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GIỚI THIỆU 

Để thúc đẩy việc quản lý nguồn gốc gỗ hợp pháp, Liên minh Châu Âu (EU) đã theo đuổi 

sáng kiến đàm phán Hiệp định đối tác tự nguyện về tăng cường thực thi luật lâm nghiệp, quản 

trị rừng và thương mại lâm sản (VPA-FLEGT) kể từ năm 2003-một Hiệp định thương mại 

ràng buộc pháp lý giữa EU với các nước xuất khẩu gỗ bên ngoài EU. Là một trong những 

quốc gia giàu nguồn tài nguyên rừng, năm 2010, chính phủ Việt Nam đã bắt đầu quá trình 

đàm phán về hiệp định này với EU. Sau một quá trình đàm phán, năm 2018, hiệp định đã 

được ký bởi Việt Nam và EU. Tháng 6 năm 2019, hiệp định đã được phê chuẩn và có hiệu 

lực. Dự kiến năm 2021, Việt Nam chỉ xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ có giấy phép 

FLEGT vào thị trường EU. 

Nội dung cốt lỗi của VPA là cung cấp một khung pháp lý với mục đích đảm bảo là tất cả sản 

phẩm gỗ nhập khẩu vào EU là được sản xuất hợp pháp và từ gỗ có nguồn gốc hợp pháp. Mặc 

dù VPA-FLEGT chú trọng vào hiệp định thương mại song phương và gỗ hợp pháp, nhưng nó 

cũng có những kỳ vọng xa hơn, đó là thúc đẩy quản trị rừng của Việt Nam, trong đó đặc biệt 

nhấn mạnh đến  trách nhiệm giải trình và minh bạch thông tin. 

Nhằm đảm bảo tính minh bạch trong quản trị rừng được tốt, hiệp đinh VPA đã xây dựng phụ 

lục VIII về công khai thông tin. Liệu VPA-FLEGT có tăng cường đáng kể tính minh bạch và 

lợi ích của minh bạch có thể đạt được một cách đầy đủ nhất hay không? Điều này cần có một 

nghiên cứu để xem xét thực trạng của sự minh bạch hiện nay, làm cơ sở cho giám sát tác 

động của VPA-FLEGT đến tính minh bạch của quản trị rừng trong thời gian sắp tới. 

Dựa vào kết quả phỏng vấn 132 người từ ba nhóm đối tượng khác nhau là cán bộ lâm nghiệp, 

doanh nghiệp chế biến gỗ và nông dân trồng rừng tại ba tỉnh Sơn La, Quảng Trị và Cà Mau 

của Việt Nam. Dữ liệu được xử lý bằng phần mềm NVIVO và phầm mềm thống kê R, SPSS. 

Thống kê mô tả, tương quan đã được sử dụng để phân tích số liệu. Nghiên cứu nhận thấy còn 

tám mục thông tin chưa được công khai theo như yêu cầu trong phụ lục VIII của VPA-

FLEGT. Có 60% các ý kiến cho là thông tin dễ dàng tiếp cận và thông tin là rất tin cậy/chính 

xác trong khi đó vẫn còn 40% có ý kiến ngược lại. Có sự khác biệt rất lớn trong các kênh 

thông tin được tiếp cận, so với hai nhóm cán bộ và doanh nghiệp, nông dân ít tiếp cận kênh 

thông tin phổ biến hiện nay là các trang Webs, thay vào đó họ chủ yếu tiếp cận thông qua tập 

huấn, các cuộc họp. Một số thông tin chưa đảm bảo độ chính xác tin cậy do cách thống kê, 



thực hiện chưa đồng bộ. Người dân ít được tham vấn trong các quy hoạch sử và kế hoạch sử 

dụng rừng. Chưa có đơn vị chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát tính đầy đủ của các mục thông 

tin theo phục lục VIII cũng như đảm bảo các thông tin này là có thể tiếp cận và tin cậy. Vì 

vậy cần phải có những giải pháp để đảm bảo thông tin được minh bạch. 

MỘT SỐ PHÁT HIỆN CHÍNH 

Vẫn còn một số mục thông tin chưa được công bố  

Theo phụ lục VIII của VPA-FLEGT, chín nhóm thông tin tương ứng với 36 mục thông tin 

cần phải công bố. Kết quả khảo sát cho thấy hiện tại đã có 30/36 mục thông tin là đã sẵn có 

(83%), còn 6 mục thông tin là đang hoàn thiện hay chưa sẵn có, trong đó có 7 mục thuộc về 

nhóm thông tin về Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp và 1 mục thuộc về nhóm Thông tin về chế 

biến. 

  

Hình 1: Tỷ lệ các mục thông tin đã được công bố theo phục lục VIII của VPA-FLEGT 

Phần lớn ý kiến nhận xét việc tiếp cận thông tin là dễ dàng và thông tin là tin cậy/chính 

xác. 

Nghiên cứu lựa chọn ngẫu nhiên sáu mục thông tin và tổng hợp nhận xét của ba nhóm đối 

tượng về tính dễ dàng trong tiếp cấn và tin cậy/chính xác của thông tin. Theo kết quả khảo 

sát, có 60% người được phỏng vấn trả lời là thông tin dễ dàng tiếp cập và tin cây/chính xác. 

Tuy vậy cũng còn 40% người trả lời có ý kiến trái lại, đặc biệt có trên 55% nhóm đối tượng 

phỏng vấn là nông dân có cùng quan điểm là thông tin không dễ tiếp cận. 

 



Hình 2. Nhận xét chung về sự dễ dàng trong tiếp cận thông tin và tính tin cậy/chính xác của 

thông tin. 

Có sự khác biệt lớn trong việc tiếp cận các kênh thông tin của nhóm người dân so với 

nhóm cán bộ và doanh nghiệp 

Nhóm đối tượng phỏng vấn là các bộ lâm nghiệp và doanh nghiệp chế biến gỗ tiếp cận các 

kênh thông tin tương đối giống nhau thông qua trang Web chuyên ngành, báo mạng, họp, và 

tập huấn trong khi đó nhóm nông dân chủ yếu tiếp cận thông tin qua họp, tivi, đài báo, tập 

huấn. Ngoài ra nghiên cứu cũng nhận thấy có sự tương quan rất có ý nghĩa giữa độ tuổi, đối 

tượng trả lời (Cán bộ, doanh nghiệp, nông dân). Đối tượng và trình độ có tương quan thuận 

với số lượng kênh thông tin được tiếp cận trong khi đó độ tuổi có sự tương quan nghịch, tuổi 

càng cao thì số lượng kênh thông tin được tiếp cận càng giảm.  

 

 
 

Cán bộ Doanh nghiệp Người dân 

Hình 3. Các kênh thông tin chủ yếu được cán bộ, doanh nghiệp, và người dân sử dụng để tiếp 

cận thông tin 

Các mục thông tin phân tán 

Các mục thông tin theo như quy định tại phụ lục VIII của VPA-FLEGT thì phân bổ ở nhiều 

nơi khác nhau (Tổng cục Lâm nghiệp, Sở NN và PTNT, Sở kế hoạch đầu tư, Tổng cục Hải 

quan…). Sự phân tán này gây khó khăn không nhỏ cho việc tiếp cận thông tin, đặc biệt là các 

hộ nông dân và các tổ chức xã hội (CSOs). 

Cộng đồng ít được tham vấn trong quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và kế hoạch bảo 

vệ rừng 

Quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, kế hoạch bảo vệ rừng tại các địa phương hầu như rất ít 

tham vấn người dân. Điều này đôi khi gây ra xung đột giữa các cộng đồng, giữa cộng đồng 

với các doanh nghiệp lâm nghiệp. 

Phụ nữ và người dân tộc thiểu số ít được tiếp cận các kênh thông tin  

So với nam, phụ nữ thường ít tiếp cận được nhiều kênh thông tin. Tương tự, người đồng bào 

dân tộc thiếu số cũng ít tiếp cận được nhiều kênh thông tin so với người dân tộc kinh 

KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

Thực hiện đầy đủ các quy định về công bố thông tin như phục lục VIII của VPA-FLEGT sẽ 

góp phần tăng cường tính minh bạch trong sản xuất lâm nghiệp, thông qua đó giúp cải thiện 



đáng kể trong quản trị rừng tại các quốc gia giàu tài nguyên rừng, trong đó có Việt Nam. Đã 

có đến 78% các mục thông tin theo như quy định tại phục lục VIII của VPA-FLEGT là đã 

sẵn có, một số mục còn lại là đang trong quá trình soạn thảo hay chưa có. Mặc dù thông tin 

phần lớn đã sẵn có nhưng việc thông tin này có dễ dàng tiếp cận hay thông tin có tin 

cậy/chính xác hay không cũng là vấn đề cần quan tâm. Tổng hợp kết quả đánh giá cho thấy 

60% ý kiến đồng tình là thông tin dễ dàng tiếp cận và tin cậy/chính xác. Tuy nhiên vẫn còn 

đến 40% ý kiến không tán thành với nhận định này. Do vậy đề nghị cần có một số giải pháp 

để tăng cường tính minh bạch trong sản xuất lâm nghiệp cũng như đảm bảo tính minh bạch 

đạt được một cách đầy đủ nhất theo mong đợi của VPA-FLEGT. 

1. Tổng cục Lâm nghiệp cần tiếp tục hoàn thiện việc cập nhật và công bố 8 mục thông 

tin còn thiếu so với phụ lục VIII của VPA-FLEGT. 

2. Các mục thông tin hiện phân bố ở nhiều nơi khác nhau, nhiều cơ quan quản lý, dưới 

nhiều dạng (văn bản, số hóa, tài liệu). Do vậy, các hội trồng rừng, các doanh nghiệp vi mô và 

các tổ chức XH, NGOs rất khó có thể tiếp cận được các thông tin cần thiết. 

3. Tổng cục lâm nghiệp cần sớm xây dựng danh sách về các danh mục thông tin và địa 

chỉ có thể truy cập được cho tất cả những ai quan tâm. 

4. Tổng cục Lâm nghiệp cần tăng cường “số hóa” các danh mục thông tin, phổ biến rộng 

rãi dưới dạng “mở hoàn toàn” để mọi người đều có thể tiếp cận. 

5. Các đối tượng nông dân thường tiếp cận qua những kênh thông tin truyền thống như 

họp, tập huấn. Do đó, để cập nhật thông tin cho người dân thì các chi cục Kiểm lâm, các cơ 

quan địa phương cần có các hình thức chia sẻ thông tin trực tiếp hoặc gián tiếp phù hợp. 

6. Các tổ chức NGOs ưu tiên thực hiện qua hình thức tập huấn, phát tờ rơi và chia sẻ 

trực tiếp. 

7. Chi cục Kiểm lâm tại các địa phương cần tăng cường tham vấn cộng đồng trong quy 

hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và kế hoạch bảo vệ rừng. 
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