Xác định Rủi ro

Nội dung

• Lý thuyết về Xác định Rủi ro
• Quá trình Đánh giá Rủi ro

• Các công cụ
• Ví dụ về Cameroon

Quá trình thực hiện Trách nhiệm giải trình
✓ Đánh giá thông tin chuỗi cung
✓ Nhận biết rủi ro:
• Cấp độ quản lý rừng
• Cấp độ nhà cung câp
• Rủi ro trộn lẫn và thay thế
✓ Xác định rủi ro đã được nhận biết
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Tiếp cận
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Giảm thiểu
rủi ro

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

Khái niệm chính: Nhận biết & Xác định Rủi ro
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Xác định rủi ro: Rủi ro liên quan đến nguồn gốc
Công cụ chung:
• Hướng dẫn Trách nhiệm giải trình (DD-01)
• Quy trình Trách nhiệm giải trình (DD-02)
THU THẬP
THÔNG TIN

Công cụ cho tiếp cận thông tin:
• Mẫu Thông tin Nhà cung cấp (DD-05)
• Mẫu thư gửi Nhà cung cấp (DD-06)
• Công cụ lập bản đồ chuỗi cung (DD-07)

NHẬN BIẾT
RỦI RO
Hoạt động

XÁC ĐỊNH RỦI RO
(nguồn gốc)

Công cụ nhận biết rủi ro:
• Bảng kiểm Nhận biết rủi ro (DD-08)

Công cụ xác định rủi ro
Công cụ

NEPCon NRA
Đánh giá Rủi ro
Quốc gia (NRA)

Tự thực hiện xác
định rủi ro

• NRA có tại NEPCon Sourcing Hub

Xác định Rủi ro riêng
• Hướng dẫn Xác định Rủi ro (DD-09)
• Mẫu biểu Xác định Rủi ro (DD-10)

RỦI RO THẤP

RỦI RO XÁC ĐỊNH

Giảm thiểu rủi ro

Công cụ Giảm thiểu rủi ro
• Bảng kiểm Nhận biết rủi ro (DD-08)
• Báo cáo đánh giá nhà cung cấp (DD-14)

Mục tiêu của xác định rủi ro

Đánh giá rủi ro tập trung vào các
hạng mục pháp lý cụ thể
Đánh giá rủi ro vi phạm ở các hạng mục pháp lý cụ
thể đó trong vùng khai thác
Xác định rủi ro ở mức cho phép giảm thiểu rủi ro
hiệu quả

Các loại rủi ro

1. Rủi ro vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt
động quản lý và khai thác rừng.
2. Rủi ro vi phạm pháp luật trong thương mại và
vận chuyển nguyên liệu trong suốt chuỗi cung
(các rủi ro trong chuỗi cung)
3. Rủi ro nguyên liệu bất hợp pháp bị trộn lẫn,
trong suốt chuỗi cung (các rủi ro CoC)

Quá trình Đánh giá rủi ro
Bước 1: Xác định các quy định pháp luật hiện hành
1. Quyền khai thác hợp pháp
1.1 Quyền sử dụng và quản lý đất

Quy định pháp luật liên quan đến quyền sử dụng đất, bao gồm
quyền truyền thống, cũng như quyền quản lý, bao gồm cách thức
có được quyền sử dụng và quản lý hợp pháp. Phần này bao gồm
cả đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hợp pháp, cũng như các
giấy phép theo yêu cầu pháp luật.

1.2 Giấy phép tô nhượng

Quy định pháp luật liên quan đến các quy trình cấp phép tô
nhượng rừng, bao gồm cách thức có được giấy phép hợp pháp.
Nạn hối lộ, tham nhũng và dung túng cho người thân là những
vấn đề nổi cộm liên quan đến giấy phép tô nhượng

1.3 Kế hoạch quản lý và khai thác

Quy định pháp luật liên quan đến kế hoạch quản lý, bao gồm
thực hiện kiểm kê rừng, có kế hoạch quản lý rừng, và các kế
hoạch và giám sát liên quan, và phê duyệt từ các cơ quan chức
năng
Quy định pháp luật liên quan đến cấp phép khai thác, hoặc các
hồ sơ pháp luật khác theo yêu cầu cho các hoạt động khai thác
cụ thể. Phần này bao gồm cách thức có được giấy phép hợp
pháp. Tham nhũng là vấn đề nổi cộm liên quan đến giấy phép
khai thác.

1.4 Giấy phép khai thác

Quá trình Đánh giá rủi ro
Bước 2: Xác định các nguồn thông tin
Ví dụ

1. Xác định luật hiện
hành

Nghị định về vùng
đệm rừng ven sông
suối

2. Xác định các nguồn thông
tin

Báo cáo theo dõi từ Viện Lâm

nghiệp Quốc gia.
Nghiên cứu của Wildlife
Society.

Các nguồn dữ liệu cho đánh giá rủi ro
Kinh nghiệm và báo cáo hiện trường
của chúng tôi và của các bên khác
Tóm tắt công khai các
đánh giá chứng nhận

Tham vấn bên
liên quan

Chỉ số Nhận thức Tham nhũng
của tổ chức Minh bạch Quốc tế
Chatham House – Khai thác trái phép

INTERPOL

NGUỒN

World Bank WGI

Ý kiến
chuyên gia

Quá trình EU FLEGT
Liên minh Pháp lý Rừng
Hồ sơ vùng quốc gia ELDIS

Báo cáo của Chính
phủ về sự tuân thủ

Hồ sơ vụ kiện và
tòa án

Báo cáo thông kê quốc gia

Nhiều
nguồn

Quá trình Đánh giá rủi ro
Bước 3: Đánh giá Rủi ro không tuân thủ
a.

Mô tả các rủi ro có thể xảy ra liên quan đến các hạng mục và tiêu chí cụ thể & tiêu chí
phụ.

b.

Đánh giá mức độ rủi ro hiện hữu, có tính đến:

c.

•

Ngưỡng tuân thủ (mức độ, quy mô và khung thời gian)

•

Mức độ tham nhũng

•

Các vấn đề của chính phủ

•

Các thông tin sẵn có

Chứng minh giải thích rủi ro được đánh giá trên cơ sở đánh giá ở trên, có đề cập đến
ngưỡng, vấn đề tham nhũng, mô tả chi tiết v.v….

www.nepcon.org/sourcinghub
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Đánh giá Rủi ro Quốc gia

Hướng dẫn và Công cụ

cho

để giúp

gỗ, dầu cọ,
thịt bò, và đậu nành

các công ty
đánh giá và quản lý
các rủi ro

bao gồm các chuỗi cung
trên toàn thế giới

trong chuỗi cung của họ

Tất cả những gì bạn cần cho trách nhiệm giải trình
tập trung tại một nơi

1

2

3

4

CHỌN

TRUY CẬP

XEM

KHÁM PHÁ

loại hàng hóa

bản đồ tổng quan về các dữ liệu rủi ro chi tiết của
từng quốc gia
rủi ro khi thu mua
+

CHỌN

quốc gia để xem chi tiết

(ví dụ: rủi ro liên quan
đến từng loại rừng sản
xuất…)

bộ công cụ hướng
dẫn quốc gia và
trách nhiệm giải
trình để giảm thiểu
các rủi ro

Làm sao để kết luận rủi ro thấp hay rủi ro xác định?
Coi là Rủi ro thấp
www.nepcon.org

Những vấn đề:
• Mang tính tạm thời
• Không thường xuyên
và không có hệ
thống
• Có tác động hạn chế
• Có thể kiểm soát
hiệu quả bằng sự
giám sát và thực thi
hiệu quả của các cơ
quan chính phủ

Coi là Rủi ro xác định
Những vấn đề:
• Ảnh hưởng đến một vùng rộng và/hoặc gây ra
thiệt hại đáng kể và/hoặc tiếp tục trong một thời
gian dài.
• Thể hiện sự thiếu sót hoặc bị phá vỡ của hệ
thống thực thi pháp luật.
• Không được sửa chữa hoặc phản hồi đầy đủ khi
được xác định.
• Có tác động tiêu cực đáng kể đến xã hội, việc
sản xuất các sản phẩm lâm nghiệp, và các dịch
vụ khác, hệ sinh thái rừng và con người bị ảnh
hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi những hoạt
động lâm nghiệp.

Sourcing Hub
Đánh giá Rủi ro Gỗ hợp pháp
TRUNG QUỐC

EUTR knowledge,
tools and training

EUTR knowledge,
tools and training

Những rủi ro tại Trung Quốc
Thiếu giấy chứng nhận đăng ký và sở hữu (chỉ áp dụng với rừng trồng tập thể)
Xung đột liên quan đến thuê đất
Thiếu kế hoạch quản lý / kế hoạch quản lý việc không tuân thủ
Khai thác không phép và việc cấp giấy phép khai thác trái phép
Không nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) theo luật
Thiết bị an toàn không được sử dụng trong các hoạt động khai thác
Không có hợp đồng lao động cho tất cả nhân viên
Các khoảnan ninh xã hội không được thực hiện đúng hạn cho tất cả nhân viên
Báo cáo sai/thiếu khi khai báo hải quan (tham nhũng và quản trị kém)

