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1. Giới thiệu

1.1. Lý do xây dựng hướng dẫn 

Bình đẳng giới là một trong những giá trị cốt lõi trong hoạt động của GIZ. Đây là điều kiện tiên 
quyết và là động lực của phát triển bền vững và tương lai ổn định cho xã hội, cả ở cấp quốc gia 
và quốc tế. GIZ áp dụng cách tiếp cận nhạy cảm giới và, nếu cần thiết, là cách tiếp cận phân 
biệt giới và hành động nhất quán nhằm xóa bỏ sự phân biệt đối xử về giới hiện có và nhằm thúc 
đẩy các quyền và cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, không phân biệt giới, khuynh hướng 
tính dục và bản dạng giới.  

Tài liệu này nhằm đưa ra những hướng dẫn cho việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới và an 
toàn xã hội trong quá trình thực hiện hai dự án GIZ.  

Hướng dẫn này dành cho các dự án "Hỗ trợ thực thi Hiệp định VPA-FLEGT" (VPA-FLEGT) và 
"Nhân rộng Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng " (SFM), các đối tượng tham gia của các 
dự án này và các tổ chức đối tác (các Ban quản lý dự án Quốc gia và Tỉnh – được viết tắt lần 
lượt là NPMU & PPMU) áp dụng trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động dự án. 
Ngoài ra, các hướng dẫn còn khuyến khích tất cả các thành viên nhóm và các đối tác thực hiện 
lồng ghép giới một cách linh hoạt và sáng tạo vào các hoạt động, có tính đến bối cảnh hiện tại 
và các nguồn lực sẵn có nhằm đạt được các kết quả tốt nhất từ đó tăng cường bình đẳng giới 
và đáp ứng giới.  

Ngoài ra, các nhóm dự án nên tham khảo hướng dẫn để hỗ trợ một cách hiệu quả cho các đối 
tác và giám sát các biện pháp nhằm đảm bảo rằng việc Lồng ghép giới được thực hiện hiệu quả 
và đầy đủ vào tất cả các hoạt động dự án. 

Tài liệu này đưa ra các khái niệm, nguyên tắc, phương pháp thực hiện và giám sát nhằm hỗ trợ 
các nhóm dự án và các đối tác trong việc lồng ghép giới vào tất cả các hoạt động dự án.  
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1.2. Bình đẳng giới và an toàn xã hội 

Tăng cường Bình đẳng giới và An toàn xã hội, sau đây được gọi là GIỚI, là một trong những 
thành quả cần đạt được của dự án SFM và Hiệp định VPA-FLEGT.  
Các nguyên tắc về Giới và An toàn xã hội sẽ định hướng tất cả các can thiệp của dự án bao 
gồm: 
Tôn trọng và tích cực thúc đẩy sự đa dạng và khác biệt văn hóa trong tất cả các can thiệp của 
dự án đồng thời đảm bảo sự hòa nhập của các nhóm dễ bị tổn thương, như phụ nữ, người dân 
tộc thiểu số và các nhóm khuyết tật. 
Nhận thức rõ và cân nhắc các khía cạnh liên quan khi thực hiện các hoạt động lồng ghép giới 
(như phụ nữ người dân tộc thiểu số, phụ nữ di cư trong các nhà máy chế biến gỗ, v.v..).  
Thực hiện theo cách tiếp cận LNOB – Không để ai bị bỏ lại phía sau. 
Đảm bảo sự đại diện và tham gia bình đẳng của phụ nữ và nam giới trong tất cả các hoạt động 
dự án. Đảm bảo rằng phụ nữ và nam giới được hưởng lợi như nhau từ các can thiệp của dự án. 
Thúc đẩy sự tham gia của nam giới với tư cách là những người đi tiên phong trong các vấn đề 
về giới. 
Thực hiện các hoạt động truyền thông toàn diện và nhạy cảm về giới. 
Đảm bảo áp dụng nhất quán các luật và quy định của Việt Nam liên quan tới vấn đề giới và an 
toàn xã hội trong quá trình thực hiện dự án.  
Giám sát, tài liệu hóa và thông tin về các tác động có liên quan đến giới một cách minh bạch.  

Lồng ghép GIỚI: Xem xét các nhu cầu khác nhau của phụ nữ và nam giới và những người 
thuộc các thành phần kinh tế xã hội và dân tộc khác nhau và người khuyết tật trong thiết kế dự 
án và lồng ghép GIỚI vào trong tất cả các hoạt động của dự án một cách có hệ thống (lập kế 
hoạch, thực hiện, giám sát, báo cáo) nhằm cho phép những người hưởng lợi từ dự án được 
tham gia và hưởng lợi như nhau. 

1.3. Các khái niệm cơ bản 

Giới tính Chỉ các đặc điểm sinh học của nam và nữ1

Giới Chỉ các đặc điểm, vị trí và vai trò của nam và nữ trong các mối quan hệ xã hội. 

Vai trò Giới 

Chỉ các vai trò khác nhau của nam và nữ trong gia đình và xã hội do những quan niệm, 
chuẩn mực xã hội quy định. Vai trò giới thay đổi theo thời gian và khác nhau tùy theo bối 
cảnh. Vai trò giới được quyết định bởi các yếu tố kinh tế, văn hoá, xã hội. 

Định kiến giới 
Chỉ những nhận thức, thái độ và đánh giá tiêu cực và tích cực dựa trên giới tính của một 
cá nhân.  

Phân biệt đối xử về giới 
Phân biệt đối xử về giới là việc đối xử không công bằng hoặc bất lợi đối với một cá 

nhân hoặc một nhóm cá nhân dựa trên giới tính của họ. 

Bình đẳng giới 
Bình đẳng giới là khi nam và nữ được hưởng các cơ hội, quyền, quyền tiếp cận và 

kiểm soát các nguồn lực như nhau. 

Thiếu nhạy cảm giới 
Thiếu nhạy cảm giới là việc không nhận ra rằng vai trò và trách nhiệm của nam giới/trẻ 

em trai và nữ giới/trẻ em gái được chỉ định cho họ trong các bối cảnh và điều kiện xã 

hội, văn hóa, kinh tế và chính trị cụ thể. 

1 Khái niệm Giới, Giới tính, Vai trò giới, Định kiến giới được trích dẫn từ Mục 5 Luật bình đẳng giới Số 73/2006/ 
QH11, Quốc hội nước Cộng hoà, Xã hội, Chủ nghĩa Việt Nam, 29 tháng 11, năm 2006 
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Bất bình đẳng giới  
Bất bình đẳng giới là khi những bất bình đẳng về giới được tăng cường để đạt được 

các kết quả phát triển mong muốn. 

Trung lập giới  Trung lập giới là khi giới không được coi là có liên quan đến kết quả phát triển.  

Nhạy cảm giới Nhạy cảm giới là khi giới là phương tiện để đạt được các mục tiêu phát triển đã đặt ra. 

Đáp ứng giới  Đáp ứng giới là khi giới là trọng tâm để đạt được các kết quả phát triển tích cực. 

Thúc đẩy bình đẳng giới  
Thúc đẩy bình đẳng giới là khi giới là trọng tâm của việc thúc đẩy sự bình đẳng về giới 

và đạt được các kết quả phát triển tích cực.  
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2. Hướng dẫn Lồng ghép giới và An toàn xã hội 

2.1. Quản lý lồng ghép giới 

Mục tiêu: Đảm bảo giới được lồng ghép một cách hiệu quả vào tất cả các hoạt 
động của dự án và xác định các lỗ hổng về giới để can thiệp kịp thời. 

2.1.1. Xác định đầu mối về giới tại các tổ chức đối tác 

- Mỗi đối tác, bao gồm NPMU (Bộ NN&PTNT), PPMU (sở NN&PTNT), và sáu công 

ty/BQLRPH cần chỉ định một Đầu mối về giới chịu trách nhiệm về các vấn đề về giới và 

lồng ghép giới trong suốt chu trình dự án. Nên xem xét đề cử các thành viên từ các Ban 

vì Sự tiến bộ của phụ nữ (CFAW) trực thuộc Bộ NN&PTNT và sở NN&PTNT.  

- Đầu mối về giới cần tham gia khóa tập huấn về các hướng dẫn về giới và các khóa tập 

huấn cũng như các hội thảo có liên quan khác do (các) dự án tổ chức. Bên cạnh đó, các 

Đầu mối về giới cũng cần duy trì liên lạc với Chuyên gia về Giới của dự án trong quá 

trình thực hiện dự án nhằm đảm bảo rằng họ nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ liên tục 

trong việc lồng ghép giới.  

- Các Đầu mối về giới tham gia vào các cuộc thảo luận được tổ chức bởi Dự án SFM / 

VPA-FLEGT để đánh giá mức độ bình đẳng giới trong tổ chức của họ và đưa ra các 

khuyến nghị để cải thiện.  

- Nếu có thể, các Đầu mối về giới nên xây dựng các hoạt động lồng ghép giới trong phạm 

vi tổ chức của mình.   

2.1.2. Giải quyết vấn đề từ chối lồng ghép giới 

Trong trường hợp cán bộ dự án hoặc Đầu mối về giới gặp phải sự từ chối của mọi người 

liên quan tới bình đẳng giới hoặc An toàn xã hội, các chiến lược để giải quyết những trở 

ngại như vậy có thể bao gồm: 

- Cung cấp cho cán bộ dự án những thông điệp quan trọng về lợi ích của bình đẳng giới 

và an toàn xã hội đối với các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, đối tác và toàn thể 

cộng đồng.  

- Trường hợp phụ nữ được ưu tiên tham gia vào các hoạt động, sự kiện, tập huấn, v.v., 

hãy giải thích rõ lý do tại sao họ lại được ưu tiên như vậy. Ví dụ: trước đây phụ nữ 

không có cơ hội hoặc không được tiếp cận một cách bình đẳng như nam giới để tham 

gia các sự kiện. 

- Tập huấn về kỹ năng chống quấy rối tình dục cho cán bộ dự án và giảng viên nhằm nêu 

bật những thách thức mà phụ nữ có thể phải đối mặt tại nơi làm việc và họ có quyền 

bình đẳng như nam giới về được an toàn và không bị phân biệt đối xử tại nơi làm việc.  

- Lồng ghép giới vào việc thực hiện các hoạt động dự án và tham vấn đối tác. Do đó, hãy 

thường xuyên tham khảo ý kiến của các đối tác liên quan và các nhóm mục tiêu về nhận 
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thức của họ về Giới và An toàn xã hội để xác định các cơ hội nâng cao vấn đề giới và 

điều chỉnh những nhận thức tiêu cực. 

- Tích cực tham gia với chuyên gia về giới của dự án và các đối tác có kinh nghiệm để có 

thêm sự hỗ trợ, như xây dựng/hỗ trợ thúc đẩy tập huấn hoặc tư vấn. 

2.2. Lồng ghép giới vào các hoạt động dự án 

Mục tiêu: Đảm bảo sự tham gia bình đẳng và hiệu quả của phụ nữ và các nhóm 
yếu thế trong tất cả các hoạt động của dự án để họ có thể hưởng lợi nhiều hơn 
từ việc nâng cao nhận thức, kỹ năng và sự tự tin khi tham gia các hoạt động này. 

2.2.1. Giới trong xác định mục đích hoạt động 

- Xác định mục đích của hoạt động bằng cách trả lời các câu hỏi: hoạt động này nhằm đạt 

được mục đích gì? Người hưởng lợi (phụ nữ và nam giới) cần những thông tin gì? Kết 

quả mong đợi đối với phụ nữ và nam giới là gì? Hoạt động này có thể có những tác 

động nào về giới?  

- Xem lại các Phân tích về giới và Kế hoạch hành động về giới được xây dựng cho dự án 

và tham vấn với Đầu mối về giới của dự án hoặc Đầu mối về giới của GIZ, tùy thuộc vào 

bản chất của các rủi ro và tác động về giới, để lồng ghép giới vào hoạt động dự án 

tương ứng. 

2.2.2. Giới trong xác định những người tham gia mục tiêu 

- Women Luôn khuyến khích phụ nữ tham gia vào các hoạt động có liên quan. Nếu có 

thể, phụ nữ nên chiếm ít nhất 50% (đối với dự án SFM) và 20-30% (đối với dự án VPA-

FLEGT) số người tham gia. Bên cạnh đó, cũng cần tạo điều kiện cho phụ nữ người dân 

tộc thiểu số, nữ thanh niên, và các nhóm dễ bị tổn thương, như người khuyết tật và 

người rất nghèo tham gia. 

- Huy động sự hỗ trợ của các bên liên quan (trong trường hợp của dự án SFM: Ủy ban 

nhân dân huyện/xã, Hội phụ nữ, Ban quản lý rừng, các cơ quan hữu quan, v.v..) 

2.2.3. Giới trong xác định các phương pháp phù hợp 

Trong việc ký hợp đồng với chuyên gia bên ngoài 

- Khi làm việc với các tư vấn bên ngoài, hãy tóm tắt cho họ về các nguyên tắc về giới, 

trong đó có sự cần thiết phải sử dụng các phương pháp hỗ trợ khác nhau, ngôn ngữ, 

v.v.., để thu thập ý kiến của phụ nữ và nam giới. Xây dựng và đưa vào Bản mô tả công 

việc tiêu chuẩn và các yêu cầu về giới.  

- Gửi Bản mô tả công việc cho Đầu mối về giới của dự án xem và cho ý kiến. 
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Trong các hoạt động nghiên cứu: 

- Phương pháp luận và/hoặc nội dung nghiên cứu cần tôn trọng các mối quan tâm về 

giới, độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, vị trí, khả năng, điều kiện kinh tế xã hội và các nhóm khó 

tiếp cận.  

- Đảm bảo rằng tất cả các công cụ thu thập dữ liệu (và những dữ liệu thứ cấp) được 
chứng minh rõ ràng là không có bất kỳ vấn đề đạo đức hoặc phân biệt giới tính nào. 

- Có sự tham gia của các Đầu mối về giới hoặc các chuyên gia về giới trong nhóm nghiên 

cứu.  

- Các câu hỏi nghiên cứu nên bao gồm và xem xét cụ thể các mối quan tâm về giới. 

- Đảm bảo tối thiểu 15-20% những người tham gia nghiên cứu hoặc người trả lời bảng 

hỏi là nữ giới.  

- Nếu có thể, đưa vào một phần hoặc thông tin cụ thể về giới vào trong tất cả các nghiên 

cứu được thực hiện / đóng góp bởi dự án. 

Trong các hoạt động tập huấn: 

- Xác định các nhu cầu học tập khác nhau của những người hưởng lợi là phụ nữ, nam 

giới và các nhóm yếu thế nhằm xây dựng kế hoạch tăng cường năng lực và các công cụ 

và phương pháp tập huấn có sự tham gia, như các công cụ trực quan, ví dụ minh họa, 

các câu chuyện, đóng vai, mô hình, trò chơi, nghệ thuật và các hoạt động nhóm.  

- Dành nhiều thời gian hơn cho việc thực hành các kỹ năng mới, thảo luận nhóm và chia 

sẻ những gì học được. 

- Hãy chú ý tới các động lực khác nhau giữa nam và nữ trong nhóm. Ví dụ, nếu chỉ có 

nam giới phát biểu trong các cuộc họp thì nên tổ chức các cuộc họp hoặc nhóm thảo 

luận riêng cho các thành viên nữ giới và nam giới và khuyến khích phụ nữ tham gia 

nhiều hơn vào các cuộc thảo luận. Chú ý nhiều hơn tới những người thiếu tự tin bằng 

cách đặt các câu hỏi khích lệ hoặc đề nghị họ đóng góp ý kiến để không khiến họ cảm 

thấy bị lẻ loi. Hỗ trợ họ thêm khi cần thiết. 

- Lưu ý rằng phụ nữ có xu hướng bị hạn chế về thời gian hơn so với nam giới do họ còn 

phải làm việc nhà và lo các công việc gia đình. Tính di động và linh hoạt của phụ nữ 

trong việc tham gia các cuộc họp hoặc tập huấn cũng thấp hơn so với nam giới. Do đó, 

cần lên kế hoạch phù hợp cho các cuộc họp hoặc tập huấn để đảm bảo rằng phụ nữ có 

thể tham gia (như chọn thời gian thích hợp để không ảnh hưởng tới công việc gia đình 

và địa điểm phù hợp để phụ nữ có thể dễ dàng tới được). Xem các phần 2.2.5 và 2.2.6 

để có thêm thông tin về các vấn đề này.  
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2.2.4. Giới trong giao tiếp 

- Cân nhắc sử dụng ngôn ngữ phù hợp nhất cho nhóm hưởng lợi mục tiêu và trình độ văn 

hóa của họ. Sử dụng phiên dịch địa phương nếu người tham gia không thể giao tiếp 

bằng một ngôn ngữ chung duy nhất.  

- Tôn trọng tính đa dạng văn hóa của các nhóm thiểu số khác nhau. 

- Tránh những phát biểu mang tính định kiến giới hoặc định hướng bất bình đẳng giới có 

thể dẫn đến hiểu lầm trong giao tiếp (như tránh đặt các câu hỏi mang tính bất bình đẳng 

giới trong bảng hỏi hộ gia đình như: "phụ nữ ít có khả năng trở thành người lãnh đạo 

hơn bởi vì họ thường do dự khi đưa ra quyết định " hoặc "phụ nữ đôi khi bị đánh "). 

- Tránh dùng tiếng lóng, thuật ngữ phức tạp, các từ nhạy cảm và tiếng nước ngoài.  

- Tham vấn các Đầu mối về giới nếu bạn không chắc chắn về cách lồng ghép giới và xây 

dựng đầy đủ các tài liệu cho tập huấn hoặc họp hành. 

2.2.5. Giới trong xác định thời điểm phù hợp 

- Luôn hỏi ý kiến những người tham gia hoặc các đại diện của họ trước khi chọn ngày giờ 

cho các cuộc họp. Lên lịch cho các sự kiện dựa vào thời gian phù hợp đối với những 

người hưởng lợi là phụ nữ. Ví dụ: vào thời điểm mà phụ nữ không phải lo việc gia đình 

(như khi con cái họ đang ở trường học và việc nhà đã được hoàn tất) và tránh mùa thu 

hoạch cao điểm, các sự kiện đám cưới hoặc đám tang và các nghi lễ truyền thống. 

- Cân nhắc việc phối hợp hoặc kết hợp với các sự kiện ở địa phương do chính quyền xã 

hoặc hội phụ nữ tổ chức để tận dụng lợi thế tất cả những người tham gia đều ở cùng 

một địa điểm và để tiết kiệm thời gian cho những người tham gia, đặc biệt là phụ nữ. 

2.2.6. Giới trong xác định địa điểm phù hợp 

- Xem xét các yếu tố về sự thuận tiện và an toàn của địa điểm để khuyến khích sự tham 

gia của phụ nữ và người khuyết tật. Ví dụ, lựa chọn địa điểm trung tâm đối với tất cả 

những người tham gia, đánh giá khả năng tiếp cận đối với người khuyết tật (như có nhà 

vệ sinh dành cho người khuyết tật và đường dốc dành cho xe lăn không), bố trí phòng 

họp có đủ không gian, ánh sáng, không khí và chỗ ngồi, đồng thời hỗ trợ thêm trong 

trường hợp địa điểm tổ chức sự kiện cách xa nhà của những người tham gia, chẳng 

hạn như chỗ ở và tiền công tác phí.  

- Cân nhắc việc hỗ trợ chăm sóc trẻ trong các sự kiện vì điều này có thể cản trở sự tham 

gia của phụ nữ đang nuôi con nhỏ. 
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2.3. Lồng ghép giới trong các mô hình hợp tác với hộ trồng rừng (phù 

hợp với dự án SFM) 

Mục tiêu: Tăng cường sự tham gia, tiếng nói và khả năng lãnh đạo của phụ nữ và 
các nhóm yếu thế trong các mô hình hợp tác với hộ trồng rừng và cải thiện sự 
gắn kết và hợp tác giữa các hộ trồng rừng và giữa hộ trồng rừng với các công ty 
lâm nghiệp / BQLRPH và các đơn vị thực hiện dự án. 

2.3.1. Giới trong xây dựng tiêu chí lựa chọn để làm lãnh đạo 

- Các tiêu chí để lựa chọn các thành viên của các mô hình hợp tác với hộ trồng rừng:

thảo luận và thống nhất với các đại diện của phụ nữ và nam giới về các tiêu chí lựa

chọn. Ưu tiên sự tham gia của phụ nữ, đặc biệt trong các mô hình hợp tác với hộ trồng

rừng nơi mà sự tham gia của nữ giới thường rất hạn chế. Khuyến khích cả vợ và chồng

tham gia vào các nhóm. Đối với các hoạt động đầu tư cùng với đối tác kinh doanh, dự

án phải có được sự ủng hộ và đồng ý của cả hai vợ chồng (chứ không phải chỉ người

chồng) khi sử dụng các nguồn lực gia đình (đất, tài sản, vốn).

- Các tiêu chí lựa chọn trưởng nhóm cần khuyến khích phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ người

dân tộc thiểu số, đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo.

- Đảm bảo sự đại diện bình đẳng của phụ nữ và nam giới ở cấp ra quyết định của các mô
hình hợp tác với hộ trồng rừng.

- Việc lựa chọn trưởng nhóm và cấp quản lý phải dân chủ, bình đẳng và minh bạch. Kết

quả lựa chọn phải được ghi lại trong biên bản cuộc họp có chữ ký của những người

tham gia.

2.3.2. Giới trong xây dựng quy định của nhóm 

- Các quy định của nhóm phải được xây dựng một cách hợp tác, tạo cơ hội bình đẳng

cho phụ nữ và nam giới đóng góp ý kiến. Cần cân nhắc các quy định khuyến khích sự

tham gia của phụ nữ trong các chuỗi giá trị rừng mục tiêu.

2.3.3. Giới trong tổ chức các cuộc họp với hộ trồng rừng 

- Tạo bầu không khí bình đẳng, thân thiện và hỗ trợ, trong đó các chủ đề và nội dung

quan trọng cần được các thành viên trong nhóm dự án chuẩn bị trước.

- Lồng ghép các chủ đề về bình đẳng giới vào các cuộc họp với nội dung phù hợp, sử

dụng các phương pháp có sự tham gia và chọn thời điểm nhạy cảm về giới.

- Đồng thời, xem xét các hướng dẫn về giới trong việc xác định thời điểm và địa điểm phù

hợp cho các cuộc họp, như đã đề cập ở trên.
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2.3.4. Giới trong phát triển các mô hình hợp tác với hộ trồng rừng 

- Cân nhắc các yếu tố liên quan tới các nguồn lực sẵn có, năng lực và ưu tiên của các 

nhóm phụ nữ, nam giới và các nhóm yếu thế mục tiêu khi xây dựng kế hoạch nhóm và 

đảm bảo sự tham gia bình đẳng của các thành viên nhóm trong quá trình lập kế hoạch.  

- Các quyết định trong nội bộ các hộ trồng rừng hoặc giữa các hộ trồng rừng với các công 

ty lâm nghiệp / BQLRPH và các bên liên quan khác phải mang tính tập thể, bình đẳng, 

minh bạch, với sự tham gia của các đại diện phù hợp và được tài liệu hóa đầy đủ. 

 

2.4. Lồng ghép giới vào các hoạt động tăng cường năng lực 

Mục tiêu: Nâng cao kiến thức và kỹ năng của các bên liên quan về tầm quan trọng 
của bình đẳng giới và cách lồng ghép vấn đề này vào trong công việc hàng ngày 
của họ 

2.4.1. Đào tạo và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và an toàn xã hội 

Các đầu mối về giới được chỉ định bởi các tổ chức đối tác và các trưởng nhóm cần được 

tập huấn về bình đẳng giới để thực hiện các hoạt động nâng cao nhận thức trong tổ chức 

của họ. Các chủ đề tập huấn có thể bao gồm: 

- Các khái niệm về bình đẳng giới và an toàn xã hội. 

- Các rào cản và những lợi ích của phụ nữ và các nhóm yếu thế tham gia vào các chuỗi 

giá trị rừng.  

- Các giải pháp để nâng cao bình đẳng giới (như chia sẻ việc nhà và việc sản xuất; tham 

gia bình đẳng vào các quá trình ra quyết định về đầu tư và chi tiêu trong gia đình và các 

nhóm sản xuất). 

- Phòng ngừa các rủi ro và vấn đề xã hội (như các chuẩn mực xã hội có hại, bạo lực gia 

đình, bảo vệ chống lạm dụng tình dục, buôn bán phụ nữ/trẻ em) và các kỹ năng tự bảo 

vệ cho thanh niên trước các hủ tục truyền thống có hại (như tục bắt vợ2 hoặc tảo hôn 

của người Hmong). 

2.4.2. Giới trong tập huấn về kỹ năng lãnh đạo 

- Đảm bảo rằng tất cả phụ nữ ở các vị trí lãnh đạo đều tham gia vào khóa tập huấn về kỹ 

năng lãnh đạo. Tập trung vào việc cung cấp kiến thức và thực hành các kỹ năng có sự 

 
2Đây là một phong tục truyền thống của cộng đồng dân tộc thiểu số Hmông theo đó chàng trai sẽ đến nhà cô gái để 
bắt cô về làm vợ mà không có sự đồng ý của cô ấy. Nhiều đôi vợ chồng vẫn cưới nhau khi chưa đủ tuổi kết hôn. 
Đây là một tập quán văn hóa có hại, khiến cho tình trạng bất bình đẳng giới còn tồn tại vì mục đích của hôn nhân 
thường là để có thêm lao động cho gia đình, bên cạnh nghĩa vụ duy trì nòi giống. 
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tham gia (như ra quyết định có sự tham gia, truyền thông, giải quyết tranh chấp, đàm 

phán, lập kế hoạch nhóm, thực hiện và giám sát). 

2.4.3. Giới trong tập huấn chuyên môn 

- Nếu phù hợp, khóa tập huấn dành cho các công ty lâm nghiệp, BQLRPH, các cơ quan 

cấp tỉnh và sở NN&PTNT có thể bao gồm các khía cạnh nhạy cảm giới.  

- Có sự tham gia của các cán bộ từ các Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ (CFAW) vào việc 

xây dựng và thực hiện các mô-đun tập huấn. 

- Khuyến khích và hỗ trợ các lãnh đạo là nữ giới trong các tổ chức đối tác tham gia vào 

các hoạt động tăng cường năng lực. Đặc biệt, lựa chọn số lượng phù hợp những người 

tham gia tập huấn là phụ nữ.  

- Đề ra các thủ tục và quy trình chuẩn (như trồng cây, khai thác, chế biến, tiếp thị, cung 

cấp dịch vụ; các nguyên tắc chung về sử dụng điện/máy móc/hóa chất/xử lý chất thải) 

với những hướng dẫn chi tiết và nội dung dễ hiểu và dễ nhớ. Các thủ tục và quy trình 

này phải dễ tiếp cận đối với tất cả mọi người, đặc biệt là phụ nữ người dân tộc thiểu số 

không nói được tiếng Kinh và không biết đọc biết viết. Do vậy có thể cần phải có các 

công cụ hỗ trợ trực quan như hình ảnh, biểu tượng và sơ đồ. 

- Quan sát và ghi lại những ý kiến và kinh nghiệm khác nhau của nam giới và phụ nữ và 

đưa ra gợi ý về cách điều chỉnh các hoạt động sao cho có tính toàn diện hơn hoặc đáp 

ứng nhiều hơn các nhu cầu của phụ nữ. Lựa chọn các giảng viên/tư vấn có trình độ 

chuyên môn phù hợp và ưu tiên lựa chọn người có kiến thức về bình đẳng giới và có 

kinh nghiệm làm việc tại các địa phương cụ thể. 

2.4.4. Giới trong tổ chức các chuyến tham quan học hỏi 

- Các tiêu chí lựa chọn phải minh bạch và được cả nhóm thống nhất (như có những đóng 

góp tiềm năng cho dự án tương lai, sự lãnh đạo năng động và nhiệt tình, ưu tiên phụ 

nữ).  

- Cân nhắc các yêu cầu về khả năng tiếp cận và an toàn của người tham gia, đặc biệt là 

đối với phụ nữ và người khuyết tật. Ví dụ, đi đường dài có thể không khả thi hoặc không 

phù hợp với phụ nữ do các rào cản văn hóa/nghĩa vụ/trách nhiệm. Do đó, cần xem xét 

các địa điểm dễ tiếp cận hơn và hỗ trợ thêm để đảm bảo các thành viên là nữ giới có 

thể tham gia (như thư mời ghi rõ tên của người được mời, mục đích của chuyến đi, đơn 

vị tổ chức, lịch trình, phương tiện đi lại, nơi ăn ở và trợ cấp phát sinh). 

- Các chuyến tham quan cần nêu bật những kinh nghiệm thành công về nỗ lực trao quyền 

cho phụ nữ và các khía cạnh bình đẳng giới của các dự án mà đoàn đến thăm và mời 

những phụ nữ/các cặp vợ chồng thành công đến chia sẻ kinh nghiệm với đoàn tham 

quan. 
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2.5. Giới trong hỗ trợ khung pháp lý và tư vấn chính sách  

Mục tiêu: Nâng cao nhận thức của các đối tác dự án về bình đẳng giới trong xây 
dựng chính sách và kế hoạch và tăng cường tiếng nói của các bên hưởng lợi mục 
tiêu trong hoạch định chính sách. 

2.5.1. Giới trong xây dựng chính sách và quy định 

- Thúc đẩy sự tham gia của các đầu mối về giới và các chuyên gia về giới vào việc nghiên 

cứu, xây dựng, hoặc sửa đổi các quy định, quy chế và chính sách (thiết kế nghiên cứu, 

đánh giá và đưa ra các khuyến nghị).  

- Tăng cường vai trò của phụ nữ trong quá trình hoạch định chính sách liên quan tới SFM 

và VPA. 

- Đảm bảo cơ hội bình đẳng cho các chuyên gia nữ tham gia vào việc ban hành hoặc sửa 

đổi luật liên quan đến SFM và VPA. 

- Đảm bảo rằng các chính sách của chính phủ về giới, như Chiến lược quốc gia về bình 

đẳng giới giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch hành động quốc gia về giới giai đoạn 2016-

2020, được tham khảo và đề cập tới trong quá trình xây dựng các quy định, quy tắc và 

hướng dẫn cấp quốc gia và cấp tỉnh.  

2.5.2. Giới trong đối thoại với khu vực tư nhân 

- Tạo cơ hội bình đẳng cho phụ nữ và nam giới tham gia đối thoại với khu vực tư nhân và 

kết nối với mạng lưới thị trường. 

- Khi thúc đẩy các cuộc tham vấn hoặc đối thoại, việc phân chia đại biểu thành các nhóm 

cụ thể theo giới tính, mối quan tâm, độ tuổi, nhóm dân tộc thiểu số, nhóm yếu thế hoặc 

nhóm bên lề sẽ đảm bảo rằng tất cả các đại biểu đều có cơ hội bình đẳng để tham gia 

một cách có ý nghĩa. Điều này có nghĩa là mang lại không gian và tiếng nói bình đẳng 

cho các quan điểm khác nhau.  

- Thúc đẩy bình đẳng giới trong các công ty lâm nghiệp (như tiếp cận bảo hiểm xã hội và 

các điều kiện làm việc). Điều này cũng được yêu cầu bởi các tiêu chuẩn chứng chỉ như 

FSC (ví dụ, Nguyên tắc #2 của FSC: Quyền của người lao động và điều kiện làm việc), 

mà các tiêu chuẩn này có thể còn đòi hỏi cao hơn so với các yêu cầu hiện tại trong tiêu 

chuẩn chứng chỉ quốc gia VFCS. 

- Nếu ngân sách cho phép, hỗ trợ các công ty thực hiện các đánh giá về giới từ đó xây 

dựng kế hoạch lồng ghép giới.  

2.5.3. Giới trong các cuộc họp với các nhà hoạch định chính sách 

- Tạo điều kiện cho phụ nữ và các nhóm yếu thế hiện diện và tham gia trong các cuộc đối 

thoại chính sách. 
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- Nâng cao tầm quan trọng của các tham vấn chính sách toàn diện. Ý kiến đóng góp của 

các đại biểu, đặc biệt là các nhóm bên lề, như phụ nữ người dân tộc thiểu số, cần được 

tôn trọng, lắng nghe và đưa vào trong quá trình xây dựng chính sách/hướng dẫn/quy 

định. 

 

2.6. Lồng ghép giới vào các Chính sách nhân sự 

Mục tiêu: Vận động các đối tác dự án và các công ty lâm nghiệp, tạo cơ hội thuận lợi, 
an toàn và bình đẳng cho lao động nữ làm việc hăng say, hiệu quả và lâu dài hơn. 

2.6.1. Giới trong tuân thủ luật pháp 

- Nâng cao nhận thức của các đối tác dự án và các công ty lâm nghiệp về các chính sách 

và quy định của chính phủ liên quan đến các vấn đề giới và an toàn xã hội, và các nhóm 

yếu thế, bao gồm Luật lao động 2019; Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 

2021-2030 đã được thông qua. 

- Tăng cường lồng ghép giới trong rà soát, đánh giá, điều chỉnh và đưa ra các quy định và 

chính sách liên quan tới quản lý rừng.  

2.6.2. Giới trong tuyển dụng 

- Ưu tiên phụ nữ địa phương trong các quy trình tuyển dụng và tạo cơ hội cho những 

người yếu thế (người nghèo, người khuyết tật).  

- Nâng cao nhận thức của cộng đồng để xóa bỏ định kiến về các loại công việc mà phụ 

nữ có thể hoặc nên làm (đặc biệt trong các ngành lâm nghiệp và dịch vụ). 

2.6.3. Giới trong chính sách lao động  

- Thúc đẩy một môi trường thuận lợi để bổ nhiệm những phụ nữ đủ tiêu chuẩn vào các vị 

trí lãnh đạo ra quyết định. Có chế độ lương, thưởng bình đẳng cho lao động nam và lao 

động nữ ở vị trí như nhau và phù hợp với yêu cầu sử dụng lao động của pháp luật Việt 

Nam.  

- Tạo môi trường thuận lợi cho phụ nữ, nam giới và người khuyết tật làm việc hiệu quả, 

bình đẳng và an toàn, không bị phân biệt đối xử (như đảm bảo không gian, ánh sáng, 

thông gió, nhiệt độ, quản lý chất thải, an toàn lao động và các chính sách công nhận 

quyền của tất cả người lao động bất kể giới tính, dân tộc hoặc tình trạng khuyết tật). 

- Thực hiện các chính sách về chống quấy rối tình dục và chống phân biệt đối xử và ngăn 

chặn các vấn đề xã hội khác (như buôn bán người, mại dâm, sử dụng ma tuý tại nơi làm 

việc).  

- Xem xét tác động tiềm ẩn đối với sức khỏe của phụ nữ, nam giới và những người lao 

động/người sử dụng dễ bị ảnh hưởng (như chất thải và hóa chất, quản lý chất thải độc 

hại). Tập huấn cho cả lao động nam và lao động nữ về sử dụng thiết bị an toàn, hướng 

dẫn sơ cấp cứu, sử dụng hóa chất an toàn, an toàn lao động và vệ sinh. 
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- Có nhà vệ sinh an toàn, sạch sẽ và riêng biệt cho nam và nữ tại nơi làm việc. 

2.6.4. Chính sách đối với công nhân nữ mang thai hoặc có con nhỏ 

- Xem xét thỏa đáng các yêu cầu khác nhau của phụ nữ mang thai và có con nhỏ (như 

công việc và thời gian làm việc phù hợp, tránh các công việc làm ảnh hưởng tới sức 

khỏa của mà mẹ và trẻ em).  

- Tham khảo ý kiến của lao động nữ mang thai về vai trò và nhiệm vụ của họ và, nếu có 

thể, bố trí chỗ ở hợp lý cho họ, giao cho họ những nhiệm vụ và trách nhiệm khác ít nặng 

nhọc hơn khi mang thai.  

- Phụ nữ mang thai có quyền bình đẳng về việc làm và công việc an toàn giống như tất cả 

những phụ nữ và nam giới khác. Họ cần được bố trí nơi ở hợp lý và không bị phân biệt 

đối xử vì bất cứ lí do gì.  

- Bảo hiểm xã hội cho công nhân nữ mang thai (chế độ khám thai và thai sản) phải tuân 

thủ Luật bảo hiểm xã hội 2014. Ngoài ra, người sử dụng lao động không được sa thải 

hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đối với lao động nữ vì lí do họ mang 

thai (Theo Khoản 10, Điều 135 tới 142 của Luật Lao động 2019).  

 

2.7. Giới trong Giám sát, Báo cáo và Xuất bản/Truyền thông 

Mục tiêu: Nâng cao nhận thức cho các bên liên quan trong nội bộ và bên ngoài; 
và cập nhật các chỉ số, kết quả và thành tựu liên quan đến giới của các dự án  

2.7.1. Giới trong giám sát và báo cáo kết quả 

- Ghi lại các thông tin về số lượng người tham gia, giới tính, thành phần dân tộc và độ 

tuổi của họ. 

- Báo cáo về các mức độ tham gia khác nhau và khả năng tiếp thu và áp dụng kiến thức 

của phụ nữ và nam giới, xác định những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả và đề 

xuất các giải pháp cải thiện trong các hoạt động tiếp theo để từ đó thiết kế và thực hiện 

hoạt động phù hợp. 

- Ưu tiên phụ nữ và các nhóm yếu thế trong các trích dẫn và hình ảnh nhưng cũng đảm 

bảo tiếng nói và sự tham gia của nam giới khi thích hợp.  

- Biên bản họp phải có đầy đủ chữ ký của đại diện nam và nữ. 

- Đảm bảo các đầu mối về giới tham gia vào các cuộc họp lập kế hoạch và giám sát tiến 

độ thường kỳ, như các cuộc họp rà soát kế hoạch hoạt động 6 tháng giữa GIZ và Bộ 

NN&PTNT và các cuộc họp liên quan khác, và bố trí đủ thời gian và không gian để thu 

thập các ý kiến đóng góp của họ. 

- Xây dựng phương pháp giám sát để đánh giá cơ sở và tiến bộ trong việc tác động đến 

bình đẳng giới trong suốt thời gian thực hiện dự án. Sử dụng các công cụ như kể 
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chuyện để tài liệu hóa những thách thức mà các bên liên quan gặp phải liên quan tới 

bình đẳng giới và an toàn xã hội và những thay đổi có được nhờ sự hỗ trợ của dự án. 

2.7.2. Giới trong xuất bản và truyền thông 

- Trực quan hóa dữ liệu và xây dựng đồ họa thông tin nhằm tăng tính hấp dẫn, toàn diện 

và khả năng đọng lại của các dữ liệu được trình bày.  

- Tránh sử dụng những hình ảnh và màu sắc làm gia tăng định kiến giới. 

- Đảm bảo các dữ liệu liên quan đến giới thân thiện với người dùng. 

- Người dùng khác nhau cần các phương thức truyền thông khác nhau. Sinh viên và giới 

trẻ nói chung bị thu hút bởi mạng xã hội. Các nhà báo, nhà hoạch định chính sách, học 

giả và nhà nghiên cứu thích sử dụng các ấn phẩm truyền thống, thông cáo báo chí và 

số liệu thống kê trên trang web. Người dùng không chuyên thì tự tin với video và kể 

chuyện. 
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3. Trách nhiệm 

Các đầu mối về giới của các dự án GIZ tương ứng chịu trách nhiệm áp dụng Hướng dẫn về 
lồng ghép giới và là đầu mối liên hệ chính với nhân viên và đối tác dự án. Giám đốc dự án sẽ 
hỗ trợ cho các đầu mối về giới, đảm bảo có đầy đủ các phương tiện và nguồn lực để sẵn sàng 
cho việc áp dụng Hướng dẫn về lồng ghép giới. Các nhiệm vụ và trách nhiệm của các đầu mối 
về giới của dự án bao gồm: 

- Thông báo cho các thành viên trong nhóm dự án về các hướng dẫn liên quan trong 

vùng dự án của họ thông qua các cuộc họp song phương hoặc các cuộc họp nhóm và 

các buổi tập huấn nếu phù hợp.  

- Đảm bảo rằng các biện pháp đề xuất trong Hướng dẫn về lồng ghép giới được đưa vào 

trong các hoạt động dự án bằng cách tham khảo ý kiến của các cán bộ thực hiện dự án 

và nghiên cứu các tài liệu dự án và tài liệu tập huấn có liên quan.  

- Giữ liên lạc với các Đầu mối về giới được chỉ định bởi các Tổ chức đối tác, cập nhật và 

cung cấp thông tin về các hoạt động dự án cũng như các khía cạnh liên quan đến giới 

thông qua các khóa/buổi tập huấn và các cuộc họp thường kỳ. 

Các cán bộ dự án chịu trách nhiệm áp dụng Hướng dẫn về lồng ghép giới trong vùng dự án 

của mình và tham khảo ý kiến Đầu mối về giới của dự án nếu có các vấn đề phát sinh liên quan 

đến lồng ghép giới, bao gồm những thách thức trong quá trình thực hiện, hoặc nếu cần đánh 

giá từ góc độ giới đối với các tài liệu được xây dựng (như tài liệu tập huấn, posters, bản mô tả 

công việc cho các tư vấn, hợp đồng). 
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Phụ lục 1: Tổng quan về dự án SFM  

Thông tin cơ bản về Dự án 

Tên dự án Nhân rộng Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng tại Việt Nam 

Mục tiêu của Dự án  
Đạt được tiến bộ trong quá trình chuyển đổi sang quản lý rừng bền vững 

thích ứng với biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường 

Vấn đề chính 

Trên thực tế, việc chuyển đổi sang quản lý rừng bền vững mà vẫn đảm 

bảo hài hòa các nguyên tắc kinh tế, sinh thái và xã hội, vẫn chưa được 

thực hiện trên quy mô lớn. 

Các nhóm mục tiêu 

Các nhóm mục tiêu của dự án bao gồm các công ty lâm nghiệp nhà nước 

và tư nhân, các Ban quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH), các nhà cung cấp 

dịch vụ phát triển năng lực rừng nhà nước và tư nhân (theo nghĩa trung 

gian) và các hộ gia đình trồng rừng. 

Cơ quan chủ quản  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) 

Phương pháp tiếp 

cận  

Dự án hỗ trợ tư vấn cho 6 công ty lâm nghiệp hoặc BQLRPH trong quá 

trình chuyển đổi từ các khu rừng trồng độc canh luân kỳ ngắn sang rừng 

trồng luân canh dài ngày và đa dạng loài cây. Công tác quản lý rừng bền 

vững sẽ được thực hiện với các chủ thể liên quan trong ngành lâm nghiệp 

và năng lực thực hiện sẽ được tăng cường cho các công ty lâm nghiệp và 

các BQLRPH. Kinh nghiệm sẽ được áp dụng cho các đơn vị cung cấp dịch 

vụ để xây dựng năng lực. Các phương án tài trợ cho các công ty lâm 

nghiệp hoặc các BQLRPH được xác định và các điều kiện tiên quyết về 

pháp lý được thiết lập.  

Các đầu ra chính 

1) Các điều kiện tiên quyết về pháp lý và thể chế được thiết lập;  

2) Năng lực kỹ thuật được tăng cường;  

3) Thông tin và các công cụ hỗ trợ tài chính cho quá trình chuyển đổi sang 

quản lý rừng bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu và thân thiện với môi 

trường luôn sẵn sàng cho các chủ thể liên quan trong ngành lâm nghiệp. 

Tổng vốn dự án Lên tới 4.000.000 EUR 

Thời gian thực hiện 

dự án 

Từ tháng 10 năm 2021 tới tháng 9 năm 2024 (3 năm) 

 
Tóm tắt thiết kế của mô-đun TC  

Các đầu ra Các hoạt động chính Kết quả 

Đầu ra 1 ▪ Xác định và áp dụng các hướng dẫn về lâm 
nghiệp 

▪ Thực hiện nghiên cứu để xây dựng hướng dẫn 

Nghiên cứu để xác định các 
khoảng trống và nhu cầu 
sửa đổi các hướng dẫn về 
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cho các loài cây bản địa phù hợp với địa điểm  
▪ Xây dựng các tiêu chuẩn thống nhất để mở 

rộng quy mô quản lý rừng bền vững  
▪ Hỗ trợ 6 công ty lâm nghiệp hoặc BQLRPH 

trong việc chuẩn bị các kế hoạch hành động  

rừng đã có sẵn. 
 
Quy trình và các yêu cầu về 
xây dựng các kế hoạch hành 
động hàng năm của Kế 
hoạch QLRBV được kiện 
toàn. 
 
Có bản dự thảo của hướng 

dẫn.  

Đầu ra 2 ▪ Tư vấn của chuyên gia cho các vườn ươm về 
trồng cây giống các loài bản địa 

▪ Các biện pháp tập huấn của nhóm mục tiêu  
▪ Xây dựng các mô hình kinh doanh 
▪ Hỗ trợ kỹ thuật cho các công ty lâm nghiệp và 

các BQLRPH trong quá trình chuyển đổi  

Nghiên cứu về các rủ ro khí 
hậu được thực hiện. 
 
Các vườn ươm cây bản địa 
được xác định. 
 
5 mô-đun tập huấn được số 

hóa. 

Đầu ra 3 ▪ Xác định các cơ chế tài trợ có thể áp dụng 
▪ Chuẩn bị hồ sơ tài liệu để tiếp nhận nguồn tài 

trợ có thể có  
▪ Xây dựng các thỏa thuận hợp tác giữa các hộ 

trồng rừng với các công ty lâm nghiệp hoặc các 

BQLRPH  

1 báo cáo đưa ra khuyến 
nghị cho việc lồng ghép bình 
đẳng giới vào trong các thỏa 
thuận hợp tác. 
 
1 trao đổi giữa công ty lâm 

nghiệp hoặc BQLRPH và 

các hộ trồng rừng được thực 

hiện. 
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Phụ lục 2: Tổng quan về dự án VPA-FLEGT 

Thông tin cơ bản về dự án 

Tên dự án Hỗ trợ thực thi VPA/FLEGT tại Việt Nam (Dự án FLEGT) 

Mục tiêu của dự 

án 

Các điều kiện tiên quyết để thực hiện hiệu quả VNTLAS trong FLEGT VPA 

Việt Nam đã được đặt ra. 

Vấn đề chính 

Trên thực tế, việc chuyển đổi sang quản lý rừng bền vững mà vẫn đảm bảo 

hài hòa các nguyên tắc kinh tế, sinh thái và xã hội, vẫn chưa được thực hiện 

trên quy mô lớn. 

Các nhóm mục 

tiêu 

Bộ NN&PTNT/TCLN 

Các cơ quan kiểm tra: Các cục và chi cục Kiểm lâm (FPD) và Hải quan cấp 

trung ương và địa phương  

Khu vực tư nhân: Các hiệp hội và doanh nghiệp gỗ 

Các đơn vị khác: Các chủ thể ngoài nhà nước, viện nghiên cứu, đào tạo, 

v.v.. 

Cơ quan chủ quản Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) 

Phương pháp tiếp 

cận  

1. Ưu tiên cho phát triển năng lực ở tất cả các cấp là nguyên tắc chung của 
dự án Hỗ trợ kỹ thuật 

2. Hỗ trợ thực hiện các hợp phần cụ thể của VNTLAS được cả hai bên ký 
kết VPA/FLEGT, Chính phủ Việt Nam và EU, thống nhất 

3. Tính thực tế về khía cạnh ngân sách sẵn có và khung thời gian; dự đoán 
về việc gia hạn dự án trong năm 2021 

4. Bổ sung cho các can thiệp khác để hỗ trợ thực hiện VN FLEGT  
5. Tính nhạy cảm và linh hoạt trong việc giải quyết các nhu cầu khác nhau 

trong quá trình hỗ trợ, nếu các điều kiện khung thay đổi và tuân theo các 
ưu tiên đã được thống nhất bởi JEM / JIC 

6. Hạn chế rủi ro do sự không chắc chắn liên quan tới bảng so sánh  
7. Tăng cường cách tiếp cận đa bên liên quan  

8. Thúc đẩy sự nhạy cảm về giới và an toàn xã hội  
9. Dựa trên các kết quả của sự hỗ trợ hiện tại của GIZ và EU để xây dựng 

tiến trình VN FLEGT  

Các đầu ra chính 

Kết quả 1: Các quy định pháp lý và cơ cấu tổ chức để thực hiện FLEGT VPA 

được cải thiện 

Kết quả 2: Những nội dung trong hệ thống VNTLAS đã tuân thủ theo Hiệp 

định VPA (do EU và Việt Nam cùng công nhận) được triển khai 

Kết quả 3: Việc giám sát tác động theo khung Giám sát đánh giá và Kế 

hoạch hành động thực thi FLEGT VPA được thực hiện 

Tổng vốn dự án Lên tới 3.500.000 EUR 

Thời gian thực Từ tháng 10 năm 2021 tới tháng 09 năm 2024 (3 năm) 
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hiện dự án 

 
Tóm tắt thiết kế mô-đun TC  

Đầu ra Các hoạt động chính Kết quả 

Đầu ra 1 ▪ Ưu tiên phát triển năng lực ở tất cả các cấp 

theo như nguyên tắc chung của TA 

▪ Hỗ trợ thực hiện các hợp phần chính của 

VNTLAS đã được hai bên kí kết VPA/FLEGT, 

Chính phủ Việt Nam và EU, thống nhất 

▪ Tính thực tế về khía cạnh ngân sách sẵn có và 

khung thời gian; dự đoán về việc gia hạn dự án 

trong năm 2021; 

▪ Bổ sung cho các can thiệp khác để hỗ trợ thực 

hiện VN FLEGT  

▪ Tính nhạy cảm và linh hoạt trong việc giải quyết 

các nhu cầu khác nhau trong quá trình hỗ trợ, 

nếu các điều kiện khung thay đổi và tuân theo 

các ưu tiên đã được thống nhất bởi JEM / JIC   

▪ Hạn chế rủi ro do sự không chắc chắn liên quan 

tới bảng so sánh 

▪ Tăng cường cách tiếp cận đa bên liên quan  

▪ Thúc đẩy sự nhạy cảm về giới và an toàn xã 

hội  

▪ Dựa trên các kết quả của sự hỗ trợ hiện tại của 
GIZ và EU để xây dựng tiến trình VN FLEGT  

1. Các khuyến nghị về sửa 
đổi các văn bản pháp luật 
liên quan tới 3 điểm khác 
biệt được ưu tiên (phạm vi 
hoạt động, kiểm soát gỗ 
nhập khẩu, xác minh để xuát 
khẩu) được trình lên Bộ 
NN&PTNT vào tháng 10 
năm 2022 
2. Hiệu quả và hiệu suất của 

văn phòng thường trực 

FLEGT được các thành viên 

JEM / JIC đánh giá là tốt vào 

tháng 10 năm 2023 

Đầu ra 2 ▪ Ưu tiên phát triển năng lực ở tất cả các cấp 

theo như nguyên tắc chung của TA  

▪ Hỗ trợ thực hiện các hợp phần chính của 

VNTLAS đã được hai bên kí kết VPA/FLEGT, 

Chính phủ Việt Nam và EU, thống nhất   

▪ Tính thực tế về khía cạnh ngân sách sẵn có và 

khung thời gian; dự đoán về việc gia hạn dự án 

trong năm 2021  

▪ Bổ sung cho các can thiệp khác để hỗ trợ thực 

hiện VN FLEGT  

▪ Tính nhạy cảm và linh hoạt trong việc giải quyết 

1. Tới tháng 8 năm 2022, 

xây dựng được các quy định 

về hoạt động, các thủ tục và 

hướng dẫn về kiểm soát 

nhập khẩu gỗ  

2. Một công cụ hỗ trợ (công 

cụ nhận dạng loài) để kiểm 

soát nhập khẩu gỗ được đưa 

vào sử dụng vào tháng 8 

năm 2023 
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các nhu cầu khác nhau trong quá trình hỗ trợ, 

nếu các điều kiện khung thay đổi và tuân theo 

các ưu tiên đã được thống nhất bởi JEM / JIC   

▪ Hạn chế rủi ro do sự không chắc chắn liên quan 

tới bảng so sánh gây ra  

▪ Tăng cường cách tiếp cận đa bên liên quan  

▪ Thúc đẩy sự nhạy cảm về giới và an toàn xã 

hội   

▪ Dựa trên các kết quả của sự hỗ trợ hiện tại của 
GIZ và EU để xây dựng tiến trình VN FLEGT  

Đầu ra 3 ▪ Nghiên cứu và đánh giá tác động tiềm năng của 
các chính sách liên quan tới VPA (cơ bản):  

o Nếu cần thiết, hỗ trợ hoàn thiện nghiên 
cứu cơ bản về tác động về giới với sự 
hợp tác của các bên liên quan 

o Hỗ trợ đưa ra khuyến nghị để giải quyết 
các tác động xã hội tiêu cực, bao gồm 
cả các tác động về giới với sự hợp tác 
của các bên liên quan 

o Hỗ trợ cho quá trình đánh giá và học hỏi 
sau nghiên cứu cơ bản VPA với sự hợp 
tác của các bên liên quan 

o Hỗ trợ việc sửa đổi IMIM với sự hợp tác 
của các bên liên quan 

▪ Hỗ trợ xây dựng khung để thiết lập cơ chế đánh 
giá độc lập VPA / TLAS, việc thực hiện, hiệu 
quả và độ tin cậy của chương trình cấp phép 
VN FLEGT TLAS và FLEGT  

▪ Tăng cường vai trò của các bên liên quan ngoài 
nhà nước trong Ban Đánh giá Kỹ thuật độc lập, 
được JIC phê chuẩn 

▪ Hỗ trợ đối thoại và trao đổi bài học kinh nghiệm 
về các lựa chọn tài chính dài hạn cho các bên 
tham gia vào Giám sát & Đánh giá, bao gồm cả 
các bên ngoài nhà nước  

1. Có sẵn các tài liệu chính 

từ chu trình Giám sát & 

Đánh giá tác động sau 

nghiên cứu cơ bản, bao gồm 

cả Ma trận Chỉ số Giám sát 

Tác động đã được sửa đổi 

(IMIM) và các khuyến nghị 

về các biện pháp thích hợp 

để giảm thiểu các tác động 

xã hội tiêu cực vào tháng 10 

năm 2023 

2. Các chỉ số nhạy cảm giới 

và các khuyến nghị nhằm 

giải quyết các tác động giới 

tiêu cực tiềm ẩn được công 

nhận bởi JEM / JIC vào 

tháng 10 năm 2023 


