
Giảm thiểu Rủi ro



Nội dung

• Những yêu cầu

• Các lựa chọn giảm thiểu rủi ro

• Xác định các biện pháp giảm thiểu rủi
ro

• Lựa chọn biện pháp phù hợp

• Xác minh hiệu quả

• Các công cụ giảm thiểu rủi ro



Quá trình thực hiện 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

Các lựa chọn giảm thiểu
✓ Hồ sơ tài liệu bổ sung
✓ Thay thế nhà cung cấp
✓ Mua nguyên liệu có chứng chỉ
✓ Đánh giá xác mình chuỗi cung



Các yêu cầu trong VNTLAS



VNTLAS

Quản lý gỗ nhập khẩu được thực hiện trên cơ sở 
áp dụng biện pháp quản lý rủi ro để phòng 
ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các 
hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm gỗ nhập 
khẩu hợp pháp, đồng thời khuyến khích, tạo 
thuận lợi đối với tổ chức, cá nhân tuân thủ pháp 
luật.

VNTLAS Nghị định 102, Điều 4, Khoản 2



Giảm thiểu rủi ro?

VNTLAS Nghị định 102, Mẫu số 3



Các lựa chọn giảm thiểu



Giảm thiểu
rủi ro

Tránh rủi ro

Thay thế chuỗi
cung

Sử dụng
nguyên liệu có 

chứng chỉ

Sử dụng
nguyên liệu

thường, rủi ro
thấpThay thế nhà

cung cấp

Kiểm soát rủi
ro

Thay đổi các
quy trình

Thu thập thêm 
thông tin

Thu thập thêm 
hồ sơ

Thực hiện xét
nghiệm gỗ

Tham vấn bên 
liên quan

Thực hiện đánh
giá nhà cung

cấp

Việc giảm thiểu rủi ro có thể theo các hướng
khác nhau: tránh hoặc giảm thiểu

Rủi ro có thể tránh được không?



Sự hợp tác

của nhà

cung cấp là

CHÌA KHÓA



Giảm thiểu rủi ro: 
1. Thay thế chuỗi cung



Lựa chọn tránh rủi ro: Thay thế chuỗi cung

• Một vài nhà cung cấp có thể đưa

ra những thay đổi đối với chuỗi

cung/sản phẩm: 

• Loài

• Nhà cung cấp phụ / cấu trúc

chuỗi cung

• Nguồn gốc

• Sản phẩm có chứng chỉ

Đánh giá Chương trình
để đảm bảo có được
biện pháp giảm thiểu

theo yêu cầu



Trường hợp ví dụ về Giảm thiểu rủi ro

Thay đổi chuỗi cung ở Cameroon

• Công ty mua gỗ xẻ từ Cameroon.

• Nhà cung cấp trực tiếp (cấp 1) = thu mua & xuất khẩu

• Các nhà cung cấp cấp 2 là các xưởng xẻ 

• Các xưởng xẻ thu mua trong phạm vi bán kính khoảng 150km. 

• Tình hình có khai thác trái phép trong các khu được bảo vệ. 

• Ít thông tin/hồ sơ tài liệu về nguồn gốc

• Làm sao để giải quyết rủi ro?



Trường hợp ví dụ về Giảm thiểu rủi ro

Thay đổi chuỗi cung ở Cameroon

Khu vực được
bảo vệ Khu vực không được bảo vệ



Giảm thiểu rủi ro: 
2. Thay đổi nhà cung cấp



Lựa chọn tránh rủi ro: Thay thế nhà cung cấp

• Lựa chọn nhà cung cấp có thể chắc chắn thỏa mãn
những yêu cầu có thể không phải lúc nào cũng khả thi

• Một vài nhà cung cấp có thể không sẵn sàng để hợp tác



Giảm thiểu rủi ro: 
2. Thay đổi các quy trình



Giảm thiểu rủi ro xác định: Thay đổi các quy trình

Hợp tác với nhà cung cấp là CHÌA KHÓA 
trong giảm thiểu rủi ro.

• Không hợp tác với nhà cung cấp, việc
giảm thiểu rủi ro là không thể

• Nhà cung cấp ở gần khu vực rủi ro
hơn

• Nhà cung cấp có kiến thức địa phương

• Nhà cung cấp có thể sử dụng ngôn
ngữ cần thiết

https://www.nepcon.org/projects/support-EUTR


Giảm thiểu rủi ro xác định: Thay đổi các quy trình

Một vài nhà cung cấp có thể chia sẻ gánh

nặng giảm thiểu rủi ro:

• Yêu cầu cung cấp hồ sơ từ các nhà

cung cấp thứ cấp. 

• Kiểm tra hồ sơ trước khi bán cho bạn. 

• Thực hiện hệ thống Chuỗi Hành trình

sản phẩm/phân tách của riêng họ. 



Giảm thiểu rủi ro xác định: Thay đổi các quy trình

• Rủi ro xác định liên quan đến

hoạt đột khai thác (nhà thầu)

• Không phải đơn vị quản lý

rừng! (rủi ro thấp)



Giảm thiểu rủi ro xác định: Thay đổi các quy trình

Rủi ro thấp nếu:

1. Rừng có chứng chỉ

2. Đơn vị khai thác có chứng nhận từ bên thứ ba (e.g. OHSAS, Chứng nhận Nhà thầu Lâm 

nghiệp).

3. Đơn vị khai thác làm việc trong rừng có chứng chỉ

4. Hoạt động khai thác có thực hiện các quy trình H&S

Rủi ro xác định

Các đơn vị khai thác làm việc tại các khu rừng tư nhân.



Giảm thiểu rủi ro xác định: Thay đổi các quy trình

Xưởng chế
biến

Xưởng xẻ

Công ty 
khai thác

Công ty 
khai thác

Công ty 
khai thác

Công ty 
khai thác

Công ty 
khai thác



Giảm thiểu rủi ro xác định: Thay đổi các quy trình

1.Sản phẩm có thể được truy xuất về công ty khai thác chịu trách nhiệm thực hiện việc khai thác? 

Nếu không Nếu có

2. Đơn vị khai thác có một hệ thống chứng chỉ từ bên thứ ba được công nhận có bao gồm các quy

trình về an toàn và sức khỏe như OHSAS hoặc chứng chỉ nhà thầu?

Nếu có Nếu không

3. Đơn vị khai thác gỗ có hợp đồng còn hiệu lực với đơn vị có chứng chỉ FSC FM/CoC về việc cung 

cấp các dịch vụ khai thác gỗ?

Nếu có Nếu không



Lithuania: Các biện pháp kiểm soát

4. Công ty khai thác gỗ có sẵn các quy trình về an toàn và sức khỏe để đảm bảo tất cả nhân viên có

liên quan đến vận hành khai thác có đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động theo đúng yêu cầu của pháp

luật? 

Nếu có: Nếu không: 8.

5. Việc đánh giá hiện trường hoạt động hàng ngày có xác nhận rằng nhân viên có đầy đủ thiết bị bảo

hộ lao động theo đúng yêu cầu của pháp luật? 

Nếu có Nếu không

6. Công ty khai thác gỗ có đồng ý được giám sát yêu cầu về an toàn và sức khỏe theo quy định của

pháp luật và được đánh giá bởi đại diện của tổ chức?  

Nếu có: Nếu không: 



Lithuania: Các biện pháp kiểm soát

7. Việc đánh giá hiện trường có xác minh sự tuân thủ với các yêu cầu về an toàn và sức khỏe? 

Nếu có Nếu không

8. Đơn vị khai thác gỗ có đồng ý thiết lập các quy trình nhằm đảm bảo tất cả các yêu cầu về an toàn 

và sức khỏe liên quan đến việc khai thác rừng đang được quan sát? 

Nếu có 7 Nếu không



Giảm thiểu rủi ro: 
4. Thu thập thêm thông tin



Giảm thiểu rủi ro xác định: 
Thu thập thêm thông tin

Cân nhắc thực hiện khi:

• Thông tin bị thiếu hoặc không đầy đủ (tên
loài, nguồn gốc, chuỗi cung, v.v…)

• Loại thông tin bổ sung:

- Hồ sơ tài liệu

- Tham vấn bên liên quan

- Xét nghiệm gỗ

- Trao đổi/làm rõ với nhà cung cấp



Origin Testing for Oak Furniture

  
 

  
 
 

Tier Tier 0 Tier 1 Tier 2 

Location UK Shanghai, China North-East China 

Certification None Unknown Unknown 

Species (Oak) Quercus mongolica (Oak) Quercus mongolica (Oak) Quercus mongolica 

 

Retailer

Germany

Risk Mitigation Case Study 



Ví dụ về giảm thiểu rủi ro: 
Giám định về nguồn gốc cho đồ gỗ sồi

Đánh giá rủi ro

• Gửi các sản phẩm đến Agroisolab

• Kiểm tra về xuất xứ

• Kết quả thể hiện nhiều khả năng xuất xứ là từ vùng
Viễn Đông Nga (RFE)

Hành động giảm thiểu:

• Tập huấn về EUTR & rủi ro cho nhân viên nhà máy

• Đổi sang mua gỗ sồi Mỹ

• Thực hiện quy trình kiểm tra chứng từ

• Hỗ trợ nhà cung cấp thực hiện hệ thống CoC

• Thường xuyên giám định lại để đảm bảo chỉ có gỗ sồi
Mỹ trong sản phẩm



Giảm thiểu rủi ro: 
5. Đánh giá nhà cung cấp



Giảm thiểu rủi ro xác định: Đánh giá nhà cung cấp

Rủi ro càng được xác định rõ ràng – Việc

giảm thiểu rủi ro càng hiệu quả

1. Xác minh sự tuân thủ pháp luật
của các đơn vị trong chuỗi cung

2. Xác minh tính hiệu quả của các
hành động giảm thiểu rủi ro



Giảm thiểu rủi ro xác định: Đánh giá nhà cung cấp –
Lấy mẫu

Rủi ro càng được xác định rõ ràng – Việc

giảm thiểu rủi ro càng hiệu quả

1. Xác minh sự tuân thủ pháp luật
của các đơn vị trong chuỗi cung

2. Xác minh tính hiệu quả của các
hành động giảm thiểu rủi ro

Dựa trên lấy mẫu – Mục đích là
để kiểm tra sự tuân thủ pháp luật
và đảm bảo hệ thống hoạt động
và được triển khai đúng cách. 

Thực hiện đánh giá tất cả nhà
cung cấp có rủi ro xác định –
xác minh sự tuân thủ pháp luật



Xác minh nhà cung cấp

Từ đánh giá RỦI RO tới xác minh CÁC HOẠT ĐỘNG

Đánh giá các hoạt động nhằm kiểm soát rủi ro không tuân thủ 
luật pháp...

RỦI RO
Xác minh Các sự việc 

có thể quan 
sát được



Các công cụ

Loại rủi ro Yêu cầu

Rủi ro ở cấp độ rừng

Rủi ro trong chuỗi cung

Rủi ro trộn lẫn

LegalSource, Phụ lục 1

LegalSource, Phụ lục 2

Tiêu chuẩn CoC chung

(NC-STD-01)



Giảm thiểu rủi ro xác định: Đánh giá nhà cung cấp

Việc xác minh nhà cung cấp có thể bao 
gồm nhiều hoạt động, phụ thuộc vào
loại và cấp độ rủi ro được xác định:

• Kiểm tra tài liệu

• Thăm hiện trường

• Phỏng vấn

• Tham vấn bên liên quan

Bao gồm đánh giá tất cả các vấn đề với
rủi ro không đáng kể



Giảm thiểu rủi ro xác định: Đánh giá nhà cung cấp

NEPCON - NATURE, ECOLOGY AND PEOPLE CONSULT

MORE INFO - GO TO WWW.NEPCON.NET

Audit Report (DD-14)

• Xác minh sự tuân thủ pháp luật
của các đơn vị trong chuỗi cung
& quản lý rừng.

• Công cụ Đánh giá: Mẫu báo cáo
đánh giá LegalSource (DD-14)



Các chương trình tự xác minh của công ty

• Có thể là bên thứ nhất hoặc thứ hai

• Công ty có thể nhờ các nhà cung cấp xác

minh nhà cung cấp thứ cấp

• Thuê tư vấn

• Việc thuê ngoài phải có hợp đồng thỏa

thuận ràng buộc

• Phải tuân theo các tiêu chí có trong tiêu

chuẩn đánh giá



Các lựa chọn xác minh nhà cung cấp

1: Dịch vụ Xác minh
nhà cung câp (bên thứ
ba)

2: Chương trình tự xác
minh của công ty

(bên thứ nhất hoặc thứ
hai)

Tổ chức Đánh giá thực hiện đánh

giá sự tuân thủ của nhà cung cấp

dựa trên các yêu cầu của

LegalSource

Tổ chức Đánh giá thực hiện đánh

giá Chương trình Đánh giá nhà

cung cấp của công ty nhập khẩu



Bên thứ ba xác minh nhà cung cấp

Quản lý rừng

Nhà cung cấp
thứ cấp

Nhà cung cấp

Nhà nhập
khẩu

Xác minh

Xác minh

NEPCon

Báo cáo

Xác minh

Xác minh

Báo cáo



Thông tin về giảm thiểu rủi ro tại
NEPCon Sourcing Hub



EUTR knowledge, 
tools and training



… và có thể tải Hướng dẫn Giảm thiểu Rủi ro để tìm hiểu thêm:



Tóm tắt



Giảm thiểu
rủi ro

Tránh rủi ro

Thay thế chuỗi
cung

Sử dụng
nguyên liệu có 

chứng chỉ

Sử dụng
nguyên liệu

thường, rủi ro
thấpThay thế nhà

cung cấp

Kiểm soát rủi
ro

Thay đổi các
quy trình

Thu thập thêm 
thông tin

Thu thập
thêm hồ sơ

Thực hiện xét
nghiệm gỗ

Tham vấn bên 
liên quan

Thực hiện đánh
giá nhà cung

cấp

Việc giảm thiểu rủi ro có thể theo các hướng
khác nhau: tránh hoặc giảm thiểu

Rủi ro có thể tránh được không?



Nguồn tham khảo miễn phí về Trách nhiệm Giải trình

Tháng 10/2020



https://preferredbynature.org/sourcinghub

Sourcing Hub

https://preferredbynature.org/sourcinghub


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

CHỌN
loại hàng hóa

1

TRUY CẬP
bản đồ tổng quan về các

rủi ro khi thu mua
+

CHỌN
quốc gia để xem chi tiết

2

XEM
dữ liệu rủi ro chi tiết của

từng quốc gia
(ví dụ: rủi ro liên quan
đến từng loại rừng sản

xuất…)

3

KHÁM PHÁ
bộ công cụ hướng
dẫn quốc gia và
trách nhiệm giải

trình để giảm thiểu
các rủi ro

4





Các hướng dẫn khác

https://preferredbynature.org/sourcinghub/info/articles

https://www.nepcon.org/projects/support-EUTR
https://www.illegal-logging.info/sites/files/chlogging/TimberTestingTechniquesNEPCon.pdf
https://preferredbynature.org/sourcinghub/info/articles


Cổng thông tin mở dành cho Gỗ
(Open Timber Portal)

• Viện Tài nguyên Thế giới (WRI)

• Cơ sở dữ liệu tương tác trực tuyến cung cấp thông tin rõ ràng và đáng tin cậy về
các hoạt động lâm nghiệp, với mục đích nâng cao tính minh bạch để cải thiện
quản trị rừng.  

• Hiện tại chỉ có thông tin về Cameroon, Cộng hòa Congo và Cộng hòa Dân chủ
Congo

• Ba mảng:

• Xếp hạng minh bạch các nhà sản xuất

• Hồ sơ nhà sản xuất

• Cơ sở dữ liệu quan sát

• Trang web này cung cấp thông tin về các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn của
các công ty cụ thể → Kiểm tra hồ sơ nhà cung cấp/nhà cung cấp tiềm năng của

bạn!

• http://www.opentimberportal.org/

http://www.opentimberportal.org/


Cổng thông tin mở dành cho Gỗ
(Open Timber Portal)

• Tổng hợp thông tin từ ba nguồn khác nhau: 

1. Ranh giới đất chính thức và danh sách các nhà sản xuất gỗ có đăng ký từ
chính phủ; 

2. Hồ sơ tài liệu do nhà sản xuất gỗ tự nguyện đưa lên để chứng minh sự
tuân thủ; và

3. Quan sát bởi những bên thứ ba giám sát rừng. 

• Danh sách các tài liệu cần được các doanh nghiệp công khai là cụ
thể cho từng quốc gia. Danh sách đó được thiết lập dựa trên một
khung pháp lý do cơ quan nhà nước xây dựng, như một phần của
quá trình thương thảo Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) giữa
quốc gia sản xuất và Liên minh Châu Âu.    



Cổng thông tin mở dành cho Gỗ
(Open Timber Portal)

Xếp hạng minh bạch các nhà sản xuất
Xem xếp hạng minh bạch của các nhà sản
xuất gỗ và có thể lọc theo quốc gia hoặc
chứng nhận.

Hồ sơ nhà sản xuất
Tìm kiếm một nhà sản xuất cụ thể và tìm
hiểu các hồ sơ tài liệu sẵn có và các kết quả
quan sát được cung cấp bởi các bên giám
sát rừng thứ ba. 

Cơ sở dữ liệu quan sát
Tìm hiểu tất cả các kết quả quan sát được
cung cấp bởi các bên giám sát rừng thứ ba
và NGOs.



Trao đổi Gỗ có trách nhiệm
(Responsible Timber Exchange)

• BVRio

• Nền tảng giao dịch và hệ thống
trách nhiệm giải trình trực tuyến
cho gỗ tại Brazil.
• Đánh giá chuỗi cung của mỗi lô hàng

được giao dịch, sử dụng mã vạch từ
tài liệu, và các báo cáo có thể tải
xuống. 

• Chỉ có một số phần miễn phí, sau đó
có các mức phí khác nhau.

• Hướng dẫn về hồ sơ tài liệu miễn phí
cho một số nước khác, ví dụ: Ghana, 
Liberia 

• https://www.bvrio.com/madeira/anal
ise/analise/plataforma.do

https://www.bvrio.com/madeira/analise/analise/plataforma.do


Cổng Giao dịch Gỗ (Timber Trade Portal)

• Sáng kiến hợp tác: Hiệp hội Kỹ thuật Gỗ Nhiệt đới Quốc tế
(International Tropical Timber Technical Association - ATIBT) & 
Liên đoàn Thương mại Gỗ Châu Âu (The European Timber Trade 
Federation - ETTF)

• Hệ thống thông tin trực tuyến

• Cung cấp thông tin về pháp lý gỗ của 23 quốc gia (không có
phân tích rủi ro) 

• http://www.timbertradeportal.com/en/

http://www.timbertradeportal.com/en/


Sáng kiến Pháp lý Rừng (Forest Legality Initiative)

• Viện Tài nguyên Thế giới
(WRI)

• https://forestlegality.org/

• Các công cụ và hướng dẫn

• Danh sách các lệnh

cấm khai thác

https://forestlegality.org/


UNEP-WCMC – tổng quan từng quốc gia

• Tổng quan của 10 nước đầu tiên:

• Belarus

• Bosnia and Herzegovnia

• Brazil

• Cameroon

• China

• Cote d’Ivoire 

• Malaysia

• Myanmar

• Russian Federation

• Ukraine

• Xem tại: 
https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm


Các nguồn khác

• Để kiểm tra tên loài:
• Danh sách Thực vật http://www.theplantlist.org/
• Arbour Harbour http://www.woodid.info/

• Bureau Van DIJK https://www.bvdinfo.com/en-gb một công ty 
phân tích có thể xác định tất cả chủ sở hữu của một doanh nghiệp
– hữu ích trong việc xác định các chủ sở hữu có lợi ích & đảm bảo
doanh nghiệp nắm bắt chuỗi cung của mình. 

• Cần phải đăng ký, nhưng họ có thể cho phép tìm kiếm một lần

• CITES and gỗ từ The Royal Botanic Gardens, Kew
• https://www.kew.org/sites/default/files/Cites_and_Timber_ed2016_16Dec2

016_1.pdf

http://www.theplantlist.org/
http://www.woodid.info/
https://www.bvdinfo.com/en-gb
https://www.kew.org/sites/default/files/Cites_and_Timber_ed2016_16Dec2016_1.pdf


Các nguồn khác

• Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế: 
https://www.transparency.org/cpi2017 - Kiểm tra mức độ nhận thức tham
nhũng của từng nước

• Kiểm tra loài đang bị đe dọa:

• Danh mục CITES: http://checklist.cites.org/#/en

• Sách đỏ IUCN: http://www.iucnredlist.org/#

• Bản đồ phân bố hiện tại của gỗ sồi trắng ở Mỹ:  
https://www.fs.fed.us/nrs/atlas/tree/802

• Lemn Controlat – WWF, IKEA, Kingfisher: https://lemncontrolat.ro/eutr-eng/

https://www.transparency.org/cpi2017
http://checklist.cites.org/#/en
http://www.iucnredlist.org/
https://www.fs.fed.us/nrs/atlas/tree/802
https://lemncontrolat.ro/eutr-eng/


Các nguồn khác

• Chatham House (các vấn đề khai thác trái phép): http://www.illegal-logging.info/

• SGS (tổ chức giám sát): http://www.sgs.co.uk/

• Soil Association (tổ chức giám sát): https://www.soilassociation.org/

• Để kiểm tra tính hợp lệ của chứng nhận FSC: https://ic.fsc.org/en

• EIA (các vấn đề bảo vệ môi trường – khai thác trái phép): http://eia-global.org

• Forest Trend (các vấn đề bảo vệ môi trường – khai thác trái phép): 
http://www.forest-trends.org/

• Global Witness (các vấn đề bảo vệ môi trường – khai thác trái phép): 
https://www.globalwitness.org/en/

• Global Conflict tracker: https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/

• Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc: http://www.un.org/en/sc/

• Và còn nhiều nữa, xem tệp các trang web!

http://www.illegal-logging.info/
http://www.sgs.co.uk/
https://www.soilassociation.org/
https://ic.fsc.org/en
http://eia-global.org/
http://www.forest-trends.org/
https://www.globalwitness.org/en/
https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/
http://www.un.org/en/sc/


Các nguồn khác

• Google alerts – thiết lập thông báo
cho các báo cáo mới về khai thác trái
phép liên quan đến một loài, quốc gia
hay công ty,... cụ thể.

• https://www.google.co.uk/alerts

https://www.google.co.uk/alerts


Thực tiễn nghiên cứu tại Châu Phi



Nội dung

• Tổng quan về các báo cáo Quốc gia
từ Châu Phi

• Ví dụ về hướng dẫn hồ sơ tài liệu và
đánh giá rủi ro



8 Quốc gia Châu Phi

• Angola

• Gabon

• Cameroon

• Guinea Xích đạo

• Cộng hòa Dân chủ Congo

• Congo

• Ghana

• Nigeria



8 Quốc gia Châu Phi

• Đánh giá rủi ro

• Hồ sơ quốc gia

• Hướng dẫn tài liệu



Phạm vi đánh giá rủi ro

• Chi trả thuế và phí khai
thác

• Thuế giá trị gia tăng và
các loại thuế kinh doanh
khác

• Quy định pháp luật về khai
thác gỗ

• Loài và khu vực được bảo vệ
• Các yêu cầu về môi trường
• An toàn và sức khỏe
• Lao động hợp pháp

• Phân loại loài, số lượng và chất lượng
• Thương mại và vận chuyển
• Kinh doanh ra nước ngoài và chuyển 

giá 
• Quy định về hải quan
• CITES
• Trách nhiệm giải trình

Thuế và phí Các hoạt động khai thác gỗ

Quyền khai thác hợp pháp

Thương mại và vận chuyển
Chế biến

Quyền của bên thứ ba

• Quyền truyền thống
• Sự đồng thuận dựa trên

nguyên tắc tự nguyện, trước
và được thông tin đầy đủ

• Quyền của các dân tộc bản 
địa

• Quyền sở hữu và quản lý 
đất

• Giấy phép chuyển nhượng 
• Kế hoạch quản lý và khai

thác
• Giấy phép khai thác

• Đăng ký kinh doanh hợp 
pháp

• Các yêu cầu về môi trường
trong chế biến

• Các yêu cầu về chế biến
trong ngành gỗ

• An toàn và sức khỏe
• Lao động hợp pháp

Việc đánh giá tính hợp pháp xem xét rủi ro bất hợp pháp của

6 hạng mục chính với 26 hạng mục nhỏ



Các nguồn dữ liệu cho đánh giá rủi ro

Kinh nghiệm và báo cáo hiện trường
của chúng tôi và của các bên khác

Tham vấn bên
liên quan

Ý kiến
chuyên gia

Báo cáo của Chính
phủ về sự tuân thủ

Hồ sơ vụ kiện và
tòa án

Báo cáo thông kê quốc gia

Tóm tắt công khai các
đánh giá chứng nhận

Chỉ số Nhận thức Tham nhũng
của tổ chức Minh bạch Quốc tế

Quá trình EU FLEGT

Chatham House – Khai thác trái phép

Hồ sơ vùng quốc gia ELDIS

Liên minh Pháp lý Rừng

INTERPOL

World Bank WGI 
NGUỒN

Nhiều
nguồn



Đánh giá Rủi ro – nội dung

• Giới thiệu về quốc gia

• Tổng quan các rủi ro pháp lý

• Đánh giá rủi ro chi tiết
• Quy định pháp luật áp dụng

• Tài liệu theo yêu cầu pháp luật

• Nguồn thông tin

• Xác định rủi ro

• Kết luận rủi ro

• Các biện pháp kiểm soát và xác minh



Đánh giá rủi ro



Document Guides



Country profiles  (in the main GIZ report)



Sử dụng các đánh giá rủi ro
Ví dụ từ Cameroon



Ví dụ về đánh giá rủi ro

Quốc gia xuất: 

Cameroon



1. Quyền khai thác hợp pháp

1.1 Quyền sử dụng và quản lý
đất

1.2 Giấy phép tô nhượng

1.3 Kế hoạch quản lý và khai thác

1.4 Giấy phép khai thác

2. Thuế và Phí

2.1 Chi trả thuế tài nguyên và
các phí khai thác
2.2 Thuế giá trị gia tăng và các
loại thuế bán hàng khác

2.3 Thuế thu nhập và lợi nhuận

3. Khai thác gỗ

3.1 Quy định pháp luật về khai
thác gỗ

3.2 Vùng và loài được bảo vệ

3.3 Các yêu cầu về môi trường 

3.4 An toàn và sức khỏe

3.5 Lao động hợp pháp

4. Quyền của bên thứ ba

4.1 Quyền phong tục

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

4.3 Quyền của các dân tộc bản địa

5. Thương mại và vận chuyển

5.1 Phân loại loài, số lượng, chất 
lượng

5.2 Thương mại và vận chuyển

5.3 Giao dịch ra nước ngoài và 
chuyển giá

5.4 Quy định của Hải quan

5.5 CITES

6. Trách nhiệm giải trình

6.1 Quy định pháp luật về các quy
trình trách nhiệm giải trình/thẩm
định

Rủi ro xác định

Rủi ro thấp

Không áp dụng

Tổng quan về rủi ro đối với Cameroon



Các rủi ro chính theo nguồn gốc

Khu vực Rừng
vĩnh viễn

(DFP)

Khu vực Rừng
không vĩnh
viễn (NDFP)

FMUs 
(Lô đất)

Không có giấy phép khai thác và
trốn thuế liên quan

Rừng cộng
đồng

Khai thác bên ngoài ranh giới và
vượt quá giới hạn khai thác

FMUs 
trung bình/lớn

Tiểu điền

Không tham vấn cộng đồng

Chủ đất thực hiện hoạt động
khai thác mà không tham vấn
các công đồng như theo yêu
cầu



Chỉ số Các biện pháp và tiêu chí kiểm soát

1.1 Quyền sử
dụng và quản
lý đất

• Ở những khu vực có xung đột về quyền sở hữu đất, việc tham vấn với
hàng xóm, cộng đồng địa phương, và nơi khác có thể xác nhận quyền
sử dụng đất là rõ ràng.

• Có kế hoạch quản lý rừng hợp lệ và được phê duyệt, và kế hoạch làm
việc hàng năm hợp lệ

• Nhà thầu phải có hợp đồng khai thác gỗ hợp lệ, có bao gồm các khu
vực khai thác.

• Việc khai thác gỗ được xác minh là thực hiện theo đúng một Giấy phép
Khai thác Gỗ hợp lệ

• Kiểm tra địa điểm khai thác để xác nhận rằng việc khai thác được thực
hiện trong phạm vi lô giới (bao gồm việc chặt hạ, vận chuyển và lưu
kho gỗ tròn). 

3.4 Sức khỏe & 
An toàn

• Phải có thỏa thuận chăm sóc với một trung tâm y tế/một bác sỹ đang
làm việc;

• Rà soát hồ sơ bệnh án của công nhân và gia đình họ và hồ sơ của các
lần khám tuyển;

• Rà soát các báo cáo phân tích chất lượng nước được cung cấp cho nhân
viên và gia đinh của họ;

• Kiểm tra địa điểm khai thác để xác nhận rằng các thiết bị bảo hộ cá
nhân (PPE) được trang bị và sử dụng.

Các biện pháp và tiêu chí kiểm soát


