
Chẩn đoán và đánh giá mức độ tuân thủ 
pháp luật của các doanh nghiệp ngành 
lâm sản quy mô nhỏ, rất nhỏ và không 
chính thức ở Khu vực sông Mê Kông

Ghi chú thông tin

Cơ sở hành động
Một số quốc gia ở khu vực Mê Kông đang tham gia vào quá trình đàm phán Hiệp 
định Đối tác Tự nguyện (VPA) với EU để giải quyết vấn đề khai thác gỗ trái phép 
và thúc đẩy buôn bán các sản phẩm gỗ hợp pháp. 

EU FLEGT Facility nỗ lực nâng cao hiểu biết về các doanh nghiệp nhỏ, rất nhỏ và 
không chính thức (SME) trong khu vực, đồng thời giải quyết các thách thức tiềm 
ẩn để các công ty này hoạt động hợp pháp và thành công trong bối cảnh VPA. 

Sáng kiến này sẽ cung cấp những thông tin quan trọng còn thiếu bằng cách đánh 
giá các lĩnh vực này tại Myanmar, Lào, Thái Lan và Việt Nam, đặc biệt chú ý đến 
tác động tiềm ẩn của VPA đối với phụ nữ ở ba quốc gia được nhắc đến sau. Việc 
này cũng sẽ giúp các bên liên quan trong nước xác định được cách đảm bảo cho 
các doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ, cũng như các chủ sở hữu nhỏ có thể dễ dàng 
tham gia chuỗi cung ứng dễ dàng hơn như đã mô tả trong hệ thống đảm bảo gỗ 
hợp pháp của quốc gia.

Các mục tiêu và hoạt động
Mục tiêu chung của hoạt động này là góp phần xóa đói giảm nghèo và quản lý 
rừng bền vững ở châu Á thông qua hỗ trợ thực hiện Kế hoạch Hành động của cơ 
quan Tăng cường thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và buôn bán gỗ (FLEGT) 
thuộc EU. 



Giới thiệu về EU FLEGT Facility
EU FLEGT Facility hỗ trợ thực hiện  
Kế hoạch Hành động của EU FLEGT tập 
trung vào Hiệp định Đối tác Tự nguyện 
(VPA). Kế hoạch Hành động của EU 
FLEGT đề ra chương trình hành động,  
đây cũng chính là cách phản ứng của  
EU đối với vấn đề khai thác và buôn bán 
các sản phẩm gỗ trái phép. EU FLEGT 
Facility do Viện quản lý Rừng châu Âu 
(EFI) quản lý và được thành lập vào  
năm 2007.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Tờ thông tin này được tạo ra với sự hỗ  
trợ của Liên minh châu Âu và Chính phủ 
Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban 
Nha, Thụy Điển và Vương quốc Anh. Nội 
dung của tờ thông tin này chỉ thuộc trách 
nhiệm của EU FLEGT Facility và không 
được coi là phản ánh vị thế của các tổ 
chức cấp vốn trong mọi tình huống.

Từ 2016 đến 2019, sáng kiến này hướng tới:

1. Nâng cao hiểu biết của các doanh nghiệp ngành lâm sản quy mô nhỏ, bao 
gồm các doanh nghiệp ở khu vực không chính thức và các doanh nghiệp cung 
ứng cho thị trường nội địa, tại Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Quá trình 
này sẽ bao gồm nghiên cứu cơ cấu, động lực và quản lý các chuỗi giá trị được 
lựa chọn, bao gồm vai trò khác nhau của nam giới và nữ giới. Kết quả đánh 
giá sẽ được dùng để thiết kế và phối hợp các cơ cấu hỗ trợ dành cho các chủ 
sở hữu nhỏ này.

2. Phân tích các trở ngại pháp lý mà doanh nghiệp nhỏ phải đối mặt cũng như 
tác động hệ quả đối với khả năng tồn tại của các doanh nghiệp này và những 
đóng góp tiềm năng của họ – cả về mặt kinh tế lẫn môi trường – với nền kinh 
tế quốc gia tại Lào, Thái Lan và Việt Nam.

3. Chuẩn bị các đề xuất cho cải cách về luật pháp có quan tâm đến nhu cầu của 
chủ sở hữu nhỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp và xử lý gỗ.

Tiến hành hợp tác
EU FLEGT Facility đã ký kết với Nature Economy and People Connected 
(NEPCon) — www.nepcon.org — và Forest Trends Association  
— www.forest-trends.org — để thực hiện hoạt động này. 

EU FLEGT Facility đánh giá cao sự hợp tác và thông tin của các bên liên  
quan trong nước, đóng góp vào quá trình thực hiện thành công sáng kiến  
nhằm hỗ trợ hàng nghìn chủ sở hữu nhỏ ở Khu vực sông Mê Kông.

Thông tin khác
Trang VPA và SME tại khu vực sông Mê Kông trên trang web của  
EU FLEGT Facility  
www.euflegt.efi.int/es/vpas-smes-mekong

VPA và SME trong nhóm khu vực sông Mê Kông trên FLEGT.org  
http://www.flegt.org/web/vpas-and-smes-in-mekong-countries/ 


