
Tiếp cận Thông tin



Nội dung

• Tiếp cận các thông tin được
yêu cầu

• Các công cụ DDS để thu thập
& quản lý thông tin

• Các loại thông tin



Tiếp cận
thông tin

Đánh giá
rủi ro

Giảm thiểu
Rủi ro2 3 4Quản lý

Chất lượng1

Mitigation options
✓ Additional documentation
✓ Replace supplier
✓ Source certified material
✓ Supply chain verification audits

✓ Ghi lại thông tin về chuỗi cung:
• Nguồn gốc
• Các nhà cung cấp
• Loài
• Hồ sơ về tính hợp pháp

✓ Thu thập thông tin bổ sung về 
chuỗi cung



Thông tin về

chuỗi cung là

CHÌA KHÓA



Các nguồn thông tin

Hai loại nguồn thông tin:

• Cụ thể

Cụ thể cho chuỗi cung ứng của bạn (hồ sơ thể
hiện nguồn gốc và tính hợp pháp – ví dụ như
giấy phép, hóa đơn, v.v….)

• Thông tin chung

Không cụ thể cho chuỗi cung ứng của bạn nhưng
cho phép bạn đánh giá rủi ro (ví dụ: CPI, các
đánh giá rủi ro, thông tin về quốc gia)



Những thông tin cụ thể sau cần được biết và ghi lại

• Loại sản phẩm

• Tên loài (loài rủi ro?)

• Nguồn gốc (liên quan đến vùng địa lý)

• Số lượng

• Nhà cung cấp (cấp 1)

• Người mua*

• Tình trạng chứng chỉ/xác minh

* Không áp dụng cho nhà bán lẻ



Nhu cầu về thông tin

Thông tin chi tiết ở mức cho phép bạn có
thể:

• kết luận rằng nguyên liệu đầu vào có
nguồn gốc từ rừng hoặc chuỗi cung có
rủi ro thấp về vi phạm pháp luật hoặc
những rủi ro tiềm ẩn đó đã được giảm
thiểu; HOẶC 

• xác định, định rõ và giảm thiểu một
cách hiệu quả các rủi ro sản xuất hoặc
nhận nguyên liệu bị khai thác, buôn bán
hoặc vận chuyển bất hợp pháp



Các yêu cầu về thông tin chuỗi cung

• Mức độ chi tiết cần thiết của

thông tin về chuỗi cung sẽ thay

đổi theo mức độ rủi ro

• Nhiều rủi ro hơn = cần thêm

nhiều thông tin hơn



Nghị định về VNTLAS và yêu cầu về tài liệu

Điều 7. Hồ sơ gỗ nhập khẩu

Khi làm thủ tục Hải quan đối với lô hàng gỗ nhập khẩu, ngoài bộ hồ sơ Hải quan theo quy định của pháp 
luật về Hải quan, chủ gỗ nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai các tài liệu sau:

1. Bản chính bảng kê gỗ nhập khẩu do chủ gỗ lập theo Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm 
theo Nghị định này.

2. Một trong các tài liệu sau:

a) Trường hợp gỗ thuộc Phụ lục CITES: Bản sao giấy phép CITES xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu do 
Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES nước xuất khẩu hoặc nước tái xuất khẩu cấp; Bản sao giấy 
phép CITES nhập khẩu do Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam cấp;

b) Trường hợp gỗ nhập khẩu từ quốc gia đã ký kết Hiệp định gỗ hợp pháp với EU và đang vận 
hành hệ thống cấp phép FLEGT: Bản sao giấy phép FLEGT xuất khẩu do cơ quan có thẩm quyền 
nước xuất khẩu cấp;

c) Trường hợp lô hàng gỗ nhập khẩu không thuộc quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản này: 
Bảng kê khai nguồn gốc gỗ nhập khẩu theo Mẫu số 03 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.



Bảng kê khai



Tài liệu cần thu thập



Thông tin Cụ thể về chuỗi cung
cần thu thập



Các nguồn thông tin

• Bước đầu tiên của hầu hết các
đánh giá rủi ro là lập bản đồ chuỗi
cung. 

• Mục đích của việc lập bản đồ chuỗi
cung là để xác minh những khai
báo của nhà cung cấp đã chính xác
hay chưa

Lập bản đồ chuỗi cung



Bộ công cụ LegalSource

Thông báo với nhà cung
cấp về các yêu cầu trách
nhiệm giải trình & yêu
cầu cung cấp thông tin 

về chuỗi cung

Khi cần thiết, lập bản
đồ các chuỗi cung

Yêu cầu thông tin còn
thiếu từ nhà cung cấp

cụ thể

Phân tích thông
tin và xác định

lỗ hổng

Phân tích thông
tin và xác định

lỗ hổng

Phân tích thông
tin và xác định

lỗ hổng

Ghi lại các thông tin 
về chuỗi cung



Tài liệu chứng minh tính hợp pháp?

Các vấn đề pháp lý Tài liệu

1. Tài liệu về quyền khai thác gỗ 

trong các ranh giới được công bố 

hợp pháp

Các tài liệu thường có sẵn dưới dạng giấy hoặc điện tử, ví dụ: tài liệu 

về quyền sở hữu / quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng hoặc các thỏa 

thuận sang nhượng.

2. Các khoản thanh toán cho 

quyền khai thác và gỗ bao gồm 

các khoản thuế liên quan đến khai 

thác gỗ

Thông thường các tài liệu có sẵn bằng giấy hoặc điện tử, ví dụ: hợp 

đồng, giấy ngân hàng, chứng từ VAT, biên lai chính thức, v.v.

3. Khai thác gỗ, bao gồm luật 

pháp về môi trường và rừng

Các báo cáo kiểm toán chính thức; giấy chứng nhận môi trường; kế 

hoạch khai thác đã được phê duyệt; báo cáo đóng coupe, chứng chỉ 

ISO; quy tắc ứng xử; thông tin công khai thể hiện sự giám sát pháp

luật nghiêm ngặt và các quy trình theo dõi và kiểm soát gỗ; công văn 

do cấp có thẩm quyền ban hành.

4. Các quyền hợp pháp của bên 

thứ ba liên quan đến việc sử dụng 

và sở hữu bị ảnh hưởng bởi việc 

khai thác gỗ

Đánh giá tác động môi trường, kế hoạch quản lý môi trường, báo cáo 

kiểm toán môi trường, thỏa thuận trách nhiệm xã hội, báo cáo cụ thể 

về quyền sở hữu và yêu cầu quyền lợi.

5. Thương mại và hải quan, liên 

quan đến ngành lâm nghiệp

Các tài liệu thường có sẵn ở định dạng giấy hoặc điện tử, ví dụ: hợp 

đồng, giấy ngân hàng, thương phiếu, giấy phép nhập khẩu, giấy phép 

xuất khẩu, biên lai chính thức cho thuế xuất khẩu, danh sách cấm 

xuất khẩu, hạn ngạch xuất khẩu, v.v.



Thông tin trên Sourcing Hub



…và bạn có thể tải Tài liệu hướng dẫn (Document Guide) để tìm hiểu
thêm:



Duy trì Thông tin



Đảm bảo thông tin luôn được cập nhật

• Thông tin phải luôn

được cập nhật

• Tổ chức phải đảm bảo

các nhà cung cấp sẽ

thông báo cho mình khi

họ có kế hoạch thay đổi

chuỗi cung



Quản lý chuỗi cung

• Thông báo đến nhà cung cấp

về chính sách và các yêu cầu; 

• Có được sự đồng ý của nhà

cung cấp về việc cho phép thực

hiện các đánh giá

• Đảm bảo nhà cung cấp chỉ định

người chịu trách nhiệm



Hãy luôn nhớ!

Tiếp cận thông tin là một phần không 

thể thiếu của quá trình thực hiện 

trách nhiệm giải trình và cần được sử 

dụng như là một bước của việc xác 

định rủi ro



Giới thiệu về Đánh giá Rủi ro



Nội dung

•Mục đích

•Những yêu cầu chính



Mục đích của việc đánh giá rủi ro

• Đánh giá rủi ro các sản phẩm từ rừng bị:
• Khai thác trái phép,

• Vận chuyển/buôn bán trái phép, hoặc

• Trộn lẫn với nguyên liệu có nguồn gốc trái phép
hoặc không rõ nguồn gốc.

• Xác định rủi ro có thể tồn tại trong khâu nào
của chuỗi cung ứng

• Xác định mức độ rủi ro cho phép để giảm
thiểu một cách hiệu quả.



Quá trình Trách nhiệm giải trình

Tiếp cận
Thông tin

Đánh giá
Rủi ro

Giảm thiểu
Rủi ro2 3 4Quản lý

Chất lượng1

Mitigation options
✓ Additional documentation
✓ Replace supplier
✓ Source certified material
✓ Supply chain verification audits

✓ Đánh giá thông tin chuỗi cung
✓ Nhận biết các rủi ro: 

• Cấp độ quản lý rừng
• Cấp độ nhà cung cấp
• Rủi ro trộn lẫn hoặc thay thế

✓ Xác định rõ rủi ro đã được nhận biết



Khái niệm chính: Xác định & Đánh giá rủi ro

Tiếp cận
Thông tin

Đánh giá
Rủi ro

Giảm thiểu
Rủi ro2 3 4Quản lý

Chất lượng1

Mitigation options
✓ Additional documentation
✓ Replace supplier
✓ Source certified material
✓ Supply chain verification audits

Bước 1: 

Nhận biết rủi ro

Bước 2:

Xác định rủi ro



Định nghĩa nhận biết rủi ro và xác định rủi ro

• Nhận biết rủi ro: là nhận biết những rủi ro nói 

chung trong chuỗi cung liên quan đến hồ sơ 

tài liệu, tính sẵn có của dữ liệu chuỗi cung 

ứng và các khía cạnh rủi ro tổng thể khác

• Xác định rủi ro: là xác định cụ thể các rủi ro 

liên quan đến các mảng cụ thể của pháp luật 

hiện hành tại quốc gia nơi khai thác



Tổng quan về các bước đánh giá rủi ro

• Tính toàn vẹn của thông tin

• Sự phức tạp của chuỗi cung

• Rủi ro về loài

• Các rủi ro về nguồn gốc nói 
chung

• Tình trạng chứng nhận

• Thương mại và vận chuyển

Nhận biết 
rủi ro

• Rủi ro pháp lý ở cấp độ rừng

• Rủi ro pháp lý trong chuỗi cung

• Trộn lẫn trong chuỗi cung

Xác định
rủi ro



Nhận biết rủi ro

Tính toàn vẹn
của thông tin

Loài gỗ
Sự phức tạp

của chuỗi cung

Thương mại & 
Vận chuyển

Tình trạng
chứng nhận

Nguồn gốc

6 Mảng



https://www.nepcon.org/sourcinghub


Các yêu cầu của VNTLAS – Các yếu tố rủi ro quyết định

1. Gỗ thuộc loài rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam nếu thuộc một trong các
tiêu chí sau:

a) Gỗ thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động
vật, thực vật hoang dã nguy cấp (sau đây viết tắt là Phụ lục CITES);

b) Gỗ thuộc Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp,
quý, hiếm Nhóm IA, Nhóm IIA; Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu
tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

c) Gỗ lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam;

d) Gỗ có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng tại quốc gia khai thác hoặc buôn
bán trái phép do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ
Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành có
liên quan và tổ chức được quy định trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là
thành viên xác định.

Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam được công bố 
trên trang thông tin điện tử: www.kiemlam.org.vn bao gồm tên khoa 
học, tên thương mại tiếng Việt, tiếng Anh (nếu có).



Nhận biết rủi ro: Sự toàn vẹn của thông tin



Nhận biết rủi ro

Sự toàn vẹn
của thông tin

Loài gỗ
Sự phức tạp

của chuỗi cung

Thương mại & 
Vận chuyển

Tình trạng
Chứng nhận

Nguồn gốc

6 Mảng



Nội dung

• Tính toàn vẹn của thông tin

- Phù hợp

- Hợp lệ

- Liên quan

• Hồ sơ tài liệu

• Giám định trong phòng lab



Sự toàn vẹn của thông tin

3 câu hỏi chính:

1. Sự phù hợp: Thông tin này cho bạn 
biết gì về rủi ro bất hợp pháp? 

2. Tính hợp lệ: Thông tin có xác thực 
và áp dụng cho chuỗi cung ứng 
không? 

3. Tính liên quan: Thông tin có liên 
quan đến chuỗi cung hoặc lô hàng 
của bạn hay không? 

Rủi ro



Hướng dẫn về Hồ sơ Tài liệu của NEPCon

www.nepcon.org/sourcinghub



Đánh giá Rủi ro: Hồ sơ tài liệu



BÀI TẬP

Tính xác thực của thông tin 

• Look at the Tree Felling License provided 
from a poplar supply chain originating in 
China. 

• What can you tell from this document? 

• Does anything look suspicious about the 
document? 

• Pay close attention!



Trường hợp Phân tích Hồ sơ: Nga

• Giấy phép CITES cho
gỗ Sồi từ Nga

• Quercus mongolica có
trong CITES Phụ lục
III

• Có giấy phép xuất
khẩu CITES từ Nga & 
giấy phép nhập khẩu
CITES từ Trung Quốc. 

• Giấy phép xuất khẩu
CITES từ Nga không
được ký và đóng dấu. 

• Liên lạc Cơ quan
CITES tại Châu Âu và
họ khẳng định phần
này phải được hoàn
thiện



Trường hợp Phân tích Hồ sơ: Việt Nam



Hồ sơ tài liệu

Thử thách chính… Tham nhũng

Ở những quốc gia có mức độ tham nhũng

cao, bạn có thể có được bất kỳ con dấu

và chữ ký nào – đó chỉ là vấn đề của tiền.



Đánh giá rủi ro: Giám định kỹ thuật



Giám định gỗ

Sử dụng giám định trong phòng lab để xác minh tên loài

và nguồn gốc các sản phẩm gỗ của bạn có thể tăng cường

hệ thống trách nhiệm giải trình của bạn và tránh được

việc mua gỗ bất hợp pháp

Ref: Thunen Institute (2016)



Cấu tạo gỗ

Chuyên gia xác định các đặc điểm giải 
phẫu độc nhất (giải phẫu hạt, tế bào & 
mạch, v.v...) thông qua:

1) Phân tích Vĩ mô

2) Phân tích Vi mô



Chuyên gia so sánh các dấu hiệu DNA đã biết với mẫu gỗ của bạn, 
để: 

1. Xác định tên loài

2. Xác định nguồn gốc (khu vực, quốc gia, vùng) 

3. Theo dõi đường đi của lóng cây



Đồng vị ổn định

Chuyên gia so sánh thành phần của các đồng vị ổn định 
(H,C,O,N) trong mẫu gỗ của bạn với các mẫu tham chiếu đã 
biết, để:

1. Xác định nguồn gốc (khu vực, quốc gia, vùng)



Nhận biết Rủi ro: Sự phức tạp của chuỗi cung ứng



Nhận biết rủi ro

Sự toàn vẹn
của thông tin

Loài gỗ
Sự phức tạp

của chuỗi cung

Thương mại & 
Vận chuyển

Tình trạng
Chứng nhận

Nguồn gốc

6 Mảng



Nội dung

• Sự phức tạp của chuỗi cung ứng

• Sự phức tạp của sản phẩm

• Xác định/thay thế nguyên liệu



Đánh giá rủi ro

Sự phức tạp của chuỗi cung ứng

• Có nhiều cấp độ trong chuỗi cung
ứng từ rừng nơi khai thác?

• Chuỗi cung ứng trải dài trên
nhiều quốc gia?



Operator



Đánh giá rủi ro – Các rủi ro trong chuỗi cung

Sự phức tạp của sản phẩm

• Sản phẩm có nhiều bộ phận? 

• Vật liệu tổng hợp (composite) 
hoặc phức hợp?



Sản phẩm với nhiều bộ phận



Okoume

Eucalyptus

Pine

Ván ép

MDF LVL

Các-tông

Vật liệu tổng hợp (composite)

Ván dăm

OSB



Đánh giá rủi ro – Các rủi ro trong chuỗi cung

Xác định/thay thế nguyên liệu

• Nguyên liệu có rủi ro bị thay thế
hay không?

• Có hồ sơ tài liệu cho từng nguyên
liệu đầu vào hay không? 



Rủi ro bị thay thế

Rủi ro loài gỗ bị thay thế

Brazilian Rosewood                    East Indian Rosewood                          
Sheesham

http://www.wood-database.com/wood-articles/distinguishing-brazilian-rosewood-from-east-indian-and-other-rosewoods//



Rủi ro bị thay thế

Các hệ thống phân tách



Đánh giá rủi ro

Tóm tắt: Các rủi ro trong chuỗi cung ứng

Sự phức tạp của chuỗi
cung ứng

• Có nhiều cấp độ trong 
chuỗi cung từ rừng nơi 
khai thác?

• Chuỗi cung ứng trải
dài trên nhiều quốc
gia?

Sự phức tạp của sản
phẩm

• Sản phẩm có nhiều
bộ phận? 

• Vật liệu tổng hợp
(composite) hay 
phức hợp

Sự phức tạp của nguyên
vật liệu

• Nguyên liệu có rủi ro
bị thay thế không?

• Có hồ sơ tài liệu cho 
từng nguyên liệu đầu 
vào hay không?



Nhận biết rủi ro: Loài gỗ



Nhận biết rủi ro

Sự toàn vẹn
của thông tin

Loài gỗ
Sự phức tạp

của chuỗi cung

Thương mại & 
Vận chuyển

Tình trạng
Chứng nhận

Nguồn gốc

6 Mảng



Nội dung

• CITES

• IUCN

• Những trường hợp đã biết

• Nguồn tham khảo



Những rủi ro liên quan đến loài gỗ

Vấn đề

• Giá trị

• Sự đa dạng/mối đe dọa

• Tốc độ tăng trưởng

• Tự nhiên vs. Rừng trồng

• Quyền sử dụng đất & Nguồn gốc



Những rủi ro liên quan đến loài gỗ

CITES

• Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật 
hoang dã nguy cấp (CITES)

• Kiểm tra tên loài do nhà cung cấp khai báo và thể hiện
trên tài liệu hồ sơ. 

• Tìm trên http://checklist.cites.org hoặc
https://www.speciesplus.net/

• Phụ lục I, II, III

http://checklist.cites.org/
https://www.speciesplus.net/


CITES là gì?

• Công ước về Buôn bán 
quốc tế các loài động vật, 
thực vật hoang dã nguy 
cấp

• Đảm bảo rằng việc buôn
bán quốc tế các mẫu động 
vật và thực vật hoang dã 
không đe dọa sự tồn tại
của chúng



Phương thức hoạt động?

Phụ lục I
- Các loài không được buôn bán quốc tế chỉ vì mục đích thương mại (ví dụ: Gỗ hồng Brazil, 

thông Chile (Monkey Puzzle))

Phụ lục II
- Các loài được buôn bán quốc tế vì mục đích thương mại, nhưng trong các quy định

nghiêm ngặt, với các yêu cầu đảm bảo tính bền vững và hợp pháp.  (Ví dụ: Trầm hương
(Agar wood), Ramin và Dái ngựa lá to (big leaf mahogany))

Phụ lục III 
- Loài được đưa vào theo yêu cầu của một quốc gia, mà sau đó cần sự hợp tác của các

quốc gia khác để giúp ngắn chặn việc khai thác bất hợp pháp.  (Ví dụ: Thông tre lá dài
(Black pine podocarp) và Tuyết tùng Tây Ban Nha (Spanish Cedar))



Phương thức hoạt động?

Phụ lục II

Yêu cầu có giấy phép xuất khẩu hoặc chứng nhận tái xuất. 

Giấy phép xuất khẩu chỉ có thể được cấp khi mẫu vật đó có 

nguồn gốc hợp pháp và khi việc xuất khẩu sẽ không gây tổn

hại đến sự tồn tại của loài.

Chứng nhận tái xuất chỉ có thể được cấp khi mẫu vật được 

nhập khẩu phù hợp với Công ước. 

Không cần có giấy phép nhập khẩu trừ khi luật pháp quốc

gia yêu cầu. 

→ Các quốc gia thành viên EU: yêu cầu có giấy phép nhập

khẩu.



Phương thức hoạt động?

Phụ lục III

Trong trường hợp buôn bán từ Quốc gia đưa loài đó

vào Phụ lục III, phải có giấy phép xuất khẩu do Cơ

quan Quản lý của Quốc gia đó cấp. Giấy này chỉ có

thể được cấp nếu mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp. 

Trong trường hợp xuất khẩu từ một Quốc gia khác, 

phải có chứng nhận xuất xứ do Cơ quan Quản lý tại

quốc gia đó cấp.

Trong trường hợp tái xuất khẩu, phải có chứng nhận

tái xuất cấp bởi Quốc gia tái xuất. 

http://www.cites.org/cms/index.php/component/cp/



Thông tin khác

• Thông tin chi tiết về CITES 
http://www.cites.org/eng/app/appendices.php 

• Danh mục các loài gỗ CITES theo cơ quan Dịch vụ Ngư
nghiệp và Động thực vật hoang dã của Mỹ
http://www.fws.gov/international/plants/current-cites-
listings-of-tree-species.html

• Thông tin về việc thực thi của EU liên quan đến CITES 
http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm

• Thông tin về các văn phòng quốc gia
http://www.cites.org/cms/index.php/component/cp/

http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
http://www.cites.org/cms/index.php/component/cp/


Các rủi ro liên quan đến loài gỗ

CITES

• Các hướng dẫn
từng bước cách sử
dụng Species+

• Tổng quan về các
loài gỗ có trong
danh mục của
CITES

http://www.kew.org/data/CITES_User_Guides/CITES-and-Timber.pdf
http://assets.kew.org/files/CITES%20and%20Timber-Ramin.pdf?_ga=2.5689843.1730242949.1496938465-2033467606.1496938465


Các rủi ro liên quan đến loài gỗ: Các loài
CITES của Gabon

CITES

Các loài có trong các Phụ lục
CITES của Gabon có thể được
tìm thấy trên Sourcing Hub 
của NEPCon: 

https://www.nepcon.org/sourcinghub/timber/timb
er-gabon

https://www.nepcon.org/sourcinghub/timber/timber-gabon


Các yêu cầu của VNTLAS – Các yếu tố rủi ro
quyết định

1. Gỗ thuộc loại rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam nếu thuộc một trong các
tiêu chí sau:

a) Gỗ thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động
vật, thực vật hoang dã nguy cấp (sau đây viết tắt là Phụ lục CITES);

b) Gỗ thuộc Danh mục các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp,
quý, hiếm Nhóm IA, Nhóm IIA; Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu
tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

c) Gỗ lần đầu nhập khẩu vào Việt Nam;

d) Gỗ có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng tại quốc gia khai thác hoặc buôn
bán trái phép do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ
Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành có
liên quan và tổ chức được quy định trong Điều ước quốc tế mà Việt Nam là
thành viên xác định.

Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam được công bố trên trang 
thông tin điện tử: www.kiemlam.org.vn bao gồm tên khoa học, tên thương mại 
tiếng Việt, tiếng Anh (nếu có).



Các rủi ro liên quan đến loài gỗ

Danh mục sách đỏ của IUCN



VNTLAS và các loài nguy cấp

VNTLAS – Khoản 6.1

Gỗ thuộc loại rủi ro nhập khẩu vào Việt Nam nếu thuộc một trong
các tiêu chí sau:

……

d) Gỗ có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng tại quốc gia khai thác hoặc 
buôn bán trái phép do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối 
hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Ngoại 
giao, các bộ, ngành có liên quan và tổ chức được quy định trong 
Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên xác định.



Nhận biết rủi ro: Rủi ro về nguồn gốc



Nhận biết rủi ro

Sự toàn vẹn
của thông tin

Loài gỗ
Sự phức tạp

của chuỗi cung

Thương mại & 
Vận chuyển

Tình trạng
Chứng nhận

Nguồn gốc

6 Mảng



Nội dung

• FLEGT

• Cấm vận của UN/ EU

• Xung đột vũ trang

• Các trường hợp có rủi ro cao

• Lệnh cấm khai thác

• Tham nhũng

(Đánh giá Rủi ro Quốc gia)



Các rủi ro liên quan đến nguồn gốc

Đánh giá Rủi ro Quốc gia của NEPCon

• Dữ liệu về nguồn gốc được sử dụng để nhận
biết và xác định rủi ro

• Có trên NEPCon Sourcing Hub

• Thể hiện mức độ phổ biến của nạn khai
thác trái phép

• Tổng hợp thông tin rủi ro ở cấp độ quốc gia



Các rủi ro liên quan đến nguồn gốc

Đánh giá Rủi ro Quốc gia của NEPCon:                                              



Các rủi ro liên quan đến nguồn gốc

• Mục Đánh giá Rủi ro
giúp dễ dàng nhận
biết rủi ro pháp lý
chính đối với từng
quốc gia

• Tập trung vào tính
hợp pháp ở cấp độ
rừng

• Để xem thêm chi 
tiết, vui lòng xem
Đánh giá Rủi ro Quốc
gia



Rủi ro bao gồm nhiều yếu tố

Cấp giấy phép
FLEGT

Cấm buôn
bán

Tham
nhũng

Xung đột
vũ trang

Các trường
hợp khai
thác trái

phép



Hệ thống Đánh giá Rủi ro theo TLAS

Cơ quan chức năng tại Việt Nam sẽ xây dựng và quản lý các hệ thống
đánh giá rủi ro để:

• Xác định các “Vùng địa lý tích cực” – quốc gia hoặc vùng được coi có rủi
ro thấp là: 
• Có Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp và cấp giấy phép FLEGT đang vận hành;

• Có quy định pháp luật quốc gia về trách nhiệm giải trình tính hợp pháp của gỗ cho toàn bộ chuỗi
cung ứng từ quốc gia nơi khai thác phù hợp với Hệ thống Bảo đảm Gỗ hợp pháp Việt Nam;

• Có chỉ số hiệu quả Chính phủ từ 0 trở lên theo xếp hạng gần nhất trước đó của Ngân hàng thế
giới về chỉ số quản trị toàn cầu (WGI); có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thực thi
CITES được xếp loại I do ban thư ký CITES công bố và đáp ứng một trong hai tiêu chí sau: Quốc
gia đã ký Hiệp định song phương với Việt Nam về gỗ hợp pháp hoặc Quốc gia có hệ thống chứng
chỉ gỗ quốc gia được Việt Nam công nhận là đáp ứng tiêu chí gỗ hợp pháp theo quy định tại Nghị
định này.

Nghị định 102, Điều 5.



Các rủi ro liên quan đến nguồn gốc

Cấp giấy phép FLEGT

Có hệ thống
cấp giấy phép
FLEGT đang
vận hành tại
quốc gia khai
thác của sản
phẩm không?

Sản phẩm có
giấy phép
FLEGT còn
hiệu lực đi
kèm hay 
không?*

Có
Có

Không
Nhập khẩu

RỦI RO THẤP
Không phải
làm thêm

Trách nhiệm
giải trình

Xem tại: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1158

Xem thêm tại: http://www.flegtlicence.org/ và http://www.flegtlicence.org/flegt-licences-from-indonesia

Sản phẩm có
trong phạm
vi áp dụng

của VPA hay 
không?

Có

Tiếp tục với
Trách nhiệm

Giải trình

Không Không

Tiếp tục với
Trách nhiệm

Giải trình

Không

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015D1158
http://www.flegtlicence.org/
http://www.flegtlicence.org/flegt-licences-from-indonesia


Các rủi ro liên quan đến nguồn gốc

Cấp giấy phép FLEGT

• Nếu giấy phép FLEGT có thể được xác nhận, không cần thực hiện thêm trách
nhiệm giải trình. 

• Giấy phép FLEGT được cấp tại thời điểm xuất khẩu. 

• Nhà nhập khẩu thu thập và gửi Giấy phép FLEGT tới Cơ quan có thẩm quyền
về FLEGT tại quốc gia nhập khẩu. 

• Lô hàng không có giấy phép hợp lệ sẽ bị từ chối tại biên giới EU.

• Xem thêm thông tin tại: http://www.flegtlicence.org/

http://www.flegtlicence.org/


VNTLAS và Giấy phép FLEGT

Nghị định về TLAS:

Điều 5. Tiêu chí xác định và thẩm quyền công bố quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực
xuất khẩu gỗ vào Việt Nam

1. Quốc gia thuộc vùng địa lý tích cực xuất khẩu gỗ vào Việt Nam khi bảo đảm một trong
các tiêu chí sau:

a) Có Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp và cấp giấy phép FLEGT đang vận hành;

...



Các rủi ro liên quan đến nguồn gốc

Cấp giấy phép FLEGT 

• Hiện tại chỉ áp dụng cho Indonesia 

• Việc cấp giấy phép bắt đầu từ
15/11/2016

• Phạm vi các sản phẩm gỗ áp dụng
có trong Phụ lục 1 của VPA

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32015D1158


Các rủi ro liên quan đến nguồn gốc

Xung đột Vũ trang

Uppsala University Department of Peace and Conflict Research: http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ucdp_prio_armed_conflict_dataset/

http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/datasets/ucdp_prio_armed_conflict_dataset/


Các rủi ro liên quan đến nguồn gốc

Xung đột

Vũ trang



Các rủi ro liên quan đến nguồn gốc

Tham nhũng



Các rủi ro liên quan đến nguồn gốc



Các rủi ro liên quan đến nguồn gốc

CPI



Các rủi ro liên quan đến nguồn gốc

Các lệnh

cấm khai thác

http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_5145.pdf
http://www.forest-trends.org/documents/files/doc_4913.pdf


Các rủi ro liên quan đến nguồn gốc

Các lệnh cấm

khai thác



Nhận biết rủi ro: Chứng nhận



Nhận biết rủi ro

Sự toàn vẹn
của thông tin

Loài gỗ
Sự phức tạp

của chuỗi cung

Thương mại & 
Vận chuyển

Tình trạng
Chứng nhận

Nguồn gốc

6 Mảng



Nội dung

• Tại sao đánh giá các chương trình
chứng nhận?

• Để hiểu các khai báo chứng nhận

• Đánh giá các hệ thống chứng nhận

• Đảm bảo Nhà cung cấp & Nguyên liệu
có chứng chỉ



Tại sao đánh giá các hệ thống
chứng nhận?



Rủi ro liên quan đến chứng nhận?

Các hệ thống có đảm bảo tính hợp pháp?

?



Đánh giá các hệ thống
chứng nhận



Tiêu chuẩn Đánh giá Hệ thống Chứng nhận

Đánh giá các hệ thống chứng nhận (LS-18)

• NEPCon đã tạo ra một công cụ để nhận biết các lỗ hổng
trong các hệ thống chứng nhận với mục đích thực hiện
Trách nhiệm Giải trình.

• Giúp hệ thống hóa đánh giá các chương trình chứng
nhận theo định nghĩa về tính hợp pháp

• Thực hiện giảm thiểu rủi ro về các mặt liên quan đến
tính hợp pháp khi lỗ hổng đã được xác định.

• Có trên trang web của NEPCon

http://www.nepcon.org/sites/default/files/library/NEPCon-Certification-System-Evaluation-Standard.pdf


Tiêu chuẩn Đánh giá Hệ thống Chứng nhận

Đánh giá các hệ thống chứng nhận (LS-18)

1. Định nghĩa về tính hợp pháp

2. Các yêu cầu về chuỗi hành trình sản phẩm

• Khả năng truy xuất nguồn gốc và kiểm soát CoC, đánh giá hiện
trường bởi một bên thứ ba. 

3. Các yêu cầu về Đảm bảo Chất lượng Chương trình

• Các yêu cầu về Hệ thống

• Các yêu cầu về Tính minh bạch

• Năng lực & Trình độ chuyên môn

• Tính công bằng & Giám sát

• Quá trình đánh giá (các yêu cầu cho tổ chức chứng nhận)

http://www.nepcon.org/sites/default/files/library/NEPCon-Certification-System-Evaluation-Standard.pdf


Định nghĩa về Tính hợp pháp

NEPCon Due Diligence System

Hạng mục pháp lý Hạng mục phụ

Quyền khai thác hợp pháp

• Quyền sử dụng và quản lý đất

• Giấy phép tô nhượng

• Kế hoạch quản lý và khai thác

• Giấy phép khai thác

Thuế & Phí

• Chi trả thuế tài nguyên và các phí khai thác

• Thuế giá trị gia tăng và các loại thuế bán
hàng khác

• Thuế thu nhập và lợi nhuận

Khai thác gỗ

• Quy định pháp luật về khai thác gỗ

• Vùng và loài được bảo vệ

• Các yêu cầu về môi trường

• An toàn và sức khỏe

• Lao động hợp pháp

Quyền của bên thứ ba

• Quyền phong tục

• Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, 
báo trước và được cung cấp thông tin

• Quyền của các dân tộc bản địa

Thương mại & vận chuyển

• Phân loại loài, số lượng, chất lượng

• Thương mại và vận chuyển

• Giao dịch ra nước ngoài và chuyển giá

• Quy định của Hải quan

• CITES



Bảng mẫu Đánh giá Hệ thống Chứng nhận

Đánh giá các Hệ thống Chứng nhận(DD-13)



Đánh giá Chứng nhận bởi NEPCon

Báo cáo Đánh giá Hệ thống Chứng nhận

• NEPCon đã thực hiện đánh giá dựa trên Tiêu chuẩn
Đánh giá Hệ thống Chứng nhận (LS-18)

• Được thực hiện trong một dự án của NEPCon hợp
tác với SFMI làm tại Việt Nam với sự tài trợ của EU

• Để bổ sung thông tin công khai cho các nhà xuất
khẩu và nhập khẩu. 

• Giúp các Nhà nhập khẩu không phải lặp lại các nỗ
lực và cung cấp kiến thức chuyên môn



Đánh giá Chứng nhận bởi NEPCon

Ghi chú:   Bao quát đủ Bao quát ko hoàn toàn Lỗ hổng đáng kể

Hạng mục Hạng mục phụ
Kết quả

đánh giá

Tính hợp

pháp

Quyền khai thác hợp pháp

Thuế và phí

Hoạt động khai thác gỗ

Quyền của bên thứ ba

Thương mại và Vận

chuyển

Chuỗi hành

trình sản

phẩm

N/A

Các tiêu chuẩn Quản lý rừng và Gỗ được kiểm soát FSC có
yêu cầu rõ ràng về việc tuân thủ các yêu cầu pháp luật
liên quan đến thương mại và vận chuyển. 

Tuy nhiên, các yêu cầu của FSC đối với Chuỗi hành trình
sản phẩm chỉ bao quát một phần vấn đề tuân thủ các yêu
cầu pháp luật liên quan đến thương mại và vận chuyển, 
bởi vì: 

• Đơn vị có chứng nhận FSC khi xuất khẩu hoặc/và nhập
khẩu gỗ hoặc sản phẩm gỗ phải có quy trình để đảm
bảo việc buôn bán các sản phẩm có chứng nhận FSC 
tuân thủ luật pháp về thương mại và hải quan hiện
hành, nhưng việc này không áp dụng với các đơn vị có
chứng nhận còn lại trong chuỗi cung.

• Tiêu chuẩn CoC không đề cập đến pháp luật quy định
cách phân loại nguyên liệu khai thác theo loài, khối
lượng và chất lượng.

• Ngoài ra, không có các yêu cầu rõ ràng về vấn đề giao
dịch nước ngoài và chuyển giá.

Đánh giá Chương trình
Chứng nhận FSC:



Đánh giá Chứng nhận bởi NEPCon

Hệ thống chuỗi hành trình sản phẩm của FSC 
không có các yêu cầu cho tổ chức có chứng chỉ về
việc xác minh một cách có hệ thống khối lượng
giao dịch từ người bán đến người mua, đây được
coi là lỗ hổng lớn của hệ thống này. 

Các tổ chức được yêu cầu (theo STD-40-004 V3.0; 
tiêu chí 1.7) hỗ trợ việc xác minh giao dịch do tổ
chức chứng nhận và Dịch vụ Công nhận Quốc tế
(ASI) thực hiện, bằng cách cung cấp mẫu dữ liệu
giao dịch FSC cho tổ chức chứng nhận theo yêu
cầu, nhưng đây không được coi là đã bao quát vấn
đề này hoàn toàn.   

Đánh giá Chương trình
Chứng nhận FSC:

Hạng mục Hạng mục phụ
Kết quả

đánh giá

Tính hợp

pháp

Quyền khai thác hợp pháp

Thuế và phí

Hoạt động khai thác gỗ

Quyền của bên thứ ba

Thương mại và Vận chuyển

Chuỗi hành

trình sản

phẩm

N/A

Ghi chú:   Bao quát đủ Bao quát ko hoàn toàn Lỗ hổng đáng kể



Đánh giá Chứng nhận bởi NEPCon

Có thể giảm

thiểu rủi ro từ

những lỗ hổng

này như thế nào?

Đánh giá Chương trình
Chứng nhận FSC:

Hạng mục Hạng mục phụ
Kết quả

đánh giá

Tính hợp pháp

Quyền khai thác hợp pháp

Thuế và phí

Hoạt động khai thác gỗ

Quyền của bên thứ ba

Thương mại và Vận

chuyển

Chuỗi hành

trình sản phẩm
N/A

Ghi chú:   Bao quát đủ Bao quát ko hoàn toàn Lỗ hổng đáng kể



Kiểm tra Nhà cung cấp & 
Nguyên liệu có chứng chỉ



Kiểm tra Nhà cung cấp & Nguyên liệu

Xác minh Nhà cung cấp và Sản phẩm có
chứng chỉ

• Nhà cung cấp có chứng nhận hợp lệ
của một chương trình chứng nhận/xác
minh nào không?

• Sản phẩm có kèm theo khai báo theo
yêu cầu xác nhận trạng thái chứng
nhận không?



Kiểm tra Nhà cung cấp & Nguyên liệu

Xác minh Nhà cung cấp và Sản phẩm có chứng chỉ

Ví dụ FSC:

• Yêu cầu mã chứng nhận FSC từ nhà cung cấp và bản sao hóa đơn & giấy giao
nhận của nguyên liệu.

• Vào trang http://info.fsc.org/certificate.php

• Nhập mã chứng nhận FSC và ấn “tìm kiếm”. 

• Kiểm tra mã chứng nhận FSC có hợp lệ và phạm vi có bao gồm các sản phẩm
bạn muốn mua hay không. 

• Lưu bản PDF của kết quả tìm kiếm vào thư mục kiểm tra hồ sơ.

http://info.fsc.org/certificate.php


Kiểm tra Nhà cung cấp & Nguyên liệu

Xác minh Nhà cung cấp và Sản phẩm có chứng chỉ

http://info.fsc.org/certificate.php

http://info.fsc.org/certificate.php


Các yêu cầu về trách nhiệm giải trình của FSC

Tiêu chuẩn FSC CoC (40-004 v. 3.0) yêu cầu:

• 1.6 Tổ chức phải có các quy trình để đảm bảo bất kỳ sản phẩm không phù hợp nào được phát hiện

và kiểm soát để ngăn chặn việc bán và giao hàng với khai báo FSC ngoài ý muốn. Trường hợp sản

phẩm không phù hợp được phát hiện sau khi đã được giao cho khách hàng, tổ chức phải thực hiện

những bước sau: 

a. Thông báo tổ chức chứng nhận và tất cả khách hàng trực tiếp bị ảnh hưởng bằng văn bản trong

vòng năm ngày làm việc về việc phát hiện sản phẩm không phù hợp, và lưu hồ sơ về thông báo

đó; 

b. Phân tích nguyên nhân xảy ra sản phẩm không tuân thủ, và thực hiện các biện pháp để ngắn chặn

sự tái diễn; 

c. Hợp tác với tổ chức chứng nhận của mình để cho phép tổ chức chứng nhận xác nhận rằng các hành

động phù hợp đã được thực hiện để khắc phục sự không phù hợp. 

• 1.7 Tổ chức sẽ hỗ trợ việc xác minh giao dịch do tổ chức chứng nhận và Dịch vụ Công nhận Quốc 

tế (ASI) thực hiện, bằng cách cung cấp mẫu dữ liệu giao dịch FSC theo yêu cầu của tổ chức chứng 

nhận. 



Nhận biết rủi ro

Sự toàn vẹn
của thông tin

Loài gỗ
Sự phức tạp

của chuỗi cung

Thương mại & 
Vận chuyển

Tình trạng
Chứng nhận

Nguồn gốc

6 Mảng



Nhận biết rủi ro: Thương mại & Vận chuyển



Nhận biết rủi ro

Sự toàn vẹn
của thông tin

Loài gỗ
Sự phức tạp

của chuỗi cung

Thương mại & 
Vận chuyển

Tình trạng
Chứng nhận

Nguồn gốc

6 Mảng



Nội dung

• Quyền hợp pháp để hoạt động

• Thương mại & Vận chuyển

- Thuế

- Phân loại Sản phẩm

- Chuyển giá bất hợp pháp

- Nhập khẩu/Xuất khẩu



Rủi ro liên quan đến Thương mại & Vận chuyển

Quyền hợp pháp để Hoạt động, Buôn bán & 

Vận chuyển

• Tất cả các công ty có đăng ký hợp pháp

không?

• Bằng chứng về việc nộp thuế bán hàng, 

chế biến, vận chuyển nguyên liệu?

• Phân loại sản phẩm

• Chuyển giá bất hợp pháp

• Hồ sơ nhập khẩu và xuất khẩu có đầy đủ

và chính xác?



Rủi ro liên quan đến Thương mại & Vận chuyển

Nộp thuế: Nhiều quốc gia có hệ thống trực

tuyến để kiểm tra các thông tin chung về

thuế

Ví dụ từ Trung Quốc:

1. Xác minh Mã Đăng ký Thuế trên hệ

thống đăng ký thuế trực tuyến do cơ quan

thuế tại địa phương cung cấp

2. Kiểm tra chéo với Chứng nhận Đăng ký

Kinh doanh và Chứng nhận Sản xuất.



Rủi ro liên quan đến Thương mại & Vận chuyển

Phân loại loài, số lượng & chất lượng

• Động cơ khai báo giảm là thấp đối với gỗ cao su (vì
không có thuế tài nguyên nào đối với loài này).

• Rủi ro đối với gỗ từ việc khai thác chọn lọc trong các
khu bảo tồn rừng là thấp vì việc đó được đánh giá
thường xuyên theo chương trình MTCC. 

• Tuy nhiên, rủi ro gỗ từ việc chặt trắng trong các khu
bảo tồn rừng hoặc gỗ từ đất công/đất đã được chuyển
nhượng từ đât công là rủi ro xác định vì việc phân loại
gỗ tròn từ những khu vực chặt trắng thường không
được chính xác.

Rủi ro phân loại sai, và hâu quả là không nộp đủ
thuế/phí.

Ví dụ từ Malaysia



Rủi ro liên quan đến Thương mại & Vận chuyển

Chuyển giá

• Cáo buộc của Greenpeace đối với các
công ty thuộc Danzer Group vào năm
2008

• Tập trung vào việc nộp thuế tại Cộng
hòa Dân chủ Công-gô (DRC) và Cộng
hòa Công-gô

• Công ty sau đó đã thực hiện chính
sách chặt hơn về chuyển giá

http://www.greenpeace.org/international/en/news/features/conning-congo-forests300708/


Rủi ro liên quan đến Thương mại & Vận chuyển

Nhập/Xuất khẩu

• Những gì được yêu
cầu theo quy định
pháp luật và/hoặc
thể hiện việc xuất
khẩu hợp pháp sản
phẩm từ quốc gia
khai thác. 

• Ví dụ từ Trung
Quốc (xem Hướng
dẫn về hồ sơ tài
liệu của NEPCon về
Trung Quốc). 



Nhận biết rủi ro

Sự toàn vẹn
của thông tin

Loài gỗ
Sự phức tạp

của chuỗi cung

Thương mại & 
Vận chuyển

Tình trạng
Chứng nhận

Nguồn gốc

6 Mảng


