
  

 

THÔNG TIN SỰ KIỆN 
 

NHÓM NÒNG CỐT ĐA BÊN VỀ HIỆP ĐỊNH VPA FLEGT –  
05 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 

 
Bình Dương, ngày 27/10/2022 – Hôm nay, Nhóm Nòng cốt đa bên, chủ thể đã được 
thành lập trong khuôn khổ thực hiện Hiệp định Đối tác Tự nguyện giữa Việt Nam và Liên 
minh Châu Âu (EU) về Thực thi Luật Lâm nghiệp, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm 
sản (VPA FLEGT) tổng kết 5 năm hoạt động thông qua một hội thảo. Tổng cục Lâm 
nghiêp, phối hợp với Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ hỗ trợ tổ chức Hội thảo tổng 
kết này.  
 
Vào tháng 10/2018, Việt Nam và EU ký Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi Luật 
Lâm nghiệp, Quản trị Rừng và Thương mại Lâm sản (VPA FLEGT). Mục tiêu của VPA 
FLEGT là cải thiện quản trị rừng và khung pháp lý quy định các mặt hàng gỗ và sản phẩm 
gỗ của Việt Nam nói chung và dành cho xuất khẩu từ Việt Nam sang thị trường Liên minh 
Châu Âu.   
 
Một trong những yêu cầu chính của Hiệp định là cần có sự tham gia tích cực của các bên 
liên quan nhằm đảm bảo thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT hiệu quả và thành công. Hiểu 
được tầm quan trọng đó, vào tháng 10/2017, Nhóm Nòng cốt đa bên về VPA FLEGT (viết 
tắt: Nhóm Nòng cốt) đã được thành lập. Nhóm Nòng cốt cung cấp diễn đàn để các bên 
liên quan phối hợp và tham gia triển khai thực hiện Hiệp định VPA FLEGT.  
 
“Trong thời gian tới, nhóm Nòng cốt cần tập trung vào vào 4 lĩnh vực hoạt động. Đầu tiên 
là tăng cường tổ chức và tăng số lượng thành viên. Thứ hai là xác định các vấn đề, nội 
dung và chủ đề để thực hiện Hiệp định. Và thứ ba là tham vấn và phản biện. Cuối cùng, 
là tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ cung cấp thông tin về quá trình thực hiện VPA FLEGT 
tại Việt Nam”. – Giáo sư Phạm Văn Điển, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp 
nhận định. 
 
Trong suốt 5 năm hoạt động, Nhóm Nòng cốt đã tổ chức 11 phiên họp, đóng góp vào 
một số hoạt động chính gồm xây dựng (1) kế hoạch hành động về truyền thông và công 
bố thông tin về Hiệp định VPA FLEGT (2) Khung giám sát và đánh giá việc thực hiện 
VPA FLEGT. Một số tổ chức là thành viên của Nhóm Nòng cốt cũng cùng phối hợp xây 



  

 

dựng Bản tin Chính sách có nội dung chính là Hê thống Phân loại doanh nghiệp của Việt 
Nam (ECS), đây là môt bước tiến quan trọng trong tiến trình thiết lập hệ thống đảm bảo 
gỗ hợp pháp của Việt Nam (VNTLAS). Hệ thống này sẽ góp phần tăng giá trị thương mại, 
mở rộng thị phần và thị trường cho gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam, đồng thời cũng 
giảm tải cho công việc xác minh và kiểm tra của các cơ quan chức năng trong tương lai 
sau khi hệ thống cấp phép FLEGT đi vào vận hành. 
 
“Bản tin chính sách mà Nhóm Nòng cốt đã xây dựng và công bố đã cho thấy những bất 
cập và rủi ro tiềm ẩn trong việc thực hiện các quy định về hợp đồng lao động, bảo hiểm 
người lao động và an toàn lao động trong các doanh nghiệp gỗ quy mô nhỏ và siêu nhỏ 
trong bối cảnh thực hiện VPA FLEGT” – Ông Cao Chí Công, Đồng Chủ tịch Nhóm Nòng 
cốt nhận xét. 
 
Hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động cũng tạo cơ hội để các bên cùng góp ý và xây dựng 
ý tưởng cho các hoạt động chung của Nhóm trong thời gian tới. Phiên thảo luận các nội 
dung kỹ thuật liên quan tới quá trình thực hiện Hiệp định VPA FLEGT cũng đã nhận được 
nhiều ý kiến đóng góp từ các thành viên nhằm xác định những hoạt động cần ưu tiên 
trong thời gian tới. Đây cũng là dịp để các bên tham gia tìm hiểu những thực tiễn hiệu 
quả tại Việt Nam trong thực hiện Hiệp định và những đóng góp tích cực của nhóm Nòng 
cốt vào tiến trình này cho đến nay. 
 

“Sau quá trình đàm phán, nay Hiệp định đã chuyển sang giai đoạn thực hiện, trọng tâm 
trong phối hợp giữa các đối tác đã chuyển sang đảm bảo tính nhất quán giữa khung 
pháp luật của Việt Nam với những điều khoản hai bên đã thống nhất trong Hiệp định 
cũng như tiến hành các biện pháp tăng cường năng lực và hỗ trợ sự tham gia tích cực 
của nhiều bên liên quan vào tiến trình. Nhóm Nòng nốt đóng vai trò hết sức quan trọng 
đối với thành công của tiến trình thực hiện Hiệp định và tôi thấy rằng cả hai bên ký kết 
Hiệp định đều đã không chỉ một lần công nhận và thể hiện sự trân trọng đối với sự 
đóng góp và tham gia tích cực của Nhóm”. – Bà Anja Barth, Cố vấn trưởng, GIZ Việt 
Nam chia sẻ.  
 
Tham gia Hội thảo gồm có hơn 60 đại biểu là đại diện của các cơ quan gồm Tổng cục 
Lâm nghiệp, các tổ chức thành viên của Nhóm nòng cốt, Tổ chuyên gia kỹ thuật chung 
(JEM) và Phái đoàn Liên minh châu Âu.  
 



  

 

Tại hội thảo còn có Triển lãm trưng bày những ấn phẩm nêu bật những thông điệp và 
thực tiễn hiệu quả trong thực hiện VPA FLEGT đồng thời giới thiệu, quảng bá về hoạt 
động, thành quả và cam kết của các thành viên Nhóm Nòng cốt và doanh nghiệp trong 
“hợp tác đảm bảo gỗ hợp pháp” – khẩu hiệu của sự kiện này. Triển lãm cũng tạo cơ hội 
giao lưu, chia sẻ, và thảo luận về những cơ hội hợp tác giữa các tổ chức trong tương lai. 
      
Thông tin về Nhóm Nòng cốt 
 
Tính đến nay, Nhóm Nòng cốt đa bên về VPA FLEGT đã có sự tham gia tích cực và hiệu 
quả của hơn 40 thành viên đại diện cho 6 nhóm tổ chức khác nhau, bao gồm khu vực tư 
nhân, các hiệp hội ngành gỗ, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, đối tác 
phát triển quốc tế hỗ trợ các dự án Thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại 
lâm sản (FLEGT) và các cơ quan xác minh. 
 
Thông tin về Hiệp định VPA FLEGT và một số cột mốc 
 
Gỗ và sản phẩm từ gỗ là các mặt hàng xuất khẩu quan trọng của Việt Nam. Kim ngạch 
xuất khẩu các mặt hàng này ngày càng gia tăng trong suốt thập kỷ qua. Tổng kim ngạch 
xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ tăng từ 3,4 tỷ USD trong năm 2010 lên đến 14,5 tỷ 
USD trong năm 2021, đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gỗ lớn thứ 2 ở châu Á và 
thứ 5 trên thế giới. EU là thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn thứ năm của Việt 
Nam. Năm 2019, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang EU đạt trên 1,03 
tỷ đô la Mỹ, chiếm 9,2 % thị phần xuất khẩu. Cả nước hiện có gần 14.000 doanh nghiệp 
chế biến gỗ, sản xuất đồ mộc và các sản phẩm khác từ gỗ với quy mô khác nhau, tạo ra 
hơn 500.000 việc làm dài hạn cho người lao động. Kết quả này góp phần ổn định an sinh 
xã hội và phát triển kinh tế bền vững. 
 
Mặt khác, Việt Nam phải đối mặt với những thách thức toàn cầu liên quan đến nạn khai 
thác và buôn bán gỗ trái phép. Vì vậy, cần có giải pháp quyết liệt và toàn diện để đảm 
bảo ngành gỗ Việt Nam tăng trưởng bền vững và hợp pháp, đồng thời thúc đẩy quản trị 
rừng tốt. 
 
Sau 6 năm đàm phán, Hiệp định VPA FLEGT đã có hiệu lực kể từ tháng 06/2019, Chính 
phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 102 vào tháng 9/2020 nhằm quy định những nội 
dung chính của hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp của Việt Nam. Khi hệ thống cấp phép 



  

 

FLEGT đi vào vận hành, Việt Nam sẽ chỉ xuất khẩu sản phẩm gỗ có giấy phép FLEGT 
hoặc giấy phép CITES vào thị trường EU. Phía EU cũng sẽ chỉ cho phép gỗ Việt Nam 
vào EU nếu gỗ đó có giấy phép FLEGT hoặc giấy phép CITES có hiệu lực.  
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