPA)
- Đáp ứng các yêu cầu về kê khai và báo cáo kiểm soát
chuỗi cung ứng (Mục 6.5 của VPA)
- Tuân thủ các bằng chứng tĩnh (Mục 4.1 của VPA)
- Tình trạng vi phạm và chế tài xử lý (Mục 11 của VPA)
- Tiêu chí khác
6.1.1 Khi doanh nghiệp chuyển đổi và thích ứng với yêu
cầu cung ứng gỗ hợp pháp cho thị trường, có các loại chi
phí nào đã phát sinh trên thực tế:
- Tư vấn, đào tạo (về gỗ hợp pháp, kế hoạch SX-KD, công
nghệ, tiếp thị)

6. Phát sinh
chi phí khi
doanh
nghiệp thay
đổi nhằm
đáp
ứng/thích
ứng và tuân
thủ quy
định/yêu cầu
cung ứng gỗ
hợp pháp
theo pháp
luật và thị
trường

6.1 Chi phí
thực tế đã phát
sinh khi doanh
nghiệp điều
chỉnh, thích
ứng

- Tiếp cận thị trường/khách hàng (tiêu thụ sản phẩm gỗ hợp
pháp)
- Đầu tư, chuyển giao công nghệ sản xuất; quản lý dữ liệu
DN
- Phòng chống chữa cháy (huấn luyện, phương tiện, cải
thiện hạ tầng)
- Bảo vệ môi trường, quản lý và xử lý phế liệu, chất thải
- Gia tăng nhân sự (quản lý-vận hành; sản xuất; giám sát),
phúc lợi lao động
- Chi phí vận tải/vận chuyển (để mua nguyên liệu; phân
phối, xuất khẩu sản phẩm hợp pháp)
- Thuế, phí liên quan đến các thủ tục phát sinh (mới)
- Thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng
- Khác…

6.2 Chi phí dự
kiến, dự đoán
sẽ phát sinh
khi doanh
nghiệp tìm
cách điều

6.2.1 Khi doanh nghiệp chuyển đổi và thích ứng với yêu
cầu cung ứng gỗ hợp pháp cho thị trường, có các loại chi
phí nào đã phát sinh hoặc tăng thêm (…%) trên thực tế:
- Tư vấn, đào tạo (về gỗ hợp pháp, kế hoạch SX-KD, công
nghệ, tiếp thị)
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chỉnh, thích
ứng với quy
định cung ứng
gỗ hợp pháp

- Tiếp cận thị trường/khách hàng (tiêu thụ sản phẩm gỗ hợp
pháp)
- Đầu tư, chuyển giao công nghệ sản xuất; quản lý dữ liệu
DN
- Phòng chống chữa cháy (huấn luyện, phương tiện, cải
thiện hạ tầng)
- Bảo vệ môi trường, quản lý và xử lý phế liệu, chất thải
- Gia tăng nhân sự (quản lý-vận hành; sản xuất; giám sát),
phúc lợi lao động
- Chi phí vận tải/vận chuyển (để mua nguyên liệu; phân
phối, xuất khẩu sản phẩm hợp pháp)
- Thuế, phí liên quan đến các thủ tục phát sinh (mới)
- Khác…
Tác động:

DN cải thiện sản xuất, tiếp cận thị trường và hiệu quả kinh doanh từ thích ứng và
tuân thủ quy định về cung ứng gỗ hợp pháp

7. Thay đổi
nguồn cung
nguyên liệu
nhằm đảm
bảo cung
ứng gỗ/sản
phẩm gỗ hợp
pháp

7.1 Thay đổi
mua bán/sử
dụng gỗ
nguyên liệu
(đầu vào) từ
nguồn nhập
khẩu đối với
nhóm loài và
xuất xứ vùng
địa lý có tính
rủi ro theo quy
định
7.2 Thay đổi
mua bán/sử
dụng gỗ
nguyên liệu
(đầu vào) từ
nguồn gỗ rừng
trồng ( là rừng
sản xuất) và
rừng tự nhiên
được phép
khai thác trong
nước

7.1.1 Các quốc gia/khu vực địa lý nơi cung ứng nguồn gỗ
mà doanh nghiệp nhập khẩu (trực tiếp) hoặc mua bán lại từ
nhà nhập khẩu trong năm 2018?
- Lập bảng kê theo cột (i) quốc gia/khu vực; (ii) số lượng
(m3); và (iii) loại gỗ hoặc thành phẩm
7.1.2 Danh mục từng loại gỗ hoặc thành phẩm gỗ mà doanh
nghiệp nhập khẩu trực tiếp hoặc mua bán lại từ nhà nhập
khẩu trong năm 2018?
- Lập bảng kê theo các cột (i) Loại gỗ/thành phẩm; (ii) Số
lượng (m3); và (iii) quốc gia xuất xứ

7.2.1 Thống kê về số lượng, chủng loại và nguồn gốc gỗ
(nguyên liệu, sơ chế) mà doanh nghiệp mua bán/sử dụng
trong nước trong năm 2018 (không phải từ nguồn gỗ nhập
khẩu)
- Lập bảng kê theo các cột (i) Nguồn gốc: RSX; Gỗ cao-su;
RTN (gỗ xử lý sau tịch thu; gỗ khai thác tận dụng, tận thu);
(ii) Số lượng (m3; tổng số) ; (iii) Số lượng gỗ có chứng chỉ
(m3); (iv) Loại gỗ; và (v) Địa bàn thu mua/cung ứng
(huyện, tỉnh)
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7.3 Tình trạng
tuân thủ quy
định cung ứng
gỗ hợp pháp
của doanh
nghiệp tại địa
phương

8. Thị
8.1 Thay đổi
trường đồ gỗ
cơ cấu sản
hợp pháp
xuất, cung ứng
thúc đẩy
sản phẩm sang
doanh
thị trường yêu
nghiệp
cầu gỗ hợp
DNVVN
pháp
thay đổi cơ
cấu sản
phẩm khi
VPAFLEGT và
8.2 Gia tăng
quy định
đơn hàng hoặc
tương ứng
thỏa thuận
có hiệu lực
cung ứng đồ
gỗ sang các thị
trường quy
định/yêu cầu
về nhập khẩu
gỗ hợp pháp
9. Thay đổi
giá cả gỗ
hợp pháp và
giá thành sản
phẩm gỗ hợp
pháp

9.1 Thay đổi
giá gỗ nguyên
liệu đầu vào
để sản xuất
sản phẩm gỗ
hợp pháp

7.3.1 Kết quả ghi nhận của cơ quan kiểm lâm về tình trạng
vi phạm quy định pháp luật về khai thác, vận chuyển, mua
bán gỗ của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018
- Thu thập báo cáo tổng kết năm của Chi cục kiểm lâm hoặc
thống kê của Cục kiểm lâm
8.1.1 Ghi nhận của địa phương (kiểm lâm, hải quan, thống
kê) về hiện trạng doanh nghiệp tham gia xuất-nhập khẩu gỗ
và đồ gỗ (trực tiếp hoặc ủy nhiệm) trên địa bàn tỉnh năm
2018
- Lập bảng kê gồm các cột (i) Hoạt động: gồm nhập khẩu
và xuất khẩu; (ii) Khối lượng (m3, tổng số); (iii) Khối lượng
(m3, phân loại theo sản phẩm; (iv) tổng số doanh nghiệp
tham gia
8.1.2 Cơ cấu sản phẩm/đồ gỗ doanh nghiệp sản xuất, tiêu
thụ năm 2018 phân loại theo thị trường
- Lập bảng kê gồm các cột (i) Sản phẩm; (ii) Tổng số/Sản
lượng (m3, cái); (iii) Số lượng đã tiêu thụ: thị trường trong
nước và xuất khẩu; (iv) Doanh thu ước tính (VNĐ); và (v)
Quốc gia/khu vực nơi xuất khẩu sản phẩm gỗ đến

8.2.1 Số lượng đơn hàng hoặc sản phẩm dự kiến sẽ xuất
khẩu sang thị trường yêu cầu gỗ hợp pháp theo hợp đồng
hoặc thỏa thuận đã có năm 2019 hoặc sau năm 2019
- Lập bảng kê gồm các cột (i) Sản phẩm (ii) Số lượng đơn
hàng/hợp đồng (iii) Khối lượng/số lượng sản phẩm ; và (iv)
Thị trường nhập khẩu

9.1.1 Đề nghị cho biết tình trạng giá thu mua gỗ nguyên
liệu/sơ chế để sản xuất-chế biến đồ gỗ của doanh nghiệp kể
từ năm 2019 so với năm 2018 theo bảng sau.
- Lập bảng kê gồm các cột (i) Loại gỗ chính; (ii) Nguồn gỗ:
nhập khẩu hoặc khai thác nội địa; (iii) Biến động giá cả:
Tăng, Không thay đổi, Giảm
Nếu tăng hoặc giảm hơn 10%, đề nghị cho biết lý do: ……
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9.2 Thay đổi
giá thành sản
xuất các phẩm
gỗ chính của
doanh nghiệp

9.2.1 Đề nghị cho biết tình trạng/mức độ biến động giá
thành sản xuất các sản phẩm gỗ chính của doanh nghiệp
trong năm 2019 so với năm 2018 theo bảng sau
- Lập bảng kê gồm các cột sau (i) Sản phẩm chính ; (ii) Thị
trường tiêu thụ: xuất khẩu, nội địa ; và (iii) Biến động giá
thành: Tăng, Không thay đổi, Giảm
Nếu tăng hoặc giảm hơn 10%, đề nghị cho biết lý do:…..
Tác động:

Cải thiện quản trị rừng và chính sách địa phương, hỗ trợ hoặc tạo điều kiện cho DN
tham gia các chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp
10.1.1 Cơ quan kiểm lâm đã công khai những nội dung/văn
bản, quy định và/hoặc quy trình thủ tục nào liên quan đến
trách nhiệm thực thi/tuân thủ cung ứng gỗ hợp pháp của
doanh nghiệp tại địa phương?
Cho biết các hình thức công khai đã và/hoặc đang thực
hiện:
- Treo tại bảng cơ quan kiểm lâm

10. Hệ thống
quản lý lâm
nghiệp địa
phương hỗ
trợ hoặc tạo
điều kiện dễ
dàng cho
doanh
nghiệp thực
thi và tuân
thủ quy định
cung ứng gỗ
hợp pháp

10.1 Công
khai thông tin,
trách nhiệm
giải trình của
cơ quan quản
lý, đảm bảo
doanh nghiệp
dễ dàng tiếp
cận quy định,
quy trình và
thủ tục về
quản lý lâm
sản

- In, phân phát đến doanh nghiệp, chính quyền
- Nói chuyện, chia sẻ tại các hội thảo, hội nghị, gặp gỡ định
kỳ
- Cung cấp, tư vấn theo yêu cầu
- Lưu trữ trên trang tin điện tử
10.1.2 Có bao nhiêu cuộc đối thoại/gặp gỡ giữa chính
quyền và cơ quan chuyên môn và doanh nghiệp ngành gỗ
được tổ chức trong năm 2018 nhằm giúp giải đáp, giải quyết
các thắc mắc/vướng mắc của doanh nghiệp?
- Số lần tổ chức
- Tổng số lượt doanh nghiệp tham dự
10.1.3 Tình trạng giải quyết các thắc mắc, vướng mắc của
doanh nghiệp ngành gỗ tại địa phương ghi nhận được trong
năm 2018
- Bảng kê các nội dung của doanh nghiệp theo các cột (i)
Vấn đề thắc mắc/vướng mắc; (ii) Tình trạng giải quyết:
Thỏa mãn/Đồng ý; Chỉ thõa mãn/đồng ý một phần; Chưa
giải quyết/Vẫn tồn đọng; và (iii) Cơ quan/Đầu mối chịu
trách nhiệm

10.2.1 Thông tin về doanh nghiệp và hoạt động SX-KD
10.2 Doanh
(hàng năm) của doanh nghiệp ông/bà có thể tiếp cận
nghiệp sẵn
sàng công khai và/hoặc tìm thấy ở đâu/nguồn nào?
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thông tin SXKD, góp phần
thúc đẩy minh
bạch và giám
sát thực hiện
VPA/FLEGT

- Nguồn thông tin trực tuyến do DN sở hữu và quản lý
(website, webpage, facebook,…)
- Cẩm nang/tài liệu giới thiệu doanh nghiệp (do DN biên
soạn, phát hành)
- Báo cáo tổng kết hoạt đồng định kỳ của doanh nghiệp gửi
các cơ quan có thẩm quyền theo quy định hoặc yêu cầu (6
tháng, 01 năm)
- Báo cáo kiểm toán hàng năm hoặc báo cáo cáo bạch doanh
nghiệp (tham gia TTCK)
- Nguồn thông tin trực tuyến do cơ quan quản lý sở hữu,
vận hành (UBND tỉnh, Sở/ngành, Hải quan, Xúc tiến đầu
tư)
- Nguồn thông tin trực tuyến do cơ quan ngoài nhà nước
quản lý, vận hành (hiệp hội, quảng cáo-tiếp thị, doanh
nghiệp đối tác,…)
- Báo cáo tổng kết chính thức của chính quyền hoặc cơ quan
quản lý (UBND tỉnh, sở/ngành, Hải quan, thuế,…)
- Nguồn khác….
10.2.2 Những loại thông tin nào doanh nghiệp đã công khai
hoặc có thể tiếp cận từ các nguồn:
- Thông tin cơ bản/chung về DN (tên, địa chỉ, liên lạc, lĩnh
vực SX-KD, ngành hàng/sản phẩm, thành tích, lực lượng
lao động, công nghệ,…)
- Kết quả sản xuất kinh doanh (khối lượng sản phẩm, XNK,
doanh thu hoặc tăng trưởng)
- Kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế, phí đối với nhà nước
hàng năm
- Kết quả thực hiện các trách nhiệm môi trường, xã hội
- Số vụ vi phạm quy định của doanh nghiệp
- Thông tin khác …..

10.3 Tăng
cường quản lý
thông tin
doanh nghiệp
ngành công
nghiệp gỗ trên
địa bàn của cơ
quan quản lý

10.3.1 Định kỳ hoặc hàng năm doanh nghiệp ông/bà phải
làm báo cáo gửi cho các cơ quan nào dưới đây:
- Tổng cục lâm nghiệp / Bộ NN-PTNT
- Sở NN-PTNGT
- Sở Tài chính
- Sở KHĐT
- Sở LĐTBXH
- Cục thuế tỉnh / Chi cục thuế
- Sở TNMT
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- Chi cục kiểm lâm / Hạt Kiểm lâm
- UBND huyện / xã
- Hiệp hội chuyên ngành
- Tổ chức chính trị-xã hội địa phương
- Cơ quan khác

10.4 Đảm bảo
sự tham gia và
công bằng của
doanh nghiệp
trong tiếp cận
thông tin và cơ
hội / cải thiện
môi trường
kinh doanh

10.4.1 Hãy cho biết, năm 2018 doanh nghiệp của ông/bà đã
được thông tin hoặc mời tham dự mấy hoạt động/sự kiện
trực tiếp liên quan đến SX-KD theo các loại hình sau đây:
- Hội thảo/hội nghị/diễn đàn bàn về chính sách của nhà
nước liên quan đến doanh nghiệp CBG
- Hội chợ giới thiệu sản phẩm, thị trường, đối tác ngành
CNG
- Tập huấn, tăng cường năng lực SX-KD, công nghệ/thiết
bị, quản trị doanh nghiệp
- Loại hình khác…
Nếu có tham dự, đề nghị cho biết sự kiện/hoạt động đó do
cơ quan, đơn vị nào tổ chức hoặc mời tham
dự……………..
10.5.1 Địa phương đã rà soát, cập nhật và công khai đầy đủ
hệ thống phân loại doanh nghiệp gỗ (OCS) của địa phương
- Có

10.5 Địa
phương ban
hành các cơ
chế hoặc cung
cấp các điều
kiện hỗ trợ
hoặc khuyến
khích các
doanh nghiệp
DNVVN đầu
tư, phát triển,
sản xuất kinh
doanh gỗ hợp
pháp

- Chưa có
Nếu có, bao nhiêu doanh nghiệp đã được phân loại?
Mức độ/tình trạng rủi ro của từng doanh nghiệp có được
công khai đầy đủ?
Tỷ lệ doanh nghiệp xếp loại rủi ro có cam kết hoặc kế hoạch
cải thiện?
10.5.2 Địa phương có các chính sách, cơ chế cụ thể nào hỗ
trợ, khuyến khích các doanh nghiệp ngành gỗ đầu tư phát
triển sản xuất theo hướng bền vững:
- Về đất đai
- Về thuế/phí
- Về thông tin, khoa học công nghệ
- Về giáo dục, đào tạo nghề
- Về tài chính, tín dụng
- Mua sắm công đối với đồ gỗ hợp pháp
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-…
10.6.1 Tình trạng khai thác, buôn bán gỗ trái phép trên địa
bàn huyện/tỉnh (nơi doanh nghiệp hoạt động) ghi nhận năm
2018 (hoặc 2019) như thế nào?
10.6 Doanh
nghiệp và các
bên liên quan
tại địa phương
ủng hộ và tuân
thủ tham gia
cung ứng gỗ
hợp pháp cho
thị trường

- Sử dụng số liệu thống kê của Hạt Kiểm lâm và Chi cục
kiểm lâm tỉnh
10.6.2 Diện tích rừng sản xuất trên địa bàn huyện/tỉnh (nơi
doanh nghiệp hoạt động) được chứng nhận quản lý bền
vững hoặc cấp chứng chỉ có tăng lên hay không?
- Sử dụng số liệu diện tích QLRBV của huyện, tỉnh
10.6.3 Số lượng các chủ đất được cấp chứng nhận quyền sử
dụng đất (lâm nghiệp) hợp pháp trên địa bàn huyện/tỉnh tính
đến năm 2018, trong đó:
- Cấp cho doanh nghiệp
- Cấp cho hộ gia đình
- Cấp cho cá nhân
- Đối tượng khác…
10.7.1 Năm 2018 doanh nghiệp đã tiếp đón và tuân thủ bao
nhiêu cuộc thanh-kiểm tra của các cơ quan chức năng?

10.7 Doanh
nghiệp chịu sự
quản lý và
kiểm soát chặt
chẽ hơn của
chính quyền
và/hoặc cơ
quan chuyên
môn nhằm
đảm bảo tuân
thủ và đáp ứng
các quy định
liên quan đến
sản xuất, kinh
doanh và cung
ứng gỗ hợp
pháp

Trong đó, về phân cấp:
- Thực hiện bởi cơ quan cấp TW: ……………… Thời gian
thực hiện: …………… ngày
- Thực hiện bởi cơ quan cấp tỉnh: ……………… Thời gian
thực hiện: …………… ngày
- Thực hiện bởi cơ quan cấp huyện: …………… Thời gian
thực hiện: …………… ngày
Trong đó, về hinh thức:
- Thanh tra liên nghành: ………………… cuộc
- Thanh tra đơn ngành: ………………….. cuộc
10.7.2 Các cơ quan hoặc nội dung thanh kiểm tra doanh
nghiệp đã tiếp đón và chấp hành thực hiện trong năm 2018
- Đất đai, bảo vệ môi trường
- Quản lý lâm sản/lâm nghiệp, chất lượng sản phẩm
- Thị trường, quảng cáo
- Đóng thuế/phí; xuất nhập khẩu
- Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp
- Lao động, y tế và an toàn lao động, PCCC
- Công đoàn, phụ nữ, thanh niên
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Phụ lục 2: Biểu mẫu khảo sát thông tin DNVVN ngành CNCBG
THEO DÕI TÁC ĐỘNG CỦA HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TỰ NGUYỆN VỀ THỰC THI
LUẬT LÂM NGHIỆP, QUẢN TRỊ RỪNG VÀ THƯƠNG MẠI LÂM SẢN (VPAFLEGT) ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ NGÀNH CÔNG NGHIỆP GỖ Ở
VIỆT NAM
Lời giới thiệu:
Hiệp định VPA-FLEGT giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu bắt đầu có hiệu lực từ ngày
01/6/2019, có khả năng điều chỉnh hoạt động cung ứng gỗ/đồ gỗ của tất cả các doanh nghiệp
tham gia ngành công nghiệp chế biến và thương mại gỗ ở Việt Nam, ở cả thị trường nội địa và
xuất khẩu. Nội dung của Hiệp định này đã và đang được nhà nước thể hiện trong các quy định
thực hiện Luật Lâm nghiệp (như Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT) và nhiều luật khác trong
khuôn khổ Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS). Theo đó, hệ thống này
được hi vọng mang đến tác động tích cực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia ngành
công nghiệp chế biến gỗ, nhưng có thể cũng có những tác động tiêu cực, rủi ro chưa biết rõ. Vì
thế, theo dõi và báo cáo tác động là một nội dung yêu cầu thực hiện của Hiệp định này, làm cơ
sở cho các đề xuất điều chỉnh, sửa đổi các chính sách và quy định liên quan.
Biểu mẫu khảo sát này là một công cụ hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp tự cung cấp thông tin,
từ đó giúp các Hiệp hội doanh nghiệp ngành gỗ, các tổ chức khoa học-công nghệ, nhóm nghiên
cứu và Mạng lưới VNGO-FLEGT tổng hợp, phân tích và báo cáo về tác động của thực thi Hiệp
định VPA-FLEGT. Kết quả theo dõi tác động, bao gồm cả cơ sở dữ liệu từ khảo sát này sẽ
được chia sẻ cho các doanh nghiệp, và cùng phối hợp với các doanh nghiệp để duy trì, cập nhật
cho các lần đánh giá tiếp theo.
Cảm ơn Doanh nghiệp đã hợp tác, tham gia cung cấp thông tin đầy đủ qua biểu mẫu này.
PHẦN A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP (SME)
1. Tên doanh nghiệp/công ty:
…………………………………………………………………….
2. Loại hình doanh nghiệp theo đăng ký hiện hành với nhà nước:
☐ Doanh nghiệp tư nhân

☐ Công ty hợp doanh

☐ Công ty TNHH (2 thành viên trở lên)

☐ Công ty TNHH một thành viên

☐ Công ty cổ phần

3. Theo hình thức sở hữu, doanh nghiệp của ông/bà thuộc nhóm nào dưới đây:
☐ DN tư nhân

☐ DN nhà nước

☐ DN có vốn đầu tư nước ngoài
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4. Đề nghị cho biết các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh mà DN ông bà đã đăng ký hoạt
động với nhà nước và hiện đang đang duy trì hoạt động trên thực tế (tính đến thời điểm khảo
sát):
Đã đăng ký
Stt

Lĩnh vực, ngành nghề

(đánh chéo nếu
có đăng ký)

1

2
3
4

Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây
lâm nghiệp
Khai thác gỗ; khai thác, thu nhặt lâm sản khác
trừ gỗ
Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre,
nứa (trừ giường, tủ, bàn ghế)

Đang duy trì
(đánh chéo nếu
đang duy trì hoạt
động)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

5

Sản xuất giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ

☐

☐

6

Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến

☐

☐

☐

☐

☐

☐

7
8

Xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập-tái xuất, quá
cảnh gỗ và đồ gỗ
Ngành nghề khác ……………………….

5. Về cơ cấu tổ chức và quy mô doanh nghiệp
5.1 Đề nghị cho biết cơ cấu lãnh đạo và quản lý hiện hành của công ty/doanh nghiệp:
a- Hội đồng quản trị (nếu có): gồm …..... người;

trong đó: Nữ: ….. người

b- (Tổng) Giám đốc và các phó (tổng) giám đốc: gồm …... người; trong đó: Nữ: ….. người
5.2 Đề nghị cho biết những tổ chức xã hội nào của người lao động trong công ty đã thành lập
và hoạt động, nếu có (có thể chọn nhiều đáp án):
☐ Công đoàn cơ sở

☐ Hội/chi hội phụ nữ

☐ Đoàn/chi đoàn thanh niên

5.3 Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm 2018 hoặc hiện tại (năm 2019):
☐ Không quá 10 người

☐11-100 người

☐101-200 người

Trong đó, lao động nữ chiếm khoảng …………… %
59

☐Trên 200 người

5.4 Đề nghị cho biết quy mô vốn điều lệ (hay vốn thực góp) của công ty đã đăng ký hoặc đăng
ký điều chỉnh tính đến thời điểm hiện tại:
☐ Không quá 3 tỷ đồng

☐ 3-20 tỷ đồng

☐ 21-100 tỷ đồng

☐ Trên 100 tỷ

đồng
5.5 Đề nghị cho biết kết quả doanh thu từ hoạt động kinh doanh, chế biến gỗ năm 2018 của
DN:
☐ Không quá 10 tỷ đồng

☐ 10-50 tỷ đồng

☐ 51-200 tỷ đồng

☐ Trên 200 tỷ

đồng
PHẦN B. TIẾP CẬN THÔNG TIN VÀ SỰ SẴN SÀNG CỦA DOANH NGHIỆP ĐÁP
ỨNG YÊU CẦU ĐẢM BẢO CUNG ỨNG GỖ HỢP PHÁP
6. Đề nghị cho biết số lượt lãnh đạo và cán bộ nòng cốt đã được mời tham dự các sự kiện,
hoạt động (hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, tham quan học hỏi) trong và ngoài nước liên
quan đến gỗ hợp pháp, cung ứng gỗ hợp pháp, VPA-FLEGT? (Tính đến thời điểm hiện tại)
☐ Không/chưa tham dự lần nào

☐ 1-5 lượt

☐ 6-10 lượt ☐ Trên 10 lượt

7. Tự đánh giá mức độ hiểu biết của cán bộ lãnh đạo, quản lý của DN về gỗ hợp pháp theo
VPA/FLEGT hiện nay là:
☐ Rất kém/Hoàn toàn chưa biết gì

☐ Kém/Biết rất ít

☐ Trung bình/Biết nhưng không đầy đủ

☐ Tốt

☐ Rất tốt

8. Doanh nghiệp có điều chỉnh chiến lược hoặc kế hoạch SX-KD như thế nào để thích ứng
với quy định mới của nhà nước và yêu cầu thị trường về cung ứng sản phẩm gỗ hợp pháp?
(Chọn các nội dung điều chỉnh liên quan doanh nghiệp đã thực hiện)
☐ Nguyên liệu gỗ đầu vào (nguồn cung, chủng loại, địa bàn ít rủi ro)
☐ Sản phẩm (chủng loại, cơ cấu, khối lượng phù hợp với thị trường)
☐ Tiếp thị và thị trường (mở rộng, thu hẹp hoặc chuyển hướng)
☐ Đầu tư, chuyển giao công nghệ, thiết bị sản xuất
☐ Sắp xếp lại cơ cấu quản lý, sản xuất, kinh doanh
☐ Cải tiến quản lý tài chính, chi phí SX-KD, gồm cả bảo hiểm
☐ Cải cách lao động (tuyển dụng, đào tạo, bố trí việc làm; lao động nữ/trẻ em)
☐ Đảm bảo an toàn SX-KD (bảo hộ lao động, PCCC, bảo vệ môi trường) và quan hệ xã hội
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☐ Khía cạnh khác …………………………………………………………
☐ Chưa thực hiện
9. Doanh nghiệp đã tiến hành điều chỉnh, sắp xếp lại những cơ cấu hoặc chức năng quản lý,
sản xuất, kinh doanh nào để phù hợp với yêu cầu đảm bảo cung ứng gỗ hợp pháp? (Có thể
chọn nhiều nội dung liên quan)
☐ Quản lý-điều hành (Hội đồng quản trị, Ban giám đốc)
☐Tổ chức cung ứng nguyên liệu, sản xuất và giám sát chất lượng sản phẩm (đầu vào-đầu ra)
☐Tiếp thị-kinh doanh; mở rộng thị trường/khách hàng
☐Quản lý hành chính-nhân sự; an toàn-lao động
☐Quản lý tài chính-đầu tư (ví dụ, trồng, khai thác rừng bền vững)
☐ Khía cạnh khác
………………………………………………………………………………
☐ Chưa thực hiện
10. Để có thể tuân thủ đầy đủ các quy định về cung ứng gỗ hợp pháp, về nội dung phân loại
doanh nghiệp (OCS), DN đã tự đánh giá rủi ro, hoặc được hỗ trợ đánh giá rủi ro hay chưa?
☐ Không biết/Không quan tâm (di chuyển sang câu 11)
☐ Biết có yêu cầu đánh giá rủi ro, nhưng chưa thực hiện (di chuyển sang câu 11)
☐ Đã thực hiện/đánh giá (tiếp tục câu 10)
Nếu đã thực hiện/đánh giá thì doanh nghiệp được hoặc có thể được xếp vào nhóm nào dưới
đây:
☐ Không còn rủi ro (tức là sẵn sàng đáp ứng đầy đủ toàn bộ yêu cầu cung ứng gỗ hợp pháp)
☐ Vẫn còn rủi ro
Nếu kết quả đánh giá cho rằng doanh nghiệp vẫn còn đối mặt với rủi ro về tuân thủ cung ứng
gỗ hợp pháp, thì đề nghị cho biết mức độ rủi ro thế nào theo các yêu cầu dưới đây về Hệ
thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (VNTLAS) của Hiệp định VPA:
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Tiêu chí DN cần đáp ứng

Đánh giá tình trạng hiện tại của doanh
nghiệp
Tuân thủ

Không/chưa

Không

chưa đầy đủ

tuân thủ

biết/Không có ý
kiến

Tuân thủ các bằng chứng động về
kiểm soát chuỗi cung ứng nhằm đảm
bảo rằng chỉ có gỗ hợp pháp đi vào
chuỗi cung ứng
Đáp ứng các yêu cầu về kê khai và báo
cáo kiểm soát chuỗi cung ứng
Tuân thủ các bằng chứng tĩnh
Tình trạng vi phạm và chế tài xử lý
11. Về yêu cầu đảm bảo bình đẳng giới, cam kết của doanh nghiệp về bảo vệ quyền và lợi ích
của lao động nữ được trình bày và ghi nhận trong các quy định/nội dung nào sau đây?
- Quy chế doanh nghiệp:

☐ Có

☐ Không/Chưa

- Hợp đồng lao động:

☐ Có

☐ Không/Chưa

12. Đề nghị cho biết mức độ thực hiện hoặc tuân thủ của doanh nghiệp đối với các quy định
của pháp luật về đảm bảo quyền-lợi của lao động nữ (tính đến thời điểm hiện tại, tháng 102019) theo các nội dung dưới bảng sau:
Các quy định liên quan đến đảm bảo quyền
lợi của phụ nữ
Thời lượng làm việc (8 tiếng/ngày; 40
tiếng/tuần)
Trả lương, thưởng đúng thời hạn hoặc thỏa thuận
Quy định về đóng bảo hiểm xã hội
Quy định về đóng bảo hiểm y tế
Quy định về đóng bảo hiểm thất nghiệp
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Phúc lợi chế độ thai sản trước và sau khi sinh
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Thực
hiện tốt,
đầy đủ

Thực hiện
nhưng chưa
đầy đủ

Chưa
thực
hiện

Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
Học tập, nâng cao tay nghề
13. Doanh nghiệp đã tiến hành rà soát và cải thiện hệ thống quản lý, lưu trữ thông tin-hồ sơ gỗ
theo các chuỗi cung ứng, để đảm bảo thuận lợi cho công tác xác minh và kiểm tra chưa?
☐ Đã rà soát và điều chỉnh/bổ sung (hoặc củng cố)
☐ Đang rà soát (và sẽ củng cố lại nếu cần thiết)
☐ Chưa thực hiện/Không biết (di chuyển sang câu 14)
Nếu doanh nghiệp đã thực hiện rà soát, đề nghị cho biết các điều chỉnh hoặc củng cố hệ
thống quản lý thông tin-hồ sơ gỗ liên quan đến chức năng nào:
☐ Chuẩn hóa quy trình thực hiện đối với từng chuỗi cung
☐ Bổ sung biểu mẫu / thủ tục theo yêu cầu
☐ Chế độ cập nhật/báo cáo
☐ Bố trí/phân công nhân lực thực hiện
14. Doanh nghiệp đã triển khai ứng dụng công nghệ cho quản lý thông tin-dữ liệu gỗ nhằm cải
thiện, củng cố chất lượng công tác tạo lập, xác minh bằng chứng, hoặc kiểm tra hồ sơ gỗ từ
khai thác, nhập khẩu cho đến chế biến, thương mại sản phẩm?
☐ Chưa thực hiện / Không biết (di chuyển sang câu 15)
☐ Đang rà soát, tìm hiểu áp dụng
☐ Đã triển khai áp dụng theo thực tế
Nếu đã triển khai áp dụng, đề nghị cho biết có những ứng dụng công nghệ liên quan nào (có
thể chọn nhiều đáp áp)?
☐ Phần mềm quản lý-lưu trữ hệ thống thông tin bộ gỗ/sản phẩm gỗ tại doanh nghiệp
☐ Ứng dụng thu thập-lưu trữ thông tin trên thiết bị di động theo từng đơn hàng gỗ/đồ gỗ
☐ Phát triển và sử dụng các loại biểu mẫu trực tuyến theo quy định
☐ Các ứng dụng có thể khác….. ………………………………………………………..

63

15. Tính đến thời điểm hiện tại, có những loại chi phí nào dưới đây mà doanh nghiệp đã ghi
nhận có phát sinh trong thực tế mà doanh nghiệp phải đầu tư, nâng cấp, chi phí thêm để đáp
ứng các quy định của pháp luật (nhà nước) và tiêu chuẩn thị trường ngày càng tăng về cung
ứng gỗ, đồ gỗ hợp pháp (có thể chọn nhiều đáp án):
☐Tư vấn, đào tạo (về gỗ hợp pháp, kế hoạch SX-KD, công nghệ, tiếp thị)
☐Tiếp cận thị trường/khách hàng (tiêu thụ sản phẩm gỗ hợp pháp)
☐ Đầu tư, chuyển giao công nghệ sản xuất
☐Quản lý hồ sơ, thông tin, dữ liệu của doanh nghiệp
☐Phòng chống chữa cháy (huấn luyện, phương tiện, cải thiện hạ tầng)
☐ Bảo vệ môi trường, quản lý và xử lý phế liệu, chất thải
☐ Gia tăng nhân sự (quản lý-vận hành; sản xuất; giám sát), phúc lợi lao động
☐ Chi phí vận tải/vận chuyển (để mua nguyên liệu; phân phối, xuất khẩu sản phẩm hợp pháp)
☐Thuế, phí liên quan đến các thủ tục phát sinh (mới)
☐Thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng
☐ Chưa ghi nhận được / Chưa thấy phát sinh liên quan
PHẦN C. DOANH NGHIỆP CẢI THIỆN SẢN XUẤT, TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG VÀ
HIỆU QUẢ KINH DOANH TỪ YÊU CẦU TUÂN THỦ CUNG ỨNG GỖ HỢP PHÁP
16. Đề nghi doanh nghiệp cho biết tỷ lệ các loại gỗ mà doanh nghiệp đã khai thác, mua bán
đưa vào sản xuất và chế biến đồ gỗ (tính đến hết năm 2018).
Stt Loại gỗ

Tỷ lệ ước tính (%)

1

Gỗ rừng trồng tập trung trong nước

2

Gỗ vườn nhà, trang trại và cây phân tán

3

Gỗ cao su trong nước

4

Gỗ mua lại sau xử lý tịch thu

5

Gỗ nhập khẩu
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16.2 Trong năm 2018, NẾU doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu hoặc mua bán, sử dụng nguồn
gỗ nhập khẩu cho sản xuất, chế biến đồ gỗ?
Có ☐

Không ☐

(di chuyển đến câu 17)

Nếu có, đề nghị cho biết:
- Nguồn gỗ nhập khẩu đó có nguồn gốc/khai thác từ quốc gia, khu vực địa lý nào?
Khối lượng ước tính (m3)

Stt Quốc gia hoặc khu vực địa lý
1
2
3
4
5

- Các tên gỗ nhập khẩu chính (chọn 5 loài gỗ nhập khẩu DN sử dụng nhiều nhất)
Stt

Tên gỗ nhập khẩu (tên thương mại)

Khối lượng ước tính (m3)

1
2
3
4
5
16.3 Đề nghị cho biết tên các quốc gia, khu vực địa lý của nguồn gỗ nhập khẩu 2019 (mà
doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu hoặc sử dụng) mà được xem là MỚI hoặc KHÁC so với
nguồn gỗ năm 2018 nói trên:
Stt Quốc gia hoặc khu vực địa lý

Tên gỗ nhập khẩu mới hoặc khác

1
2
3
4
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17. Ghi nhận của DN về các địa bàn (các tỉnh) nơi cung ứng hoặc là nguồn gỗ nội địa khác
nhau mà DN đã khai thác, mua bán đưa vào sản xuất, chế biến đồ gỗ năm 2018 và năm 2019.
Nguồn gỗ DN mua bán, sử dụng

Ghi nhận địa bàn

Ghi nhận địa bàn nguồn

(nếu có)

nguồn gỗ năm 2018

gỗ trong 6 tháng đầu

(tỉnh, tên gỗ chính)

năm 2019 (tỉnh, tên gỗ
chính)

Gỗ rừng trồng tập trung trong nước
Gỗ vườn nhà, trang trại và cây
phân tán
Gỗ cao su trong nước
Gỗ mua lại sau xử lý tịch thu
18. Ghi nhận của doanh nghiệp về sự thay đổi giá thu mua thực tế các loại gỗ nguyên liệu
chính để đưa vào sản xuất, chế biến đồ gỗ khi so sánh giữa năm 2018 và 2019 bằng cách
đánh dấu (X) theo bảng dưới đây. Lưu ý nguồn gốc gỗ được ký hiệu phân loại như sau: (i) Gỗ
rừng trồng tập trung trong nước; (ii) Gỗ vườn nhà, trang trại và cây phân tán; (iii) Gỗ cao
su trong nước; (iv) Gỗ mua lại sau xử lý tịch thu; và (v) Gỗ nhập khẩu
Các tên gỗ nguyên liệu

Nguồn

So sánh biến động giá thu mua gỗ nguyên

chính của DN

gốc gỗ

liệu giữa năm 2018 và 2019
Tăng

Ví dụ: gỗ xoan (gỗ tròn)

(ii)

Giảm

Không thay đổi

x

19. Ghi nhận của doanh nghiệp về tình trạng thay đổi giá thành sản xuất các sản phẩm gỗ
chính của doanh nghiệp khi so sánh số liệu năm 2018 và 2019 (06 tháng đầu năm). Đánh giá
(X) cho cả sản phẩm tiêu thụ tại thị trường nội địa và xuất khẩu (nếu có)
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Các sản phẩm gỗ chính

Sản xuất tiêu thụ nội địa

của doanh nghiệp

Tăng

Giảm

Không

Sản xuất để xuất khẩu
Tăng

Giảm

thay đổi
x

Không
thay đổi

X

PHẦN D. CẢI THIỆN QUẢN TRỊ LÂM NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG CHÍNH SÁCH,
TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP THAM GIA CUNG ỨNG GỖ HỢP PHÁP
20. Doanh nghiệp có triển khai các hình thức hợp tác liên kết trực tiếp với hộ gia đình trồng,
chăm sóc rừng sản xuất nhằm đảm bảo cung cấp nguồn gỗ nguyên liệu hợp pháp hay không?
☐ Có

☐ Không (di chuyển đến câu 21)

20.2 Nếu doanh nghiệp đang có hợp tác, liên kết với hộ gia đình trồng rừng, đề nghị tóm tắt
kết quả thực hiện đến cuối năm 2018 hoặc đến thời điểm hiện nay theo bảng tổng hợp sau:
Chỉ số kết quả

Hộ gia đình đầu tư trồng

DN đầu tư trồng rừng

rừng sản xuất và ký hợp

sản xuất; hộ gia đình

đồng liên kết bán/cung cấp

góp đất và ký hợp đồng

gỗ hợp pháp cho doanh

chăm sóc rừng; tỷ lệ ăn

nghiệp

chia theo thỏa thuận

Tổng số hộ tham gia
Số hoặc tỷ lệ hộ tham gia đã có
sổ đỏ
Số hộ là đồng bào DTTS
Diện tích cung ứng gỗ (ha)
Các loại/giống cây đã trồng
Các địa bàn thực hiện (xã, huyện
tỉnh)
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20.3 Khi hợp tác, liên kết với hộ gia đình trồng rừng sản xuất, DN có tổ chức tập huấn,
hướng dẫn cho các hộ tham gia về cung ứng gỗ hợp pháp, QLRBV, chứng chỉ rừng,… hay
không?
☐ Không/Chưa thực hiện
☐ Có/Đã thực hiện – với số lượt người tham dự đến nay là …….. lượt; …….. lớp/khóa
21. Doanh nghiệp có kết nối và thiết lập mạng lưới các đại lý (hoặc cơ sở) thu mua, sơ chế
gỗ, lâm sản tại địa phương để tạo nguồn cung ứng gỗ hợp pháp cho doanh nghiệp chế biến
gỗ?
☐ Không (di chuyển đến câu 22)

☐ Có

(21.2) Nếu có, đề nghị doanh nghiệp cho biết đến nay:
- Có bao nhiêu đại lý/cơ sở liên kết tại địa phương?
……………………………………………..
- Các đại lý liên kết phân bố ở địa bàn các tỉnh nào?
……………………………………………...
- DN đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn các đại lý, cơ sở liên kết về cung ứng gỗ hợp pháp:
☐ Không

☐ Có

☐ Không biết / Không có ý kiến

22. Có thể tiếp cận, tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp và hoạt động SX-KD của doanh
nghiệp từ các nguồn nào dưới đây (có thể chọn nhiều đáp án):
☐ Nguồn thông tin trực tuyến do DN sở hữu và quản lý (website, webpage, facebook,…)
☐ Cẩm nang/tài liệu giới thiệu doanh nghiệp (do DN biên soạn, phát hành)
☐ Báo cáo tổng kết định kỳ của DN gửi các cơ quan có thẩm quyền (6 tháng, 01 năm)
☐ Báo cáo kiểm toán hàng năm hoặc báo cáo cáo bạch doanh nghiệp (tham gia TTCK)
☐ Nguồn thông tin trực tuyến do cơ quan quản lý vận hành (như UBND tỉnh, Sở/ngành)
☐ Nguồn thông tin trực tuyến của hiệp hội, quảng cáo-tiếp thị, doanh nghiệp đối tác
☐ Báo cáo tổng kết của chính quyền hoặc cơ quan quản lý (như UBND tỉnh, Hải quan,
thuế,…)

68

☐ Nguồn khác như báo chí, mạng xã hội,…
23. Loại thông tin nào về doanh nghiệp đã được công khai từ các nguồn hoặc kênh thông tin
xác định nói trên (câu 22) (có thể chọn nhiều đáp án):
☐ Thông tin cơ bản/chung về DN (tên, địa chỉ, liên lạc, lĩnh vực SX-KD, ngành hàng/sản
phẩm, thành tích, lực lượng lao động, công nghệ,…)
☐ Kết quả sản xuất kinh doanh (khối lượng sản phẩm, XNK, doanh thu hoặc tăng trưởng)
☐ Kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế, phí đối với nhà nước hàng năm
☐ Kết quả thực hiện các trách nhiệm môi trường, xã hội
☐ Số vụ vi phạm quy định cung ứng gỗ hợp pháp của doanh nghiệp hoặc bị liên đới
24. Doanh nghiệp đã được tiếp cận và hưởng lợi từ các chính sách hoặc cơ chế nào của các
địa phương/tỉnh về hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển trồng, khai thác, chế biến, kinh
doanh gỗ theo hướng bền vững? (Có thể chọn nhiều đáp án)
☐ Về đất đai (trồng rừng, làm nhà máy/kho bãi,…)
☐ Về thuế/phí
☐ Về thông tin, khoa học công nghệ; chuyển giao khoa học-công nghệ
☐ Về giáo dục, đào tạo nghề
☐ Về tài chính, tín dụng
☐ Về xúc tiến thương mại, tiếp cận và mở rộng thị trường
☐ Yêu cầu mua sắm công đồ gỗ hợp pháp
☐ Không có chính sách hoặc cơ chế hỗ trợ, ưu đãi nào
25. Năm 2018 hoặc 2019 doanh nghiệp có tiếp đón và tuân thủ các cuộc/đoàn thanh-kiểm tra
của các cơ quan chức năng về các nội dung nào dưới đây:
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Nội dung thanh kiểm tra

Cơ quan thực hiện / đến làm việc với
DN

Quản lý lâm sản, tài nguyên rừng
Quản lý sử dụng đất đai của DN
Tuân thủ thực hiện bảo vệ môi trường
Quy cách, chất lượng hàng hóa/đồ gỗ
Thực hiện quy định về xuất nhập khẩu
Tuân thủ quy định về tài chính (thuế, phí)
An toàn lao động, PCCC
Bảo hiểm cho lao động (xã hội, y tế, thất
nghiệp)
Thông tin, quảng cáo của doanh nghiệp
Công đoàn, công tác xã hội
Nội dung khác
Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý Doanh nghiệp!
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Phụ lục 3: Xác định cơ sở và phạm vi khung giám sát tác động của Hiệp định
VPA-FLEGT đối với DNVVN ngành CNCBG ở Việt Nam
1. Điều 15 của Hiệp định về Sự tham gia của các bên liên quan trong việc thực thi Hiệp định,
tại Khoản 2 quy định “Việt Nam đảm bảo rằng việc thực thi và giám sát Hiệp định này sẽ được
thực hiện một cách minh bạch cùng với sự tham gia của các bên liên quan, bao gồm các tổ chức
phi chính phủ, hiệp hội lâm nghiệp, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn, cộng đồng địa phương
và người dân sinh sống trong khu vực rừng” , và phía Việt Nam “đảm bảo rằng sẽ có một cơ
chế giám sát việc thực thi…” và “tổ chức tham vấn thường xuyên với các bên liên quan về việc
thực thi Hiệp định này…”
2. Phụ lục IX của Hiệp định VPA-FLEGT về Chức năng của Ủy ban thực thi chung, tại Mục
2- Giám sát và đánh giá việc thực thi Hiệp định, Khoản c quy định “Giám sát và đánh giá tác
động kinh tế, xã hội và môi trường của việc thực thi Hiệp định này và quyết định các biện pháp
phù hợp để giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra.” Bên cạnh đó, Điều 16 của Hiệp định
về An toàn xã hội cũng quy định “Để giảm thiểu các tác động tiêu cực có thể phát sinh từ việc
thực thi Hiệp định này, các bên thống nhất đánh giá tác động đối với các nhóm dân tộc thiểu
số và cộng đồng địa phương liên quan và đối với sinh kế của họ cũng như tác động đối với các
hộ gia đình và ngành công nghiệp gỗ”. Thông thường, các tác động tiêu cực chỉ phát sinh khi
quy định liên quan đã có hiệu lực thực thi và tuân thủ (theo thời gian xác định), và trên cơ sở
đó, các phát hiện và khuyến nghị về kế hoạch, giải pháp giảm thiểu tiêu cực mới có cơ sở đề
xuất.
3. Nguyên tắc chung, mục đích chính của hoạt động giám sát (độc lập) tác động của VPAFLEGT là để xem liệu mục tiêu của Hiệp định này có đạt được (như kỳ vọng) theo cam kết
chung của phía Việt Nam và EU hay không. Với các cơ sở pháp lý được thiết lập, cụ thể như
VNTLAS và cấp phép FLEGT, mục tiêu đó được quy định tại Điều 1 là “đảm bảo rằng tất cả
các mặt hàng gỗ thuộc phạm vi điều chỉnh của Hiệp định này được nhập khẩu vào Liên minh
từ Việt Nam đều được sản xuất hợp pháp, và từ đó, thúc đẩy thương mại các sản phẩm gỗ có
nguồn gốc từ rừng được quản lý bền vững và được khai thác phù hợp với quy định pháp luật
của quốc gia khai thác.”. Để đạt được mục tiêu này, các DNVVN – với tư cách là các pháp
nhân hoặc chủ thể có nghĩa vụ, trách nhiệm tuân thủ các quy định của VPA-FLEGT – phải
đảm bảo có sự chuẩn bị phù hợp để sẵn sàng (readiness) thực hiện. Phạm vi của đáp ứng này
của DNVVN đối với VPA-FLEGT bao gồm:
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•

Nhận thức: Được thông tin, và đảm bảo có sự hiểu biết đúng, đầy đủ về yêu cầu tuân
thủ quy định VPA-FLEGT từ sự can thiệp của các bên có trách nhiệm hoặc lợi ích liên
quan đối với chuỗi cung ứng, cả từ Việt Nam và EU;

•

Cải thiện thể chế/quản trị doanh nghiệp thích ứng: Có thể bao gồm thay đổi, điều chỉnh
cơ cấu, quy trình, thủ tục tổ chức quản lý sản xuất, kinh doanh; quản lý nhân sự, tài sản,
thông tin giao dịch; cải tiến sản phẩm, tiếp thị và quan hệ khách hàng, công chúng; ứng
dụng khoa học công nghệ; giám sát và giải quyết khiếu nại; quản trị nội bộ và quản trị
khách hàng, sản phẩm, thị trường liên quan đến chuỗi cung ứng;

4. Giám sát tác động của VPA-FLEGT đối với ngành gỗ nói chung được phân biệt với đánh
giá độc lập thực hiện theo quy định tại Điều 10 và Phụ lục VI (tập trung vào đánh giá định kỳ
việc thực hiện, hiệu quả và tin cậy của VNTLAS và cơ chế cấp phép FLEGT, bao gồm cả thực
thi khiếu nại). Với vai trò là một chính sách mới, khi có hiệu lực áp dụng, thì việc tuân thủ thực
hiện VPA-FLEGT của DNVVN cuối cùng sẽ phản ánh mức độ tác động trực tiếp hoặc gián
tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, tức là quan hệ chi phí-lợi ích đối với một, một số hoạt
động, sản phẩm hoặc toàn bộ hoạt động của một doanh nghiệp xác định. Theo đó, hiệu quả sản
xuất của DNVVN ngành CNCBG có thể liên quan đến:
•

Sự thay đổi chi phí, doanh thu, lợi nhuận đối với một sản phẩm hàng hóa hoặc toàn bộ
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo thời gian;

•

Giá trị thương hiệu và sự mở rộng thị trường; số lượng hợp đồng/khách hàng

•

Thay đổi về quy mô, tính chất nguyên liệu (đầu vào), sản phẩm/thành phẩm

•

Các lợi ích gia tăng khác từ thay đổi quản lý sản xuất, công nghệ

5. Ngoài khả năng tác động đến nội tại các DNVVN tham gia chuỗi cung ứng gỗ, VPA-FLEGT
cũng có thể tác động lên quản trị lâm nghiệp địa phương thể hiện qua sự ảnh hưởng đến các
giao dịch hoặc quan hệ trực tiếp giữa doanh nghiệp với các chủ thể lâm nghiệp địa phương (cá
nhân, hộ gia đình, cộng đồng, chủ rừng tổ chức), chính quyền địa phương (UBND xã, huyện)
và cơ quan chuyên môn địa phương (kiểm lâm, tài nguyên-môi trường, thuế, lao động thương
binh xã hội, tư pháp,…). Đó là mối quan hệ 02 chiều: (i) tác động đó là kết quả từ việc DNVVN
yêu cầu các bên tuân thủ quy định VPA khi tham gia chuỗi cung ứng; và/hoặc (ii) tác động đó
là kết quả thực thi VPA/FLEGT của chính quyền và cơ quan quản lý chuyên môn và DNVVN
là đối tượng bị điều chỉnh. Như vậy phạm vi tác động của VPA đến DNVVN gồm có:
•

Tác động vào mối quan hệ hợp tác, liên kết giữa DNVVN với các hộ gia đình, tổ chức
trồng rừng hoặc cơ sở chế biến/sơ chế gỗ, lâm sản;
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•

Tác động vào mối quan hệ 02 chiều giữa chính quyền và cơ quan quản lý chuyên môn
(về theo dõi quản lý nhà nước theo phân công; giám sát/thanh kiểm tra về tuân thủ pháp
luật; hỗ trợ và thúc đẩy phát triển) với DNVVN (tuân thủ thực hiện và báo cáo định kỳ,
bất thường theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền)

6. Bối cảnh ngành gỗ hiện tại cho thấy mặc dù tốc độ kim ngạch XNK tăng nhanh, đều và có
tỷ trọng khá lớn, nhưng phần lớn (70%) giá trị này đến từ doanh nghiệp FDI hoặc doanh nghiệp
lớn. Như vậy, DNVVN chủ yếu gắn với chuỗi cung ứng trong khu vực nội địa, bao gồm cung
cấp nguyên liệu đầu vào sơ cấp, thành phẩm sơ chế và đồ nội thất. Vì thế, sự thay đổi hoặc
thích ứng của DNVVN trong tương lai, nếu có, có thể không chỉ bởi sự tác động của VPAFLEGT, mà còn có thể bởi các chính sách khác của nhà nước, hoặc nước ngoài ngoài phạm vi
điều chỉnh về gỗ hợp pháp. Nói cách khác, việc nhận diện và phân lập rõ ràng tác động của
VPA-FLEGT khi quy định này có hiệu lực chỉ có tính chất tương đối (hoặc, khó xác định). Do
đó, các chỉ số giám sát tác động DNVVN sẽ được thiết kế dựa trên 02 nguồn thông tin chính:
•

Thông tin/số liệu cho chính từng DNVVN tham gia cung cấp, phản hồi

•

Thông tin/số liệu do các bên liên quan có mối quan hệ (trực tiếp) với DNVVN trong
chuỗi cung ứng, ví dụ: hộ gia đình, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý chuyên
môn (kiểm lâm, thuế, TNMT, lao động, bảo hiểm, đào tạo, quản lý thị trường, hải
quan) hoặc doanh nghiệp cung ứng khác

7. Khung giám sát tác động của VPA-FLEGT đối với DNVVN sẽ tập trung vào các chỉ số phản
ánh mức độ sẵn sàng tham gia và kết quả đầu ra (sản xuất, kinh doanh) của doanh nghiệp để
có thể phân tích, xác định các tác động tích cực, tiêu cực của chính sách mới này khi có hiệu
lực. Các chỉ số được thiết kế giúp nhận diện tác động của VPA-FLEGT đối với từng doanh
nghiệp DNVVN và của cả hệ thống DNVVN liên quan dựa trên “trách nhiệm của tổ chức” đã
được quy định cho 05 nhóm yêu cầu tuân thủ của Hiệp định được tóm tắt trong bảng dưới đây:
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Yêu cầu
tuân thủ

Tham
chiếu
VPA

Trách nhiệm của tổ chức

Tạo lập, xác
minh và phê
duyệt bằng
chứng tại tất
cả các công
đoạn của
chuỗi cung

4.4.1

1. Chịu trách nhiệm về sự chính xác thông tin và tính hợp pháp của tất
cả các nguồn gỗ, kể cả nguồn gỗ nội địa. Đối với gỗ nhập khẩu, tổ
chức phải thực hiện trách nhiệm giải trình theo quy định;
2. Chịu trách nhiệm tạo lập, xác minh và phê duyệt bằng chứng hoặc
đề nghị các chủ thể xác minh tạo lập, xác minh và duyệt bằng chứng
cho mỗi giao dịch phù hợp với từng điểm của chuỗi cung;
3. Chịu trách nhiệm kiểm tra và lưu giữ bằng chứng về tính hợp pháp
của gỗ được mua khi mua gỗ từ bất kỳ nguồn nào;
4. Kiểm tra tính xác thực và tính hợp lệ của hồ sơ gỗ và đối chiếu sự
phù hợp giữa hồ sơ với lô gỗ thực tế để đảm bảo gỗ mua là hợp pháp.
Trong trường hợp có nghi ngờ rủi ro về gỗ bất hợp pháp, tổ chức sẽ
không mua gỗ.
5. Đánh giá nhà cung ứng có kiểm tra và tài liệu hóa bằng chứng về
tính hợp pháp của gỗ được mua hay không

Hệ thống
phân loại tổ
chức và xác
minh dựa
trên rủi ro

5.4.1

6. Đăng ký vào hệ thống phân loại tổ chức (OCS) và thực hiện tự đánh
giá theo quy định. Bản đánh giá của tổ chức được nộp cho CCKL tỉnh
hoặc chủ thể khác được Chính phủ ủy quyền để thẩm định;
7. Tiến hành đánh giá lại theo định kỳ và nộp Bản đánh giá lại cho
CCKL tỉnh hoặc chủ thể khác được Chính phủ ủy quyền để thẩm định

Kiểm soát
chuỗi cung
ứng

6.6.1

8. Đảm bảo chỉ có gỗ hợp pháp đi vào chuỗi cung ứng, cả nguồn gỗ
trong nước; đối với gỗ nhập khẩu phải có trách nhiệm giải trình theo
quy định;
9. Lập hồ sơ và báo cáo theo dõi nhập, xuất gỗ, tuân thủ các yêu cầu
về báo cáo cho các cơ quan Chính phủ có liên quan theo quy định của
pháp luật để đối chiếu khối lượng nhập, xuất và xác định nghi ngờ về
lô gỗ theo quy định

Xác minh
xuất khẩu

7.1.1,
7.1.2

10. Tuân thủ trình tự lập, xác minh Hồ sơ lâm sản xuất khẩu đối với
Tổ chức nhóm 1 và Tổ chức nhóm 2

Lưu trữ và
quản lý dữ
liệu

12.2.1

11. Lập và lưu trữ các bằng chứng tĩnh và bằng chứng động theo quy
định tại Phụ lục II. Đối với các giấy tờ trong hồ sơ lâm sản gồm Bảng
kê, hóa đơn bán hàng và bằng chứng khác được yêu cầu lưu trữ trong
thời hạn 05 năm;
12. Tất cả các tổ chức thuộc chuỗi cung của Hệ thống VNTLAS có
trách nhiệm định kỳ kê khai, báo cáo chuỗi cung ứng theo quy định
cho Kiểm lâm;
13. Tất cả các tổ chức trong chuỗi cung ứng có trách nhiệm cung cấp
thông tin thông qua Bản đánh giá sẽ được áp dụng trong hệ thống
OCS
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Ấn phẩm này được xuất bản trong khuôn khổ Dự án “Các tổ chức xã
hội giám sát tác động của Hiệp định Đối tác Tự nguyện trong bối
cảnh FLEGT và REDD+” do Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên
Hiệp Quốc (FAO) tài trợ thuộc Chương trình FAO-EU FLEGT.

Một phần kinh phí xuất bản ấn phẩm này được hỗ trợ từ Dự án “Rừng, Quản
trị, Thị trường và Khí hậu” do DFID tài trợ thông qua tổ chức Fern.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ:

Tác giả chịu trách nhiệm
hoàn toàn về nội dung, tính
chính xác của ấn phẩm này.
Nội dung ấn phẩm không
nhất thiết phản ánh quan
điểm của các tổ chức tài trợ
cũng như SRD
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