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• Giới thiệu về Chương trình thống kê lâm sản của FAO
• Các bên liên quan chính trong quá trình thu thập dữ 
liệu
• Các kết quả thống kê chính 
• Tầm quan trọng của thống kê lâm sản trên toàn cầu
• Tổng kết

Nội dung
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Tổ chức Nông Lương Liên hợp 
quốc (FAO)

FAO Forestry

• Thành lập năm 1945, là cơ quan chuyên môn liên chính phủ 
của LHQ  
• Ba mục tiêu chính: 

– Xóa đói, mất an ninh lương thực và suy dinh dưỡng
– Giảm nghèo
– Quản lý bền vững và sử dụng tài nguyên thiên nhiên

• 194 quốc gia thành viên, có mặt tại trên 130 quốc gia, 5 văn 
phòng vùng, 11 văn phòng tiểu vùng (5 văn phòng tại Châu 
Phi), 6 văn phòng liên lạc
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Lâm nghiệp FAO: các mục tiêu toàn 
cầu

FAO Forestry

• Ra quyết định giữa các ngành được thông báo
• Lợi ích từ cây, rừng, và lâm nghiệp tăng lên và được đánh 
giá cao
• Tài nguyên rừng tăng lên tại nhiều quốc gia và các dịch vụ 
hệ sinh thái được công nhận

Giúp các quốc gia quản lý rừng bền vững: 
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Chương trình thống kê lâm sản của FAO 
(FPS) 

Trách nhiệm rõ ràng được các quốc gia thành viên đưa ra

FAO Forestry

Điều 1 Hiến chương của FAO (FAO Constitution):
“Chức năng của Tổ chức
1. Tổ chức sẽ thu thập, phân tích, giải thích và phổ biến 

thông tin liên quan đến dinh dưỡng, lương thực và 
nông nghiệp. Trong Hiến chương này, thuật ngữ “nông 
nghiệp” và các phân ngành bao gồm thủy sản, hải sản, 
lâm nghiệp và sản phẩm sơ chế.”



Chương trình thống kê lâm sản của FAO 

FAO Forestry

Thu thập, phân 
tích và phổ biến 

dữ liệu

Tiêu chuẩn và 
phân loại

Nâng cao năng 
lực về thống kê

Các hoạt động cốt lõi



• Gỗ tròn
• Than gỗ, dăm gỗ và phần còn lại
• Gỗ xẻ
• Ván gỗ
• Bột giấy, giấy và bìa giấy

Sản xuất, nhập khẩu và xuất khẩu các lâm 
sản và sản phẩm giấy sơ chế: 

Chúng tôi thu thập dữ liệu gì?

Nhập khẩu và xuất khẩu các lâm sản và 
sản phẩm giấy thứ cấp: 
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Chương trình thống kê lâm sản của FAO

Chúng tôi thu thập dữ liệu hàng năm như thế nào?

Từ năm 1998, thông qua quan hệ đối tác giữa 4 cơ quan liên chính 
phủ dựa trên Bảng câu hỏi chung về ngành lâm nghiệp (JFSQ)

Lợi ích từ mối quan hệ đối tác này:

• Giảm gánh nặng báo cáo cho các quốc gia
• Bộ dữ liệu hài hòa cho cùng 1 quốc gia trong chuỗi thống kê của

tất cả 4 cơ quan hợp tác
• Tổng hợp và huy động các nguồn lực để phát triển năng lực

thống kê



Chúng tôi thu thập dữ liệu thống kê lâm sản như 
thế nào?

Gửi Bảng câu hỏi chung về ngành lâm nghiệp

Dữ liệu thu thập được sẽ được chia sẻ giữa 4 cơ quan

Mỗi quốc gia chỉ nhận được 1 yêu cầu về dữ liệu

Cơ quan chịu 
trách nhiệm
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FAO
(hoặc 
ITTO)

Đại diện 
quốc gia 
tại FAO 

Đầu mối liên 
lạc quốc gia

Cơ quan thống kê 
quốc gia

Cơ quan lâm 
nghiệp quốc gia

Cơ quan hải quan 
quốc gia

Các hiệp hội 
ngành nghề

Các cơ quan hành 
chính

Các ấn phẩm 
chính thức

Các trường, viện, 
học viện, cơ quan 

nghiên cứu

JFSQ JFSQ

JFSQ

Các bên liên quan 
chính trong quá 
trình thu thập dữ 
liệu dựa trên 
JFSQ

Trong quốc gia



• Cơ sở dữ liệu tương tác FAOSTAT-Forestry

• Sách và tài liệu khác

Các sản phẩm chính về dữ liệu lâm sản của FAO 

Tất cả các sản phẩm và tài liệu được đăng tải tại: 
http://www.fao.org/forestry/statistics 
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Dữ liệu được sử dụng rỗng rãi bởi

• Các tổ chức quốc tế
• Chính phủ
• Các hiệp hội ngành nghề và doanh 
nghiệp
• Các nhà nghiên cứu
• Các nhóm về môi trường
• Cá nhận

Những người sử dụng chính

FAO Forestry

Hàng năm, khoảng trên 100.000 người sử dụng 
truy cập và tải dữ liệu từ FAOSTAT-Forestry



EXAMPLE TEXT
Go ahead and replace 
it with your own text.

Phân tích đầu 
tư

Báo cáo về 
rừng toàn cầu

Dữ liệu thu thập được sử dụng nhằm mục đích:

Xây dựng giám 
sát thị trường

Quy hoạch 
ngành của 
Chính phủ

Giám sát tài 
nguyên của 
Chính phủ

EXAMPLE TEXT
Go ahead and replace 
it with your own text.

Nghiên cứu về 
dự báo của 

thế giới
EXAMPLE TEXT

Go ahead and replace 
it with your own text.

Nghiên cứu về 
môi trường

Nghiên cứu về 
phân tích ngành 

trong ngắn và 
dài hạn

Hơn thế nữa…
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Thống kê lâm sản trên toàn cầu có vai 
trò quan trọng trong—

FAO Forestry

• So sánh ngành lâm nghiệp giữa các quốc gia, giữa các vùng và 
trên toàn cầu

• Dự báo định hướng phát triển trong tương lai của ngành lâm 
nghiệp

• Đưa ra quyết định và chính sách dựa trên bằng chứng

• Giám sát tiến trình hướng tới quản lý rừng bền vững và các mục 
tiêu phát triển (ví dụ như các mục tiêu phát triển bền vững-SDG)
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Hội thảo và các chương trình 
nâng cao năng lực

FAO Forestry

• Tổ chức hội thảo quốc gia và khu vực về tăng cường và nâng cao
năng lực

Từ năm 1984, Chương trình thống kê lâm sản của FAO đã tổ chức và
hỗ trợ tổ chức 27 hội thảo

• Hỗ trợ các quốc gia trong việc nâng cao năng lực quốc gia là một
phần trong nhiều dự án của FAO

• Là diễn đàn để các đầu mối liên lạc quốc gia chia sẻ thông tin và
kiến thức
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Các hội thảo nâng cao năng lực của 

Chương trình thống kê lâm sản của FAO 
• 27 hội thảo được tổ chức từ năm 1984
• Trên 900 đại biểu 

2010-19 (10)
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Tổng kết

FAO Forestry

• Cam kết của các quốc gia thành viên trong việc cung cấp dữ liệu 
thống kê đã cho phép FAO có được số liệu thống kê liên tục về lâm 
sản trong 70 năm

• Một nỗ lực chung của các cơ quan quốc gia, các hiệp hội ngành 
nghề và các tổ chức chính phủ

• Thống kê về lâm sản trên toàn cầu được sử dụng rộng rãi phục 
vụ quá trình ra quyết định trong và ngoài ngành lâm nghiệp

• Chúng tôi mong muốn hợp tác với các quốc gia để có được dữ 
liệu tốt hơn



Xin cảm ơn!

FAO                                                                                                   | http://www.fao.org/forestry/statistics

Arvydas Lebedys
Email: Arvydas.Lebedys@fao.org

Tel. +39 06 57053641
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