
Tiến trình và kế hoạch thực 
hiện Hiệp định VPA/FLEGT 

giữa Việt Nam và EU

Đà Nẵng, 10-12/4/2019



Nội dung 
1. Giới thiệu Hiệp định VPA/FLEGT;

2. Tiến trình, nội dung Hiệp định VPA/FLEGT;

3. Những cam kết chính;

4. Quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh;

5. Kế hoạch thực thi Hiệp định.
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1. Giới thiệu về hiệp định VPA/FLEGT

2003

Mục tiêu Kế hoạch FLEGT nhằm chống lại 
việc khai thác gỗ bất hợp pháp thông qua 
tăng cường quản lý rừng bền vững và cải 
thiện quản trị và thúc đẩy thương mại gỗ 
sản xuất hợp pháp



(i) Thực hiện trách nhiệm giải trình theo
Quy chế Gỗ của EU (EUTR995);

(ii) Giấy phép FLEGT theo Hiệp định Đối
tác tự nguyện (VPA) về Tăng cường thực
thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và
thương mại lâm sản (FLEGT).

Biện pháp 
QL, kiểm 
soát gỗ và 
sSPG nhập 
khẩu vào EU



Các quốc gia đàm phán Hiệp định VPA/FLEGT

Đang đàm phán: 8 quốc
gia

Malaysia, Lào, Thái Lan, CHDC 
Công gô, Gabon, Guyana, Cote 
D’ Voire, Honduras

Phê chuẩn và thưc hiện
hiệp định: 6 quốc gia

Liberia, Ghana, Cameron, Cộng
hòa Trung Phi, Cộng hòa Công
gô, Việt Nam,

Cấp phép FLEGT: 1 quốc
gia

Indonesia cấp giấy phép FLEGT 
vào ngày 15/11/2016



2010 - 2017

2. Tiến trình Hiệp định VPA

03 Hội thảo 
tham vấn  QG

 11 TWG 
 19 JEM
 >30 họp VC

11/5/2017
Kết thúc 
đàm phán

2017 20192018

19/10/2018
Ký Hiệp 
định

13/3/2019, VPCP có 
VB 2076/VPCP-
QHQT lấy ý kiến 
TVCP

12/3/2019, EP bỏ 
phiếu thông qua 
NQ phê chuẩn



 Lời văn  Hiệp định và 9 phụ lục Kỹ thuật gồm: 
1. Danh mục hàng hóa đưa hiệp định VPA
2. Khuôn khổ Định nghĩa gỗ hợp pháp của Việt Nam 
3. Điều kiện cho phép lưu thông tự do các SPG  được cấp 

phép FLEGT của VN
4. Qui trình, thủ tục cấp phép FLEGT;
5. Hệ thống đảm báo tính hợp pháp của gỗ (VNTLAS);
6. Tham chiếu về giám sát độc lập hệ thống VNTLAS; 
7. Tiêu chí đánh giá tính sẵn sàng để cấp phép FLEGT của  

hệ thống VNTLAS;
8. Công bố thông tin 
9. Chức năng của Ủy Ban Thực thi chung (JIC) 

Cấu trúc Hiệp định



Hợp pháp 
trong
khai thác

Hợp pháp 
trong 

vận chuyển

Hợp pháp 
trong

quá trình chế 
biến

Hợp pháp 
trong

Xuất khẩu

Hợp pháp 
trong
Nhập khẩu

√

Việt Nam cam kết xây dựng và vận hành Hệ thống
Đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS) để xác minh và

cấp phép FLEGT cho lô gỗ và SPG nằm trong
danh mục của Hiệp định trước khi xuất khẩu vào

EU.

Nội dung cơ bản



Phạm vi áp dụng của hệ thống VNTLAS  

1. Cho tất cả
các loại gỗ

2. Cho tất cả
các thị trường

3. Cho tất cả
các đối tượng

kinh doanh

Gỗ KT từ rừng tự nhiên TN 

Gỗ KT từ rừng trồng TN

Gỗ KT từ cây phân tán, vườn
nhà trang trại

Gỗ cao su TN

Gỗ nhập khẩu

Gỗ xử lý sau tịch thu

Thị trường nội địa

Thị trường xuất khẩu
(EU và ngoài EU)

Hộ gia đình trồng
rừng

Doanh nghhiệp ( KT, 
NK, CBG, XK)

Các cơ sở thu mua, 
vận chuyển, CBG



1. Quản lý, kiểm soát 
gỗ nhập khẩu;

2. Phân loại tổ 
chức/doanh nghiệp;

3. Xác minh xuất 
khẩu;

4. Cấp phép FLEGT 

3. Những cam kết chính



1. Các DN xuất khẩu gỗ sang EU KHÔNG phải làm trách
nhiệm giải trình theo qui chế EUTR 995, tránh rủi ro.

2. VN thiết lập được hệ thống VNTLAS được quốc tế công
nhận, qua đó mở rộng thị trường XK tại EU, Mỹ và các
thị trường khác

3. Nâng cao sức cạnh tranh cho ngành CBG XK Việt Nam,
mở rộng thị trường XK EU, Hoa kỳ, Nhật Bản, Úc…

4. Cải thiện hệ thống pháp luật về quản lý rừng và CBGXK
của Việt Nam phù hợp với thông lệ và qui định của quốc tế.

5. Thu hút nguồn tài trợ và hỗ trợ quốc tế để nâng cao
năng lực cho DN, hộ gia đình và các cơ quan thực thi
VNTLAS

4. Dự kiến lợi ích có được từ hiệp định VPA



1. Các cam kết trong Hiệp định đặt ra yêu cầu Việt Nam phải 
sửa đổi, bổ sung một số VBQPPL.

2. Hiệp định yêu cầu người dân, doanh nghiệp tham gia trong 
chuỗi cung phải thực hiện đầy đủ việc tự kê khai, tự đánh 
giá, lưu trữ hồ sơ, giấy tờ trong quá trình sản xuất, kinh 
doanh theo đúng quy định pháp luật. 

3. Hiệp định yêu cầu đảm bảo sự đối thoại cấp cao thường 
xuyên giữa Việt Nam và EU với sự tham gia của các hiệp 
hội ngành nghề, tổ chức phi chính phủ trong nước trong 
quá trình giám sát thực hiện Hiệp định để đảm bảo Hiệp 
định được thực hiện một cách minh bạch. 

Dự kiến nghĩa vụ phát sinh từ hiệp định VPA



Hoạt động 2019 2020
1. Phê chuẩn/phê duyệt Hiệp định, 

2. Xây dựng VBPL và hướng dẫn kỹ thuật

3. Xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật vận hành VNTLAS

4. Nâng cao năng lực các bên liên quan

5. Truyền thông và công bố thông tin

6. Tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá Hiệp định

7. các hoạt động kết nối và thúc đẩy thực hiện VPA/FLEGT
trong khu vực và quốc tế

5. Kế hoạch thực hiện
(QĐ 4852/QĐ-BNN-TCLN)



Trần Hiếu Minh
Phó Vụ trưởng Vụ KHCN và HTQT
Tổng cục Lâm nghiệp (VNFOREST), 

Trân trọng cảm ơn sự chú ý của quý vị! 
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