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ABSTRACT 

Transparency can bring many different benefits, significantly the benefits regarding forest 

governance. For ensuring the transparency in the forest sector, VPA-FLEGT built annex VIII 

toward information disclosure. Whether VPA-FLEGT will enormously enhance transparency 

and its benefit can be fully achieved, this needs a study to the current status of transparency 

and will be used as a basis to the monitoring of VPA-FLEGT’s impact on transparency in 

time being. We interviewed 132 people from three groups, including forest officers, 

enterprises, and farmers situating in three provinces of Vietnam. The study is conducted 

through two stages. We applied statistic software R and SPSS for data analysis. Also, the 

study non-parametric by Kruskal-Wallis test was used for significant difference and apply 

Pearson correlation to find the correlation among variables. The study found that in 

comparison with annexe VIII, still eight information items have not been announced. Only 

eight out of twenty-eight information items can access by Webs, while the remaining needs 

an official dispatch to get.  Sixty per cent of respondents reported most information items 

were accessible and reliable, while 40% of the respondents had the opposite opinion. There 

was a significant difference in the information channel, compared with two groups of officer 

and enterprise, farmers less access to a public medium like Webs, but more likely to access to 

training and meeting. The information was concentrated in the central government rather than 

the locality. Some information items were not accurate due to an inconsistent analysis and 

method. Farmers were rarely consulted in the planning and the use of the forest. There was no 

unit responsible for monitoring the availability of data as well as ensuring the accessibility 

and accuracy of information. Changing the form of information dissemination, method of 

accessing information, and mobilizing the participation from relevant stakeholders was 

essential to strengthen the transparency in the forest sector.    

Key words: Transparency, information accessibility, easy, accuracy 

TÓM TẮT 

Minh bạch thông tin mang lại nhiều lợi ích khác nhau, đặc biệt là các lợi ích liên quan đến 

quản trị rừng. 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 sẽ tăng cường đáng kể tính 

minh bạch và lợi ích của minh bạch có thể đạt được một cách đầy đủ nhất, điều này cần có 

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

tác động của VPA-FLEGT đến tính minh bạch của quản trị rừng trong thời gian đến. Nhóm 
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tác giả đã 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 của Việt Nam. Nghiên cứu được thiết 

kế để triển khai trong hai giai đoạn. Số liệu đã được nhập và xử lý bằng phần mềm thống kê 

R và SPSS. Kiểm định phi tham số bằng Kruskal-Wallis test để phân tích sự khác biệt đã 

được áp dụng, ngoài ra nghiên cứu cũng áp dụng peason correlation để phân tích sự tương 

quan giữa các biến. Kết quả cho thấy so với yêu cầu của phục lục VIII, còn 6 mục thông tin 

vẫn chưa được công bố. Chỉ có thể tiếp cận 8/30 mục thông tin qua các trong Webs, số mục 

thông tin còn lại phải có công văn yêu cầu thì mới có thể tiếp cận. 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 Webs, 

thay vào đó họ chủ yếu tiếp cận thông qua tập huấn, họp. Thông tin tập trung chủ yếu ở cấp 

trung ương. 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. Thay đổi về 

hình thức phổ biến thông tin, phương thức truy cập và huy động sự tham gia giám sát từ các 

bên liên quan là cần thiết để tăng cường tính minh bạch trong sản xuất lâm nghiệp. 

Từ khóa: Minh bạch, tiếp cận thông tin, dễ dàng, chính xác 

1 Giới thiệu 

Để thúc đẩy gỗ hợp pháp, liên minh Châu Âu (EU) đã theo đuổi sáng kiến thiết lập 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 thỏa thuận 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 kývà tháng 6 năm  2019, 

hiệp định đã được phê chuẩn và có hiệu lực. Dự kiến năm 2021, Việt Nam sẽ bắt đầu 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 về gỗ hợp pháp, nhưng nó 

cũng có những kỳ vọng xa hơn (Jade, 2014).  

Theo như PROFOR and FAO (2011), để sử dụng tài nguyên rừng một cách bền vững và hiệu 

quả, quản trị rừng được xem là một nền tảng để phát triển các chính sách phù hợp và cung 

cấp các giải pháp kỹ thuật tốt hơn. Tại Việt Nam, quản trị rừng và các nguyên tắc của nó như 

giải trình, minh bạch, công bằng, hiệu quả và tham gia đã nhận được sự quan tâm của các cơ 

quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ. Hiểu biết và thực hành đầy đủ, hiệu quả các 

nguyên tắc trong quản trị rừng là trách nhiệm của các cơ quan chính phủ nhưng cũng cần có 

sự tham gia giám sát của các đối tác độc lập khác, đặc biệt là mạng lưới các tổ chức phi chính 

phủ VNGO-FLEGT. Có lẽ, một trong ngững nguyên tắc cơ bản, cốt yếu của quản trị rừng là 

nguyên tắc minh bạch, do vậy hiệp định VPA-FLEGT đã đưa ra nguyên một phụ lục với tên 

gọi là “Công bố thông tin”. Hoàng và các cộng sự (2017), thực hiện nghiên cứu tổng quan về 
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quản trị rừng, cũng đã nhận định tại Việt Nam, các hệ thống chính sách và thể chế hiện tại 

cho thấy mức độ minh bạch trong lâm nghiệp là còn chưa cao. 

VPA-FLEGT là một cơ hội tốt để cải thiện quản trị rừng, VPA-FLEGT sẽ đóng góp đáng kể 

đối với lĩnh vực lâm nghiệp trong cải thiện tính minh bạch và quản trị rừng (Global Witness, 

2012). Việc thực thi VPA-FLEGT thúc đẩy tăng cường thực thi lâm luật, cải thiện quản trị 

rừng và tăng cường tính minh bạch, điều này mang lại kết quả to lớn trong tiến trình phát 

triển rừng bền vững (Neupane et al., 2019). Không có gì để bàn cãi, minh bạch sẽ mang lại 

rất nhiều lợi ích cho trong phát triển rừng bền vững, tuy vậy liệu lợi ích của minh bạch có thể 

đạt được một cách đầy đủ nhất, điều này phụ thuộc rất nhiều vào quá trình thực thi VPA-

FLEGT (Global Witness, 2012). Một nghiên cứu để xem xét thực trạng của  minh bạch thông 

tin lâm nghiệp hiện nay,  làm cơ sở cho giám sát tác động của VPA-FLEGT đến tính quản trị 

rừng, trong đó có minh bạc trong thời gian đến là điều rất được quan tâm và cần thiết. 

2 Tổng quan về minh bạch 

2.1 Khái niệm về minh bạch 

Trong những năm gần đây, khái niệm minh bạch trong lâm nghiệp đã được nhiều tổ chức 

quốc tế sử dụng rộng rãi như là một nỗ lực trong cải thiện quản trị rừng tại các quốc gia giàu 

nguồn tài nguyên rừng.  

Có nhiều khái niệm về minh bạch. Theo Carodenuto (2019), “Minh bạch được hiểu như là 

khả năng của một công dân truy cập, hiểu và giám sát các quy trình, thể chế và thông tin”. 

Finel and Lord (1999) cho là “Tính minh bạch bao gồm các cấu trúc pháp lý, chính trị và thể 

chế giúp cung cấp thông tin về các đặc điểm nội bộ của chính phủ và xã hội cho các tác nhân 

cả bên trong và bên ngoài hệ thống chính trị. Tính minh bạch được tăng lên bởi bất kỳ cơ chế 

nào dẫn đến việc công khai thông tin, cho dù báo chí tự do, chính phủ mở, các phiên điều trần 

hoặc sự tồn tại của các tổ chức phi chính phủ với động cơ đưa ra thông tin khách quan về 

chính phủ”. FAO (2012) cho là minh bạch được xác định rõ ràng và công khai rộng rãi các 

chính sách, luật pháp và thủ tục bằng các ngôn ngữ hiện hành và công khai rộng rãi các quyết 

định ở các định dạng có thể truy cập được cho tất cả mọi người. Có thể thấy không có một 

khái niệm duy nhất cho minh bạch, một cách khái quát nhất thì minh bạch được hiểu là quyền 

được biết và quyền được truy cập, tiếp cập thông tin một cách công khai, miễn phí (Fern, 

2015)  

Minh bạch được xem là một trong những nguyên tắc, đặc điểm cơ bản của quản trị tốt. Theo 

tổ chức FAO (2011) thì quản tốt có 6 nguyên tắc chính, trong 6 nguyên tắc đó có nguyên tắc 

về minh bạch1. Davis, Williams, Lupberger, and Daviet (2013) nêu ra 5 nguyên tắc2 của quản 

trị tốt, trong đó minh bạch cũng là một trong 5 nguyên tắc cơ bản quản trị tốt. 

2.2 Tại sao phải minh bạch 

Minh bạch thông tin ngày càng nhận được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Trong một thế 

giới ngày càng liên kết, phức tạp thì minh bạch được xem như là một phương tiện để đạt 

được sự bền vững (Gupta & Mason, 2014). Do những lợi ích thiết thực và quan trọng, tăng 

                                                           
1 Nguyên tắc về giải trình, hiệu quả, công bằng, minh bạch, tham gia, và phối hợp 

2 Nguyên tắc về minh bạch, tham gia, giải trình, phói hợp, và năng lực. 
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cường tính minh bạch là một trong những thành phần không thể thiếu trong các thỏa thuận, 

các hiệp định quốc tế, trong đó có Hiệp định VPA.  

Các nghiên cứu thực hiện liên quan đến tính minh bạch cho thấy những lợi ích to lớn có thể 

sẽ đạt được khi cải thiện được tính minh bạch.  

Thứ nhất là giảm tham nhũng. Thông qua việc cải thiện tính minh bạch và trách nhiệm giải 

trình, các rào cản liên quan đến tham nhũng có khả năng được giảm, đó là kết quả của việc 

làm rõ các quy trình pháp lý và quy định có liên quan xuất phát từ quá trình thực hiện VPA 

(Jade, 2014). Sự thiếu minh bạch tạo điều kiện cho gia tăng tham nhũng, nó cho phép cá nhân 

có quyền lực có thể thu lợi bất chính bằng cách phân bổ khai thác gỗ cho bạn bè, người thân, 

giúp các công ty không phải đóng phí hay thuế quan  khi khai thác và bán gỗ (EUFLEGT 

Facility, 2015). Trong một nghiên cứu của mình, Lindstedt and Naurin (2006) chỉ ra tiếp cận 

thông tin đầy đủ sẽ có tác động rất tích cực trong kiềm chế tham nhũng nếu như những điều 

kiện đi kèm được thỏa mãn. Bằng việc đặt mục tiêu vào tăng cường tính minh bạch tại các 

quốc gia chế biến gỗ, vấn đề tham nhũng cũng sẽ được giải quyết. Các nghiên cứu cho thấy 

minh bạch có tác động rất tích cực lên hạn chế tham nhũng, tuy vậy không thể khẳng định là 

sự thiếu tính minh bạch là kết quả của gia tăng tham nhũng mà tính minh bạch có quan hệ rõ 

ràng với tham nhũng. Mức độ tham nhũng không nhất thiết chỉ là do kết quả của minh bạch 

mà có thể cũng sẽ liên quan đến nhiều yếu tố khác  (Marie, 2017) 

Thứ hai giảm các xung đột. Các xung đột giữa các bên liên quan có thể xảy ra do thiếu tiếp 

cận thông tin, tiến trình VPA làm cho quản trị rừng minh bạch hơn, giúp hạn chế tới mức 

thấp nhất các xung đột và những nguyên nhân tiềm ẩn có thể gây ra xung đột (EUFLEGT 

Facility, 2015) 

Thứ ba là tăng cường tiếng nói và sự tham gia. Sự minh bạch cho phép các bên liên quan nói 

lên quan điểm, ý kiến của mình cũng như tranh luận một vấn đề. Thiếu minh bạch cũng có 

nghĩa là người dân và cộng đồng có thể mất đi quyền kiểm soát với các nguồn lực trong đó có 

đất đai của họ,  gặp khó khăn trong tham gia vào các quyết định về tài nguyên rừng, chính 

phủ mất doanh thu (EUFLEGT Facility, 2015). Tăng cường tính minh bạch có khả năng 

chuyển dịch quyền lực và tạo cho cộng đồng rừng địa phương có tiếng nói mạnh mẽ hơn 

(Broekhoven, Wit, Goransson, John, & Van, 2014) 

Thứ tư là ngăn chặn mất rừng, thúc đẩy tính hiệu quả của các tổ chức cũng như trao quyền 

cho công dân. Fern (2015), nghiên cứu tại Công Gô, phát hiện sự thiếu minh bạch làm trầm 

trọng thêm việc sử dụng tài nguyên rừng không bền vững, tạo ra các xung đột giữa công ty 

khai thác và cộng đồng. Nghiên cứu này cũng cho thấy minh bạch đóng góp to lớn vào giảm 

mất rừng, tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức cũng như trao quyền. Thiếu minh 

bạch và giải trình thường dẫn đến khai thác gỗ bất hợp pháp và tham nhũng (Minang, 

Duguma, Bernard, & Nzyoka, 2017) 

2.3 VPA và minh bạch 

Không chỉ là một hiệp định thương mại nhằm thúc đẩy gỗ và các sản phẩm từ gỗ từ Việt Nam 

nhập khẩu vào EU là có nguồn gốc hợp pháp, VPA cũng là một công cụ để tăng cường quản 

trị, bao gồm tăng cường tính minh bạch. Hiệp định VPA đã tạo cơ hội thuận lợi để nhiều bên 

liên quan tham gia vào quá trình đàm phán, giúp tăng cường tính minh bạch và giải trình 

trong lâm nghiệp (Fern, 2015). Một hợp phần không thể thiếu được của VPA là kiểm toán 

độc lập.  Kiểm toán độc lập rà soát và kiểm tra tính hiệu quả và độ tin cậy của hệ thống đảm 

bảo gỗ hợp pháp, báo cáo cho EU và quốc gia đối tác VPA, qua đó tăng cường tính minh 
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bạch. Ngoài ra, VPA cũng đã đưa ra một phục lục để thúc đẩy minh bạch thông tin. Phụ lục 

VIII của VPA yêu cầu quốc gia đối tác của VPA làm cho thông tin có thể truy cập được cũng 

như công bố các tài liệu, dữ liệu liên quan đến nguyên tắc và hoạt động của ngành lâm 

nghiệp. Phụ lục này đặt ra một nghĩa vụ ràng buộc đối với các cơ quan chức năng trong công 

bố thông tin, việc tiếp cận và có được đầy đủ thông tin sẽ đẩy mạnh tính minh bạch 

(EUFLEGT Facility, 2015; Global Witness, 2012). Có thể thấy các quy định của VPA liên 

quan đến thúc đẩy sự tham gia đa bên trong đàm phán, thực hiện kiểm toán độc lập, và yêu 

cầu về công bố thông tin là nguyên nhân dẫn đến việc cải thiện tính minh bạch trong quản trị 

lâm nghiệp. Tuy nhiên, những lợi ích to lớn của tính minh bạch có đạt được hay không phụ 

thuộc rất lớn vào các bên liên quan cũng như tiến trình thực hiện VPA. 

2.4 Khung pháp lý liên quan đến minh bạch tại Việt Nam 

Kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới – WTO (2016), Việt Nam đặc biệt quan 

tâm và đẩy mạnh thực hiện minh bạch trong tất cả các lĩnh vực. Trong lĩnh vực lâm nghiệp, 

minh bạch đã được thể hiện, lồng ghép vào luật và một số nghị định (Bảng 1) 

Bảng 1. Một số chính sách cơ bản trong lâm nghiệp liên quan đến minh bạch 

Chính sách/khung 

pháp lý 

Năm 

ban 

hành 

Thông tin liên quan 

Trong Luật Lâm 

nghiệp 

2017 Tại điều 3: Nguyên tắc hoạt động lâm nghiệp cần “Bảo đảm 

công khai, minh bạch”. 

Tại điều 10: Nguyên tắc, căn cứ lập quy hoạch lâm nghiệp 

“Bảo đảm sự công khai, minh bạch” 

Tại điều 14: Nguyên tắc giao rừng, cho thuê rừng, chuyển 

mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hồi rừng 

“Bảo đảm sự công khai, minh bạch” 

Tại điều 29: Nguyên tắc đóng, mở cửa rừng tự nhiên “Bảo 

đảm sự công khai, minh bạch” 

Tại điều 90: Định giá rừng yêu cầu cần “Bảo đảm công khai, 

minh bạch”. 

Và một số yêu cầu đảm bảo công khai minh bạch khác về 

Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (Điều 95), tổ chức hệ thống cơ 

quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp (Điều 100). 

Không chỉ đảm bảo sự minh bạch trong các nguyên tắc hay 

tổ chức, Luật cũng quy định cần công khai, minh bạch trong 

việc công khai thông tin về quy hoạch lâm nghiệp (điều 12), 

giá trị dịch vụ môi trường rừng (điều 65), thị trường lâm sản 

(điều 70) 

Hiệp định VPA 2019 Phụ lục VIII Hiệp định ghi nhận rằng việc công bố thông tin 

là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả quản trị, qua đó việc 

cung cấp thông tin cho các bên liên quan là một nội dung 

trọng tâm của Hiệp định này nhằm hỗ trợ việc thực thi và 

giám sát các hệ thống, tăng tính minh bạch và góp phần nâng 

cao sự tin cậy của các bên liên quan và người tiêu dùng cũng 

như đảm bảo được trách nhiệm của các Bên” 
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Nghị định 

156/2018/ND-CP 

ngày 16 tháng 11 

năm 2018 Quy 

định chi tiết thực 

hiện một số điều 

của luật Lâm 

nghiệp.  

2018 Mục 4 điều 33 Quyết định đóng của rừng tự nhiên được công 

khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Tại Chương III Giao rừng, cho thuê rừng, chuyển loại rừng, 

chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, thu hổi 

rừng.  

Tại mục 4. Quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng 

ủy thác qua Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; Tại mục 2 của 

Điều 72 Công tác kiểm tra, giám sát, công khai tài chính chỉ 

rõ tại điểm a) Quỹ bảo vệ phát triển rừng, chủ rừng là tổ 

chức, Ủy ban nhân dân cấp xã… được giao quản lý rừng thực 

hiện công khai tài chính theo quy định của pháp luật và điểm 

b) Công khai danh sách chi trả, số tiền dược chi trả theo quy 

chế dân chủ được treo tại UBND xã, công bố trong hội nghị 

nhân dân 

Điều 82 liên quan đến chế độ kế toán, kiểm toán quản lý tài 

sản và công khai tài chính 

3 Mục tiêu nghiên cứu 

3.1 Mục tiêu chung 

Mục tiêu chung của nghiên cứu đánh giá mức độ minh bạch hiện tại trong lĩnh vực sản xuất 

lâm nghiệp của Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị để tăng cường tính minh bạch trong quá 

trình thực thi VPA-FELGT. 

3.2 Mục tiêu cụ thể 

1) Đánh giá mức độ minh bạch trong sản xuất lâm nghiệp khi thực thi VPA-FLEGT tại 

thời điểm hiện tại nhằm làm cơ sở cho những đánh giá tác động trong tương lai. 

2) Xác định những trở ngại trong quá trình thực thi cam kết về minh bạch theo như 

mong đợi của VPA-FLEGT từ đó đề xuất nghị để thúc đẩy tính minh bạch trong sản 

xuất lâm nghiệp.  

4 Phương pháp nghiên cứu 

4.1 Khung nghiên cứu 

Theo như Fern (2015), tiếp cận thông tin được xem như là vấn đề trung tâm của VPA-

FLEGT vì thông qua việc tiếp cận này, các bên liên quan, đặc biệt là các tổ chức xã hội dân 

sự có thể kiểm tra hành động và cam kết của chính phủ. VPA-FLEGT có thể hỗ trợ cải thiện 

tính minh bạch trong nhiều cách, đáng chú ý là phụ lục về công khai thông tin trong VPA-

FLEGT đặt ra một nghĩa vụ ràng buộc đối với chính phủ về công khai thông tin, qua đó tăng 

cường tính minh bạch (Global Witness, 2012). Tại Việt Nam, quy định về công khai thông tin 

đã được nêu ra tại phụ lục VIII của VPA-FLEGT. Sự minh bạch được thể hiện trên 3 khía 

cạnh khác nhau, thứ nhất là tính sẵn có của thông tin, điều đó có nghĩa là thông tin đã được 

ban hành hay chưa. Thứ hai là thông tin nếu đã được ban hành thì có thể dễ dàng được tiếp 

cận hay không. Thứ ba là nếu thông tin có thể được tiếp cận thì những thông tin này có được 

đồng bộ, chính xác hay không. 
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Dựa trên các vấn đề như đã nêu ra liên quan đến tính minh bạch, một khung nghiên cứu đã 

được phát triển, trình bày tại sơ đồ 1. 

 

Hình 1. Khung nghiên cứu 

4.2 Điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện tại tỉnh Sơn La, tỉnh Quảng Trị, và tỉnh Cà Mau thuộc vùng Tây 

Bắc, Bắc Trung Bộ, và Tây Nam Bộ của Việt Nam. Việc lựa chọn 3 điểm này để đưa vào 

nghiên cứu vì các tỉnh này có diện tích rừng lớn, đa dạng thành phần dân tộc (kinh, đồng bào 

thiểu số), người dân có nhiều năm kinh nghiệm trong trồng và khai thác rừng, mức độ tiếp 

cận thông tin trong lâm nghiệp khác nhau, có các doanh nghiệp (DN) đang khai thác và chế 

biến gỗ. 

Nhóm nghiên cứu đã phỏng vấn cán bộ ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ đặc dụng Thuận 

Châu, các DN chế biến gỗ trên địa bàn thành phố Sơn La, và các hộ dân thuộc huyện Thuận 

Châu. Tại Quảng Trị, nghiên cứu phỏng vấn các DN tại thành phố Đông Hà và huyện Cam 

Lộ, các hộ dân của huyện Đakrông, và cán bộ CCKL. Tại tỉnh Cà Mau, nhóm nghiên cứu đã 

phỏng vấn cán bộ thuộc BQLVQG Mũi Cà Mau và BQL RPH Tam Giang 1, các hộ gia đình 

trồng rừng thuộc huyện Đầm Dơi, Ngọc Hiển.  

Phụ lục Viii 

1. Thông tin về luật pháp 
2. Thông tin về quy hoạch sử 
dụng đất lâm nghiệp và giao đất 
lâm nghiệp 
3. Thông tin về quản lý rừng 
4. Thông tin về sản xuất gỗ trong 
nước 
5. Thông tin về cơ sở dữ liệu vi 
phạm Luật Bảo vệ và Phát triển 
rừng và vi phạm trong thương 
mại gỗ 
6. Thông tin về chế biến 
7. Thông tin về đầu tư và doanh 
thu  
8. Thông tin về thương mại 
9. Thông tin về Hệ thống đảm 
bảo gỗ hợp pháp 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sẵn có của 

thông tin 

Tiếp cận 

thông tin 

Không Có 

Đầy đủ Một 

phần 

Mức 

độ dễ 

dàng 

trong 

tiếp 

cận 

Tin cậy của 

thông tin 

Mức 

độ tin 

cậy 

của 

thông 

tin 
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Hình 2: Vị trí của 3 tỉnh được chọn cho nghiên cứu 

4.3 Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu tiến hành thu thập thông tin thông qua 2 giai đoạn chính. Giai đoạn 1 tập trung 

vào tính sẵn có của các thông tin. Trong giai đoạn, nghiên cứu xác định các thông tin nào 

theo như theo như phụ lục VIII đã nêu ra trong hiệp định là đã được ban hành, thông tin nào 

còn chưa được ban hành. Để thực hiện bước này, nghiên cứu đã tham vấn một số chuyên gia 

cũng như tổng quan các tài liệu có liên quan. Giai đoạn 2, sau khi đã xác định các thông tin 

nào đã được ban hành, nghiên cứu tiến hành phỏng vấn bán cấu trúc các cán bộ lâm nghiệp, 

các nhà doanh nghiệp, và các hộ trồng rừng để xem xét tính dễ dàng trong tiếp cận thông tin 

cũng như tính tin cậy của các thông tin đã được ban hành.  

4.4 Chọn mẫu 

Nghiên cứu đã chọn phương pháp chọn mẫu phi xác xuất (non-probably sampling method) để 

thực hiện việc chọn mẫu. Đối với bước đầu tiên, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp chọn 

mẫu thuận tiện (convinience sampling method) để chọn ra các đối tượng thực hiện tham vấn.  

Trong giai đoạn 2, phương pháp chọn mẫu theo lớp (quota sampling) đã được áp dụng, các 

đối tượng tham gia phỏng vấn được chia thành 3 nhóm, bao gồm (i) cán bộ lâm nghiệp, (ii) 

nhà doanh nghiệp, và (iii) hộ trồng rừng.  

Bảng 2. Số lượng người tham gia tại 3 tỉnh 

 Cà 

Mau  

Quảng Trị Sơn La Tổng 

cộng 

Cán bộ 13 12 12 37 

Doanh nghiệp 3 7 6 16 

Hộ trồng rừng 29 29 31 89 

Tổng cộng    132 
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4.5 Thu thập thông tin  

4.5.1 Thu thập số liệu thứ cấp 

Nghiên cứu tại bàn (desktop review) đã được sử dụng để tổng hợp các thông tin liên quan đến 

các chính sách, quy định liên quan đến tính minh bạch trong ngành lâm nghiệp từ các báo cáo 

nghiên cứu khoa học, các bản tin chính sách, báo cáo của ngành lâm nghiệp, các bài viết đăng 

trên trang web. Ngoài ra, nghiên cứu cũng thu thập các báo cáo kinh tế xã hội của các địa 

phương, các số liệu thống kê để tổng hợp các thông tin cơ bản của điểm nghiên cứu. 

4.5.2 Phỏng vấn bán cấu trúc 

Để thu thập các số liệu sơ cấp cho nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phỏng vấn bán 

cấu trúc 3 nhóm đối tượng khác nhau, các đối tượng chỉ được lựa chọn để phỏng vấn khi đáp 

ứng được các tiêu chí mà nhóm nghiên cứu đã đặt ra. Nghiên cứu đã xác định các tiêu chí để 

lựa chọn đối tượng tham gia phỏng vấn cho từng nhóm, ví dụ đối với hộ trồng rừng (i)  kinh 

nghiệm trồng rừng ít nhất là 5 năm, (ii) diện tích đất lâm nghiệp lớn hơn 0,5 ha, (ii) thu nhập 

từ lâm nghiệp là một nguồn thu quan trọng của hộ. 

Nghiên cứu đã phỏng vấn tổng cộng 138 người, tuy nhiên cuối cùng chọn ra 132 bảng hỏi để 

xử lý do có 6 bảng hỏi không đảm bảo các tiêu chí như nghiên cứu đã đề ra.  Bảng hỏi được 

thiết kế cho 3 nhóm đối tượng phỏng vấn là cán bộ, doanh nghiệp, và hộ trồng rừng. Tuy vậy, 

bố cục chung của bảng hỏi gồm 3 phần. Những thông tin chung về nhân khẩu học được thiết 

kế cho phần 1. Trong phần 2, các câu hỏi đóng được thiết kế để thu thập ý kiến đánh giá về 

mức độ dễ dàng trong tiếp cận cũng như chất lượng của thông tin được tiếp cận với 5 mức 

thang đo. Phần 3 của bảng hỏi là các câu hỏi đóng và mở liên quan đến các kênh thông tin 

được sử dụng để tiếp cận, những tồn tại hiện nay cũng như các khuyến nghị/đề xuất để tăng 

cường tính minh bạch cho thông tin trong lâm nghiệp. 

4.6 Phân tích số liệu 

Chương trình thống kê R và SPSS đã được sử dụng để phân tích số liệu. Nghiên cứu đã áp 

dụng phương pháp kiểm định phi tham số bằng Kruskal-Wallis test để phân tích sự khác biệt 

cho các biến giới tính, học vấn, và dân tộc. Phân tích mô tả về tần suất, trung bình và độ lệch 

chuẩn được sử dụng để phân tích các biến liên quan đến đánh giá về mức độ dễ dàng trong 

tiếp cận và tính tin cậy/chính xác của thông tin.  

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã áp dụng thang đo likert từ 1 đến 5 để xác định mức độ dễ dàng 

trong tiếp cận cũng như độ tin cậy của các thông tin với 5 mức độ, bao gồm hoàn toàn không 

đồng ý (1); không đồng ý (2); trung lập/không có ý kiến (3); đồng ý (4); hoàn toàn đồng ý 

(5). Các thang đo này sẽ được sử dụng để trả lời cho hai câu hỏi về sự đồng ý của người trả 

lời phỏng vấn với (1) Thông tin rất dễ dàng tiếp cận và (2) Thông tin được cung cấp là vô 

cùng tin cậy/chính xác. 

Phân tích mức độ dễ dàng và tính tin cậy/chính xác của thông tin đặc biệt quan tâm đến việc 

người trả lời phỏng vấn đã từng được tiếp cận thông tin hay chưa, nếu có thì sẽ tiếp tục phân 

tích và nếu không thì sẽ không đưa vào trong phân tích.Trong 30 mục thông tin đã sẵn có, 

nhóm nghiên cứu sẽ loại bỏ các mục thông tin không phù hợp, sau đó lựa chọn một cách ngẫu 

nhiên 30% số mục thông tin (sau khi đã được chọn ra) để đánh giá tính dễ dàng của tiếp cận 
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thông tin và tính tin cậy/xác thực của thông tin theo quy định của phụ lục VIII trong VPA 

(xem thêm phụ lục 1).  

Bước 1: Loại bỏ các mục thông tin mà không có đủ ba nhóm đối tượng đã từng tiếp cận. 

Theo đó, nghiên cứu lựa chọn ra 19 mục thông tin đủ điều kiện. 

Bước 2: Áp dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên đơn (simple random) để chọn ra các 

mục thông tin đưa vào đánh giá, chọn 30% mục thông tin trong tổng số 19 mục thông tin. Sử 

dụng công thức random trong excel, nghiên cứu chọn ra 6 mục thông tin để đưa vào phân 

tích. 

Bước 3: Đánh giá tổng thể về tính dễ dàng và độ tin cậy/chính xác của 6 mục thông tin được 

lựa chọn để suy luận cho tổng thể.  

 

 

 

Trong đó: 

  DGC: Đánh giá chung về tính dễ dàng tiếp cận và tin cậy/chính xác của các mục 

thông tin  

            M1, M2…M6: Mục thông tin được chọn (Sáu mục thông tin) 

            i: Thứ tự i dao động từ 1 đến k (k=5) 

Các dữ liệu định tính có được từ các báo cáo nghiên cứu, từ phỏng vấn sâu, từ các bản tin, bài 

viết trên Webs được phân tích bằng chương trình NVIVO. 

5 Research results and discussion 

5.1 Đặc điểm của nhóm đối tượng được khảo sát 

Ba nhóm đối tượng tham gia phỏng vấn bao gồm nhóm cán bộ, nhóm doanh nghiệp chế biến 

gỗ, và nhóm nông dân. Đặc điểm của các nhóm đối tượng này được mô tả tại Bảng 33. Phần 

lớn các những người tham gia vào khảo sát là nam giới (85%), trong đó 51% là nông dân, 

23,1% là cán bộ, và 10,5% là DN. Trình độ học vấn có sự khác nhau giữa nhóm nông dân với 

hai nhóm còn lại. Trên 90%hững người tham gia phỏng vấn là cán bộ và doanh nghiệp thì 

đều có trình độ đại học và sau đại học, trong khi đó đối với nhóm nông dân thì đa số có trình 

độ học vấn cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Với nhóm cán bộ thì trình độ học vấn là đại học tương 

đương với 21/37 người, trình độ sau đại học là 11/37 người, nhóm cán bộ thì 14/16 người là 

có trình độ sau đại học. Nhóm nông dân có 20/89 người là trình độ cấp 1, 34/89 là cấp 2, và 

32/89 là cấp 3. Trình độ học vấn của những người tham gia phỏng vấn là đa dạng từ thấp đến 

cao, do đó khả năng tiếp cận và đánh giá thông tin sẽ mang tính đại diện cao. Thành phần dân 

tộc tương đối cân bằng, 50,7% là người dân tộc kinh và 49,3% là người đồng bào thiểu số. 

Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm đối tượng, 100% DN đều là người kinh, 

nhóm cán bộ thì 26/37, tương đương với  70% người thuộc dân tộc kinh và nhóm nông dân 

có 59/89 (66,3%) là thuộc đồng bào dân tộc. Có thể thấy, các nhóm đối tượng tham gia vào 
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phỏng vấn là đa dạng về dân tộc, điều này cũng giúp phản ánh kết quả nghiên cứu mang tính 

trung thực, phù hợp với thực tế là các hộ sống dựa vào trồng rừng bao gồm cả hộ dân tộc kinh 

và hộ dân tộc thiểu số. 

Bảng 3. Đặc điểm của các đối tượng tham gia phỏng vấn 

  CB DN ND Chi-square 

Giới tính  Nam 33(23,1) 15(10,5) 73(51,0)  2.0936 

Nữ 4 (2,8) 1(0,7) 16(11,2) 

Trình độ đào tạo  Cấp 1   20 (14,0) 88.027*** 

Cấp 2   34(23,8) 

Cấp 3 5 (3,5) 1(0,7) 32(22,4) 

Đại học, cao đẳng 21(14,7) 14(9,8) 2(1,4) 

Sau đại học 11(7,7) 1(0,7) 1(0,7) 

Dân tộc Kinh 26(18,3)  16(11,3) 30 (21,1) 31.287*** 

Khác 11 (7,7) 0 (0) 59(49,5) 

Khác biệt có ý nghĩa với mức P<0,01 

5.2 Tính sẵn có của thông tin 

Theo quy định tại Mục 2 của Phụ lục VIII của VPA_FLEGT, thông tin do Việt Nam công bố 

bao gồm 9 nhóm thông tin và 36 mục thông tin cụ thể (Bảng 44). Theo như kết quả tham vấn, 

tham khảo các báo cáo hiện có, khảo sát các trang Web liên quan (Tổng cục Lâm nghiệp, 

VCCI, thư viện pháp luật…) cho thấy đã có 28/36 mục thông tin, tương đương với 78% mục 

thông tin theo như quy định của phụ lục VIII đã sẵn có ở các nguồn khác nhau. Hiện tại, 

nhóm thông tin về chế biến còn mục thông tin về “Danh sách Tổ chức được cập nhật định kỳ 

theo từng nhóm rủi ro từ Hệ thống OCS” là chưa có. Đối với nhóm thông tin về Hệ thống 

VNTLAS, tất cả 7 mục thông tin này đang được Bộ NN và PTNT/TCLN chuẩn bị xây dựng 

các hướng dẫn thực hiện.  

Bảng 4. Tính sẵn có của các mục thông tin phân theo nhóm 

Nhóm thông tin 
Số lượng mục thông 

tin theo phụ lục VIII 

Số lượng mục thông 

tin đã có 

1 Thông tin về luật pháp 3 3 

2 
Thông tin về quy hoạch sử dụng đất 

lâm nghiệp và giao đất lâm nghiệp 
6 

6 

3 Thông tin về quản lý rừng 5 5 

4 Thông tin về sản xuất gỗ trong nước 2 2 

5 

Thông tin về CSDL vi phạm luật lâm 

nghiệp và vi phạm trong thương mại 

gỗ 

4 

4 

6 Thông tin về chế biến 3 2 

7 Thông tin về đầu tư và doanh thu 4 4 

8 Thông tin về thương mại gỗ 2 2 

9 Thông tin về Hệ thống VNTLAS 7 0 

 Tổng cộng 36 28 

Để tiếp cận thông tin một cách chủ động như đã được nêu trong phụ luc VIII, người truy cập 

có thể thông qua ba nguồn chính, thứ nhất là nguồn mở hoàn toàn trên các trang Web, thứ hai 

là thông qua các công văn đề nghị, cuối cùng là đăng ký tài khoản và mật khẩu trên trang 
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Web để truy cập. Xét về tính dễ dàng và thuận tiện, thì nguồn mở hoàn toàn có thể được 

nhiều người ủng hộ nhất, sau đó là nguồn mở nhưng cần có tài khoản (Thực tế thì không phải 

ai cùng đều có thể được cấp mật khẩu để truy cập) và cuối cùng là nguồn cần có công văn 

mới truy cập được.  

5.3 Sự dễ dàng trong tiếp cận và tính tin cậy/chính xác của thông tin. 

Căn cứ vào các tiêu chí như đã đưa ra (Mục 4.6 về phân tích số liệu), nhóm nghiên cứu đã 

chọn ngẫu nhiên ra sáu mục thông tin để phân tích, từ đó đưa ra nhận xét chúng cho tính dễ 

dàng trong tiếp cận thông tin và tính tin cậy/chính xác của của thông tin hiện có theo phụ lục 

VIII của VPA. 

Các văn bản pháp luật liên quan được dẫn chiếu trong Phụ lục II và Phụ lục V và các văn 

bản sửa đổi, bổ sung sau đó. 

Các văn bản pháp luật dẫn chiếu liên quan đến phụ lục II tập trung vào các quy định liên quan 

đến định nghĩa gỗ hợp pháp và phục lục V liên quan đến hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp. Đối 

với mục thông tin này thì có 50% ý kiến (13/26 người) trung lập và 30% ý kiến (8/26 người) 

nhận xét là đồng ý khi cho rằng việc tiếp cận thông tin này là rất dễ dàng. Cán bộ tiếp cận 

thông tin này nhiều nhất, sau đó là DN và người dân. Số liệu cho thấy chỉ có khoảng 20% 

người được phỏng vấn là đã từng tiếp cận mục thông tin này. Điều này chỉ ra rằng vẫn còn 

một số lượng lớn hộ gia đình chưa tiếp cận đến các văn bản liên quan đến định nghĩa gỗ hợp 

pháp do chưa quan tâm và chưa được phổ biến về thông tin này  

 

Hình 3. Nhận xét về sự dễ dàng trong tiếp cận các văn bản pháp luật liên quan 

Dữ liệu và bản đồ quy hoạch ba loại rừng (đặc dụng, phòng hộ và sản xuất) cấp tỉnh và toàn 

quốc. Đây là mục thông tin có nhiều người tiếp cận nhất (84/132 người), tương đương với 

59,15%. Ngoài cán bộ kiểm lâm ra thì số lượng DN và người dân đã từng tiếp cận với thông 

tin này tương đối cao, lần lượt là 9/16 (56,3%) và 39/89 người (44,3%). Số người tiếp cận 

nhiều cho thấy sự quan tâm rất lớn của DN và người dân dành cho mục thông tin này. Thông 

tin này được cung cấp trên trang Web của Tổng cục lâm nghiệp. Nhận xét về mức độ dễ dàng 

có 19,7% ý kiến trung lập, 27,5 % ý kiến đồng ý, 9,2% ý kiến là hoàn toàn đồng ý (Hình 4). 

Tương tự, độ tin cậy/chính xác của thông tin cũng nhận được 18,3% ý kiến trung lập, 21,1 % 

ý kiến đồng ý và 17,6% % ý kiến rất đồng ý. Mặc dù nhiều địa phương vẫn còn sự sai lệch 

giữa bản đồ và thực tế, tuy nhiên phần lớn người tham gia phỏng vấn đánh giá tương đối tích 

cực trong việc tiếp cận cũng như tính tin cậy/chính xác của thông tin. 
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Hình 4. Nhận xét về sự dễ dàng trong tiếp cận thông tin và tính tin cậy/chính xác của thông 

tin về dữ liệu và bản đò quy hoạch ba loại rừng. 

Theo yêu cầu, và tuân theo quy trình không phân biệt đối xử và không tăng gánh nặng về thủ 

tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu này, thông tin liên quan đến giấy chứng nhận giao đất 

lâm nghiệp và hợp đồng cho thuê rừng sẵn có tại các cơ quan địa phương có thẩm quyền. 

Thông tin liên quan đến giấy chứng nhận giao đất lâm nghiệp và hợp đồng cho thuê rừng là 

một trong những thông tin rất quan trọng, đã có 55/132 người đã từng tiếp cập thông tin này. 

Đối với tính dễ dàng trong tiếp cận thì có 41/8% cho là không dễ cũng không khó khi tiếp cận 

thông tin này, 38,2% cho là dễ dàng. Số liệu này cho thấy là việc tiếp cận với các thông tin 

liên quan đến giấy chứng nhận không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt là đối với những 

người nông dân (hơn 55% trong số hộ cho có ý kiến trung lập khi nói đến tính dễ dàng trong 

tiếp cận thông tin này). Đối với tính tin cậy của thông tin, so với 36,4% ý kiến trung lập thì ý 

kiến đồng ý cao hơn 2%, và đối với mức hoàn toàn đồng ý thì có 13 ý kiến (23,6%). Có thể 

thấy việc tiếp cận thông tin này không thực sự dễ dàng (đối với người dân), tính tin cậy/chính 

xác của loại thông tin này được nhiều người đánh giá cao. 

 
Hình 5. Nhận xét về sự dễ dàng trong tiếp cận thông tin và tính tin cậy/chính xác của thông 

tin về không phân biệt đối xử và không tăng gánh nặng về thủ tục hành chính nhằm đáp ứng 

yêu cầu này, thông tin liên quan đến giấy chứng nhận giao đất lâm nghiệp. 

Diện tích đất rừng theo các hợp đồng khoán bảo vệ rừng 

Thông tin này được quản lý chủ yếu bởi các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng. Thông tin 

này không được công khai một cách thường xuyên, vì vậy khi được hỏi về tính dễ dàng trong 

tiếp cận thông tin này thì cũng có một số ý kiến hoàn toàn không đồng ý với tính dễ dàng khi 

tiếp cận (6,6%), số ý kiến khác là trung lập (37,7%), nhưng bên cạnh đó cũng có các ý kiến 
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đồng ý và rất đồng ý. Mức độ chính xác của thông tin thì nhiều người cho là hoàn toàn đồng 

ý, đồng ý hay trung lập. Mức độ đánh giá về tính dễ dàng tiếp cận hay chính xác của thông 

tin này tập trung nhất ở ba mức độ là trung lập, đồng ý và hoàn toàn đồng ý. Đối với quan 

điểm của người dân thì có đến hơn 50% ý kiến cho là trung lập đối với tính chính xác và sự 

dễ dàng khi tiếp cận thông tin này.  

 

 

Hình 6. Nhận xét về sự dễ dàng trong tiếp cận thông tin và tính tin cậy/chính xác của thông 

tin về diện tích đất rừng theo các hợp đồng khoán bảo vệ. 

Dữ liệu về diễn biến rừng cấp tỉnh và toàn quốc hàng năm (rừng tự nhiên và rừng trồng) và 

số lượng cây trồng phân tán. 

Dữ liệu về diễn biến tài nguyên rừng tương đối đồng bộ, số lượng cây phân tán được địa 

phương cập nhật. Theo số liệu Bảng 5, thông tin về loại dữ liệu này được phần lớn ý kiến 

đánh giá ở mức đồng ý về tính dễ dàng trong tiếp cận (51,7%) và tính tin cậy/chính xác là 

50%, thấp hơn 1,7% so với tính dễ dàng trong tiếp cận. Hầu hết các cây phân tán là do địa 

phương tự đo đếm, thiếu thống nhất trong cách đo đếm nên những người tham gia đã đưa ra 

nhận xét về tính tin cậy/chính xác của thông tin này là thấp hơn so với mức độ tiếp cận dễ 

dàng của thông tin. 

Bảng 5. Nhận xét về sự dễ dàng trong tiếp cận thông tin và tính tin cậy/chính xác của thông 

tin về diễn biến rừng cấp tỉnh và toàn quốc hàng năm. 

 
Dễ dàng tiếp cận Tin cậy/chính xác 

Hoàn toàn không đồng ý 4 3 

Không đồng ý 1 2 

Trung lập 14 14 

Đồng ý 30 29 

Hoàn toàn đồng ý 9 10 

Số lượng và danh sách các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ được 

đăng ký chính thức, theo vị trí địa lý (vùng) và loại hình doanh nghiệp (doanh nghiệp trong 

nước và doanh nghiệp nước ngoài). 

Các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh sẽ được sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) cấp giấy 

phép. Các thông tin vế số lượng và danh sách công ty được lưu giữ và quản lý bởi sở KHĐT. 

Bên cạnh đó, các Chi cục Lâm nghiệp cũng lưu trữ thông tin này để phục vụ công tác quán lý 

chung. Việc tiếp cận và tính tin cậy/chính xác của thông tin này theo nhận xét của phần lớn ý 

kiến (44%) thì nhận xét trung lập, nghĩa là không dễ cũng không khó khi tiếp cận, tính tin 
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cậy/xác thực của thông tin là trung bình. Bên cạnh đó có hai nhóm ý kiến hoàn toàn trái 

ngược nhau, một nhóm cho là đồng ý với tính dễ dàng và tin cậy/chính xác của thông tin 

nhưng một nhóm còn lại thì hoàn toàn không đồng ý. Sỡ dĩ có sự tương phản như vậy là vì 

thông tin mặc dù là do được quản lý bởi Sở KHĐT và Chi cục Lâm nghiệp nhưng cũng cần 

có những giấy tờ cần thiết khi muốn tiếp cận thông tin. Mặc khác, cũng có nhiều doanh 

nghiệp thay đổi ngành nghề, địa điểm kinh doanh nhưng không được cập nhật thường xuyên 

nên dẫn đến nhận xét về tính tin cậy/chính xác của thông tin này không cao.  

 

 
Hình 7. Nhận xét về sự dễ dàng trong tiếp cận thông tin và tính tin cậy/chính xác của thông 

tin về số lượng và danh sách các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 

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

Kết quả tổng hợp từ việc lựa chọn ngẫu nhiên sáu mục thông tin trong tổng số 19 mục thông 

tin cho thấy mức độ đồng với với tính dễ dàng và tính tin cậy/chính xác của thông tin là phổ 

biến nhất (40,78% và 37,59%), tiếp sau là mức độ trung lập với tính dễ dàng (36,25%) và tin 

cậy/chính xác (39,91%). Mức độ nhận xét phổ biến thứ ba là hoàn toàn đồng ý, thứ tư là hoàn 

toàn không đồng ý và cuối cùng là không đồng ý. Số liệu này cho thấy gần 60% người  nhận 

xét là đồng ý hay hoàn toàn đồng ý với tính dễ dàng trong tiếp cận các thông tin như đã nêu 

ra tại phụ lục VIII, nhưng bên cạnh đó cũng có đến 40% ý kiến không ủng hộ quan điểm là 

thông tin rất dễ dàng tiếp cận. Điều này cũng đặt ra vấn đề tính cần thiết để làm cho thông tin 

dễ tiếp cận hơn. Tương tự, gần 61% ý kiến đánh giá là đồng ý hay hoàn toàn đồng ý với 

thông tin được cung cấp là vô cùng tin cậy/chính xác trong khi đó cũng có 39% ý kiến là 

ngược lại. Số liệu này cho thấy không chỉ làm cho thông tin dễ dàng tiếp cận hơn mà cũng 

cần đảm bảo thông tin tin cậy/chính xác hơn. 
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Hình 8. Nhận xét chung về sự dễ dàng trong tiếp cận thông tin và tính tin cậy/chính xác của 

thông tin 

5.4 Các kênh thông tin và tiếp cận thông tin 

Các thông tin liên quan nói chung và thông tin lâm nghiệp nói riêng có thể được tiếp cận từ 

các kênh khác nhau. Số liệu thống kê cho thấy có sự khác biệt rất có ý nghĩa (P=0,00) giữa ba 

nhóm đối tượng nghiên cứu. Nhóm cán bộ và doanh nghiệp thường tiếp cận thông tin qua các 

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 (Hình 9). Sự khác biệt trong kênh tiếp cận 

giữa người dân và hai nhóm đối tượng còn lại cho thấy để tăng cường khả năng tiếp cận 

thông tin cho các nhóm khác nhau cần có các kênh khác nhau. 

 

 
 

Cán bộ Doanh nghiệp Người dân 

Hình 9. Các kênh thông tin chủ yếu được cán bộ, doanh nghiệp, và người dân sử dụng để tiếp 

cận thông tin 

Nghiên cứu cũng cho thấy số lượng các kênh thông tin được tiếp nhận nhiều hay ít không chỉ 

phụ thuộc vào trình độ học vấn mà còn là độ tuổi. Tương quan giữa độ tuổi và số lượng kênh 

thông tin tiếp cận có mối tương quan rất có ý nghĩa (Sig=0,00) và hệ số tương quan là -0,03. 

Điều này cho thấy mối tương quan nghịch giữa đố tuổi và số lượng kênh thông tin được tiếp 

cận, độ tuổi càng cao thì số lượng thông kênh thông tin tiếp cận càng ít. Đối tượng trẻ có khả 

năng tiếp cận thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau.  

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy nam có số lượng tiếp cận các kênh thông tin bình quân là 

4,7 kênh, cao hơn nữ 0,5 kênh. Bên cạnh đó, số liệu cũng cho thấy số lượng kênh thông tin 

được người dân tộc kinh tiếp cận là cao hơn so với người dân tộc thiểu số. Mặc dù sự khác 

biệt là không đáng kể, tuy vậy nghiên cứu cũng đã cho thấy để tăng cường khả năng tiếp cận 
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lâm nghiệp cho các hộ dân thì cũng cần tập trung cho các đối tượng chủ hộ là phụ nữ và dành 

sự quan tâm nhiều hơn cho người dân tộc thiểu số. 

Khả năng tiếp cận thông tin phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như loại thông tin, năng 

lực của người tiếp cận, mối quan hệ của họ với các bên liên quan, mối quan tâm…Do vậy, 

các mục thông tin mà ba nhóm đối tượng tiếp cận cũng có sự khác nhau tương đối.  

5.5 Những trở ngại, khó khăn trong quá trình thực thi cam kết về minh bạch theo như 

mong đợi của VPA-FLEGT 

Phần lớn các mục thông tin theo như phụ lục VIII nếu muốn truy cập đòi hỏi phải có công 

văn, đơn đề nghị. Việc truy cập như vậy là hoàn toàn khả thi đối với các cơ quan nhà nước 

trong khi đó với các hộ dân hay các tổ chức bên ngoài (NGOs, doanh nghiệp, …) thì việc này 

sẽ gây ra rất nhiều khó khăn, làm chậm quá trình tiếp cận thông tin khi có nhu cầu. 

Các thông tin hiện nay được tập hợp từ nhiều nguồn khác nhau, hầu hết cán bộ lâm nghiệp 

đều cho là thông tin hiện nay là tương đối chính xác và tin cậy. Mặc dù vậy cũng có một số 

người cung cấp thông tin đã phản hồi “Đôi khi vẫn có sự sai khác thông tin giữa các đơn vị, 

có thể do cách thống kê, phương pháp thực hiện, ví dụ diện tích rừng, số lượng cây phân tán ” 

Thông tin hiện nay mặc dù đã được chia sẻ cho nhiều cấp khác nhau nhưng vẫn chủ yếu tập 

trung ở cấp trương ương, cấp địa phương (xã, phường) rất ít có được thông tin. Một số hộ dân 

cho rằng “Khi có nhu cầu thông tin về một số quy định trong lâm nghiệp, người dân chủ yếu 

tìm đến cán bộ kiểm lâm địa phương, ủy ban nhân dân, hay cao hơn là cán bộ hạt kiểm lâm 

nhưng cũng không có được nhiều thông tin như mong đợi”. Một số cán bộ tại BQL 

BQLVQG Mũi Cà Mau cũng cho biết “Vẫn còn một số hạn chế trong việc phối hợp chia sẻ 

thông tin với người dân, một số văn bản chính thống chưa được phổ biến cho người dân”. 

Các quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, kế hoạch bảo vệ rừng hầu như ít công khai, phổ biến 

và cũng rất ít tham vấn ý kiến của cộng đồng địa phương. Điều này đôi khi gây ra xung đột 

giữa các cộng đồng, giữa cộng đồng với các doanh nghiệp lâm nghiệp. 

Các mục thông tin hiện nay phân bổ ở nhiều nơi khác nhau, nhiều cơ quan quản lý, nhiều 

dạng (văn bản, số hóa, tài liệu). Sự “đa dạng hóa” này không giúp cho thông tin được tiếp cận 

nhanh mà gây ngược lại gây khó khăn cho việc truy cập. 

Chưa có một đơn vị chính thức chịu trách nhiệm trong theo dõi, giám sát các thông tin được 

quy định theo như phụ lục VIII để đảm bảo các thông tin này là đầy đủ theo yêu cầu của phụ 

lục nhưng cũng đảm bảo thông tin là dễ dàng tiếp cận và tin cậy. 

6 Kết luận và kiến nghị 

6.1 Kết luận 

Theo phụ lục VIII thì có 9 nhóm thông tin tương ứng với 36 mục thông tin cần phải công bố, 

hiện tại đã có 28/36 mục thông tin là đã sẵn có (78%), còn 8 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 6 Thông tin về chế biến. 

Phần lớn các mục thông tin theo như quy định tại phụ lục VIII thì để tiếp cận một cách chủ 

động cần phải có công văn đề nghị, người truy cập cũng có thể tiếp cận trên các trang Webs 
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thông qua hình thức mở hoàn toàn hay đăng ký tài khoản để truy cập. Tuy vậy, chỉ có khoảng 

8/28 mục là có thể truy cập theo hai hình thức vừa nêu. 

Gần 60% ý kiến nhận xét là đồng ý hay rất đồng ý với tính dễ dàng cũng như tính tin 

cậy/chính xác của các mục thông tin. Tuy vậy cũng có gần 40% ý kiến là trung lập, không 

đồng ý hay hoàn toàn không đồng ý với tính dễ dàng và chính xác tin cậy của thông tin. 

Ngoại trừ doanh nghiệp và cán bộ lâm nghiệp, trên 55% người nông dân cho là không dễ 

dàng khi tiếp cận các mục thông tin. 

Mặc dù phần lớn thông tin là chính xác và tin cậy, nhưng cũng còn có những thông tin không 

chính xác do cách thống kê, phương pháp thực hiện. Cộng đồng địa phương rất ít được tham 

vấn về quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp, kế hoạch bảo vệ rừng. 

Có sự khác biệt rất lớn giữa các đối tượng tham gia phỏng vấn (Doanh nghiệp, cán bộ, người 

dân) về kênh tiếp cận thông tin. Nếu như doanh nghiệp, cán bộ thường thông qua các kênh 

thông tin như Webs chuyên ngành, báo mạng, họp, và tập huấn trong khi đó các kênh chính 

mà người dân thường sử dụng là họp, tivi, đài báo, tập huấn. 

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.  

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. 

6.2 Kiến nghị 

Còn 8 mục thông tin vẫn chưa được công bố, thời gian đến Tổng cục Lâm nghiệp cần tiếp tục 

hoàn thiện và công bố các thông tin còn thiếu này. Các mục thông tin này bao gồm (1) Danh 

sách tổ chức được cập nhận định kỳ theo rừng nhóm rủi ro từ Hệ thống phân loại tổ chức theo 

quy định ; (2) Các quy định và quy trình hướng dẫn thực hiện các cấu phần của Hệ thống 

VNTLAS và các hướng dẫn, phương pháp thực hiện liên quan; (3) Các quy định và quy trình 

hướng dẫn cấp phép, thu hồi và quản lý giấy phép FLEGT; (4) Danh sách và địa chỉ liên hệ 

của Cơ quan cấp phép FLEGT của Việt Nam và các chi nhánh; (5) Danh sách các Biên bản 

ghi nhớ và hiệp định song phương giữa Việt Nam và các quốc gia khác về lâm nghiệp, 

thương mại và tính hợp pháp của gỗ; (6) Các Biên bản ghi nhớ và hiệp định song phương 

giữa Việt Nam và các quốc gia khác về lâm nghiệp, thương mại và tính hợp pháp của gỗ nếu 

không trái với quy định về bảo mật của các Biên bản ghi nhớ và hiệp định này; (7) Tên và địa 

chỉ liên hệ của Đơn vị đánh giá độc lập được lựa chọn; (8) Báo cáo thanh tra, kiểm tra nội bộ 

được công khai liên quan đến việc thực hiện Hệ thống VNTLAS theo quy định pháp luật Việt 

Nam.  

Các mục thông tin hiện nay phân bổ ở nhiều nơi khác nhau, nhiều cơ quan quản lý, nhiều 

dạng (văn bản, số hóa, tài liệu). Do vậy, Tổng cục lâm nghiệp cần xây dựng danh sách về các 

danh mục thông tin và nơi có thể truy cập được. , để mọi người dân và các tổ chức xã hội 

(CSOs/NGOs) có thể tra cứu và sử dụng dụng dễ dàng. 

Số lượng các mục thông tin khi truy cập cần phải có công văn còn chiếm tỷ trọng cao (73%), 

trong khi đó số mục thông tin truy cập trên các trang Webs thông qua nguồn mở hoàn toàn 

hay đăng ký tài khoản còn chiếm tỷ trọng nhỏ. Do vậy, Tổng cục Lâm nghiệp và các bên liên 

quan cần hạn chế số lượng mục thông tin cần có công văn thay vào đó tăng cường số mục 

thông tin truy cập mở qua các trang Webs từ 27% hiện nay lên 70%. 
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Mặc dù số lượng ý kiến đồng ý và hoàn toàn đồng ý khi cho là thông tin dễ dàng tiếp cận và 

tin cậy/chính xác chiếm chiếm tỷ trọng cao (60%) nhưng cũng còn 40% ý kiến không đồng ý 

với nhận xét này. Điều này cho thấy là để tăng cường tính minh bạch của thông tin như phụ 

lục VIII thì cần tiếp tục có những cải tiến (hình thức truy cập, phương thức đo đếm, tổng hợp 

thông tin) từ các bên liên quan để đảm bảo việc tiếp cận thông tin được dễ dàng hơn và thông 

tin được chính xác hơn. 

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 tổ chức 

NGOs cần ưu tiên thực hiện qua hình thức tập huấn, chia sẻ trực tiếp. 

Phụ nữ và người dân tộc thiểu số có sự thiệt thoài nhất định hơn so với nam và người dân tộc 

kinh trong tiếp cận thông tin. Vì vậy, các chương trình nhà nước, các dự án quốc tế cần có sự 

quan tâm đến các đối tượng này nhiều hơn. 

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

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

7 TÀI TRỢ 

Nghiên cứu này được thực hiện như một phần của Dự án “Lâm nghiệp, Quản trị, Thị trường 

và Khí hậu (FGMC)”, tài trợ bởi Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh (DFID) thông qua 

Fern, và được thực hiện bởi Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD 

8 LỜI CẢM ƠN 

Các tác giả xin chân thành cảm ơn dự án FGMC của DFID đã tài trợ cho nghiên cứu này. 

Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến các tổ chức: Ban quản lý rừng đặc dụng-

phòng hộ đặc dụng Thuận Châu, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị, BQL VQG Mũi Cà Mau 

và BQL RPH Tam Giang 1 đã hỗ trợ và cung cấp các thông tin hữu ích cho báo cáo. 

9 PHỤ LỤC 

Phụ lục 1: Số lượng người đã từng tiếp cận với từng mục thông tin phân theo ba nhóm đối 

tượng là cán bộ, doanh nghiệp, và hộ trồng rừng.  

 CB DN ND Tổng 

Số lượng % 

1.Thông tin về luật pháp 

Toàn văn Hiệp định và các Phụ lục của Hiệp 

định và bất kỳ thay đổi, bổ sung sau đó 

23 3 2 29 21,9 

Các văn bản pháp luật liên quan được dẫn 

chiếu trong Phụ lục II và Phụ lục V và các văn 

bản sửa đổi, bổ sung sau đó 

21 4 1 27 20,0 

Các công ước quốc tế và các hiệp định mà 

Chính phủ Việt Nam đã ký kết và phê chuẩn 

liên quan đến Hiệp định này 

15 1 1 17 11,97 

2. Thông tin về quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp và giao đất lâm nghiệp 

Dữ liệu và bản đồ quy hoạch ba loại rừng (đặc 

dụng, phòng hộ và sản xuất) cấp tỉnh và toàn 

35 9 40 84 59,15 
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quốc) 

Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh và 

các loại bản đồ (bản cứng). 

36 10 20 66 46,48 

Dữ liệu định kỳ về giao đất lâm nghiệp, cho 

thuê rừng, và diện tích đất lâm nghiệp được 

giao cùng với giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. 

33 9 16 58 40,85 

Theo yêu cầu, và tuân theo quy trình không 

phân biệt đối xử và không tăng gánh nặng về 

thủ tục hành chính nhằm đáp ứng yêu cầu này, 

thông tin liên quan đến giấy chứng nhận giao 

đất lâm nghiệp và hợp đồng cho thuê rừng sẵn 

có tại các cơ quan địa phương có thẩm quyền 

32 8 14 54 38,03 

Dữ liệu về diện tích đất lâm nghiệp được 

chuyển đổi mục đích sử dụng, bao gồm vị trí 

và các chính sách về thay thế rừng 

30 4 7 41 28,87 

Diện tích đất rừng theo các hợp đồng khoán 

bảo vệ rừng 

34 6 20 60 40,25 

3. Thông tin về quản lý rừng 

Dữ liệu về diễn biến rừng cấp tỉnh và toàn quốc 

hàng năm (rừng tự nhiên và rừng trồng) và số 

lượng cây trồng phân tán 

33 9 14 56 39,44 

Danh sách và vị trí các khu rừng được các tổ 

chức quốc tế cấp chứng chỉ quản lý rừng bền 

vững (mở) 

14 9 6 29 20,42 

Kế hoạch quản lý rừng bền vững được phê 

duyệt  

21 5 2 28 19,72 

Quyết định và báo cáo đánh giá tác động môi 

trường do Bộ NN-PTNT phê duyệt đối với các 

dự án lâm nghiệp  

14 9  23 16,2 

Ý kiến của Bộ NN-PTNT về báo cáo đánh giá 

tác động môi trường của các dự án tác động tới 

tài nguyên rừng 

19 5 0 24 16,9 

4. Thông tin về sản xuất gỗ trong nước 

Số liệu về giá trị và tăng trưởng sản xuất gỗ   13 7 3 23 16,2 

Số liệu về khối lượng gỗ khai thác (từ rừng 

trồng, cây trồng phân tán, thanh lý gỗ cao su, 

nếu có, và khai thác tận thu, tận dụng)  

15 0 1 16 11,27 

5. Thông tin về CSDL vi phạm luật Lâm nghiệp và vi phạm trong thương mại gỗ 

Số lượng định kỳ về số lượng vụ vi phạm Luật 

Lâm nghiệp cấp huyện, tỉnh và toàn quốc liên 

quan tới: chặt phá rừng; khai thác lâm sản trái 

phép; vi phạm các quy định về phòng cháy, 

chữa cháy rừng; vi phạm các quy định về sử 

dụng đất lâm nghiệp; buôn bán và vận chuyển 

lâm sản trái phép; và vi phạm các quy định về 

chế biến lâm sản  

22 4 10 58 40,85 

Số liệu định kỳ về số lượng các vụ vi phạm 

Luật Lâm nghiệp cấp huyện, tỉnh và toàn quốc 

27 4 9 40 28,17 



21 

 

và kết quả xử lý vi phạm, bao gồm xử phạt 

hành chính và hình sự  

Thông tin định kỳ về các hành vi vi phạm của 

các tổ chức, cá nhân, loại hình vi phạm và địa 

phương vi phạm   

22 4 10 36 25,35 

Số liệu định kỳ về số lượng và chủng loại gỗ 

tịch thu và sau đấu giá  

15 1 3 19  13,38 

6. Thông tin về chế biến 

Số lượng và danh sách các doanh nghiệp chế 

biến và xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ được 

đăng ký chính thức, theo vị trí địa lý (vùng) và 

loại hình  doanh nghiệp (doanh nghiệp trong 

nước và doanh nghiệp nước ngoài) 

15 1 3 19 13,38 

Danh sách các doanh nghiệp/công ty chế biến 

và xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đã có chứng 

nhận chuỗi hành trình sản phẩm và/hoặc chứng 

nhận quản lý rừng bền vững  

9 6 0 15 10,56 

7. Thông tin về đầu tư và doanh thu 

Số liệu hàng năm về doanh thu của ngành lâm 

nghiệp  

10 3 1 14 9,86 

Số liệu hàng năm về chi trả dịch vụ môi trường  22 4 9 35 24,65 

Số liệu hàng năm về đầu tư từ ngân sách nhà 

nước cho Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng  

23 6 0 29 20,42 

Giá đất hàng năm theo quy định của UBND 

các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương  

28 16 60 104 73,24 

8. Thông tin về thương mại 

Số liệu hàng năm về giá trị xuất, nhập khẩu gỗ 

và sản phẩm gỗ theo mã HS, theo nước xuất xứ 

và nhập khẩu, kể cả thông tin về gỗ quá cảnh  

5 3 0 8 5,63 

Thông tin về xuất, nhập khẩu các loài gỗ có 

giấy phép CITES  

7 2  9 6,34 
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