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GIÁM SÁT TÁC ĐỘNG VPA (VPA IM)
Trong khuôn khổ Giám sát Quản trị Rừng

Chia sẻ tại hội thảo:   “Tham gia giám sát-đánh giá quản trị rừng ở Việt Nam: 
Phương pháp, kết quả và ý nghĩa chính sách”.
Đà Nẵng, tháng 5 năm 2018

NỘI DUNG 

1. Cơ sở
2. Khung Giám Sát 

Quản trị rừng (GS 
QTR)

3. Tiến trình xây dựng 
VPA IM

4. Khung lý thuyết
5. Phương pháp
6. Công cụ
7. Tổ chức thu thập số 

liệu
8. Thông điệp chính
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CƠ SỞ

• Điều 15 của hiệp định VPA về
cơ chế giám sát đa bên;

• Điều 16 của VPA về đánh giá
tác động của VPA;

• Chức năng của JIC (phụ lục IX):
về đánh giá tác động và đưa ra
biện pháp giảm thiểu;

• Hoạt động ưu tiên 3.5.4 của
JIF về GS QTR độc lập có sự
tham gia và đánh giá tác động;

• Kinh nghiệm, mục tiêu, năng
lực của VNGO-FLEGT;

• Khuôn khổ dự án FAO hỗ trợ.

KHUNG GS QTR
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TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG VPA IM
(Đang trong quá trình hoàn thiện)

Soát xét bàn 
giấy các giám 

sát sẳn có

Họp nhóm 
chuyên gia

Thử nghiệm 
tại thực địa

Tham vấn các 
bên liên quan 

rộng hơn

Xác nhận bởi 
nhóm Nòng 

cốt

phản hổi

1. Rà soát, phân các Phương pháp giám sát;
2. Lập và vận hành nhóm chuyên gia: thiết kế khung; thảo luận và góp ý 

Phương pháp, công cụ;  
3. Thử nghiệm tại thực địa => đưa ra phản hổi để chỉnh sửa Phương 

pháp, công cụ;
4. Hội thảo tham vấn các bên liên quan => Góp ý, phản hổi để hoàn 

thiện;
5. Công nhận/nhất trí từ Nhóm Nòng cốt.

KHUNG LÝ THUYẾT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Giám sát tác động của VPA  
Giám sát các tác động của VPA đối với hộ 
gia đình và ngành công nghiệp gỗ, dân tộc 

thiểu số và cộng đồng địa phương, và 
thương mại và thị trường gỗ 

 [Theo Điều 16] 

Giám sát thị 
trường độc lập 

(IMM)  
EU/ITTO 

Đánh giá tác động tiền 
phê chuẫn của VPA 

(2017) 
VNFOREST/FSIV v.v. 

Theo dõi thống kê 
thương mại gỗ Việt Nam 
Forest Trends / Các hiệp 

hội ngành gỗ 

Giám sát tác động của VPA đối 
với các hộ gia đình và doanh 

nghiệp nhỏ và siêu nhỏ 
Mạng lưới VNGO FLEGT 

Đánh giá các chỉ 
số cơ sở tại thời 
điểm trước VPA 

Giám sát lần 1 
sau VPA: 
Các chỉ số 

Thời gian 
Giám sát lần 
2 sau VPA: 
Các chỉ số 

 

Kỳ giám sát 
Kỳ giám sát 

 

Các chỉ số đo lường tác động về: 
Thu nhập, Sự dễ dàng trong kinh 
doanh, Nhu cầu thị trường 

Cơ sở dữ liệu giám sát 
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CÁC GIAI ĐOẠN GIÁM SÁT

Bốn giai đoạn trong tiến trình giám sát:

1. Xây dựng giả thuyết về tác động của VPA lựa chọn giám sát.
Tiêu chí lựa chọn: i) có tính đại diện; ii) đo đếm được; iii) có
thể thu thập chỉ số với chi phí tối thiểu.

2. Xây dựng bộ chỉ số đo lường tác động và công cụ thu thập chỉ
số.

3. Thu thập, phân tích, lưu trữ, báo cáo số liệu cơ sở (tiền VPA)
phục vụ so sánh đối chiếu khi giám sát,

4. Thu thập, phân tích, lưu trữ, báo cáo chỉ số tác động hậu VPA
tại các kỳ giám sát khác nhau.

SƠ ĐỒ XÂY DỰNG CHỈ SỐ

Nhóm mục 
tiêu

Hộ gia đình trồng rừng và tự khai thác; Doanh nghiệp chế biến gỗ 
quy mô nhỏ và siêu nhỏ.

Vùng tác 
động

Nhóm chỉ 
số

Chỉ số chi 
tiết

Thu nhập Sự dễ dàng trong 
sx kinh doanh

Nhu cầu thị 
trường

Tuân thủ Cấp phép/ 
Dịch vụ

Trong nước/ 
Xuất khẩu

Chất lượng 
/Loại sp

Lãi 
ròng

Số 
lượng

Chỉ số 
1

Chỉ số 
2

Chỉ số 
3

Chỉ số 
4

Chỉ số 
5

Chỉ số 
6
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BỘ CHỈ SỐ

• Tổng số chỉ số: 33 chỉ số

• Nhóm chỉ số đo đếm tác động lên thu nhập: Nhóm hộ khai
thác 9 chỉ số; nhóm SmEs chế biến: 3 chỉ số

• Nhóm chỉ số đo đếm tác động lên hoạt động SXKD: nhóm hộ
khai thác: 2 chỉ số; nhóm SmE chế biến: 7 chỉ số

• Nhóm chỉ số đo đếm tác động lên nhu cầu thị trường: đối với
nhóm hộ khai thác: 5 chỉ số; nhóm SmE chế biến: 7 chỉ số

Chi tiết bộ chỉ số:

CÔNG CỤ THU THẬP CHỈ SỐ

• Nghiên cứu tài liệu thứ cấp;

• Bảng hỏi người dân, SmE;

• Thảo luận nhóm;

• Bảng tính toán thu nhập – chi
phí cho 1 đơn vị sản phẩm;

• Phỏng vấn người hiểu biết;

• Điều tra online (giai đoạn giám
sát);

• Câu chuyện điển hình (giai đoạn
giám sát).
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TỔ CHỨC THU THẬP SỐ LIỆU

• Lập nhóm Giám sát, nòng
cốt là các CSO địa phương;

• Lên kế hoạch chi tiết;

• Tập huấn công cụ;

• Phân công nhiệm vụ;

• Chuẩn bị hậu cần;

• Chia cặp phỏng vấn;

• Họp rút kinh nghiệm hang
hàng ngày.

THÔNG ĐIỆP CHÍNH

• Giám sát tác động VPA (VPA IM) là một phần của giám
sát VPA và cũng nằm trong khuôn khổ GS QTR => đã có
cam kết trong Hiệp định VPA;

• GS tác động VPA nói riêng, GS VPA nói chung cần được
thể chế hóa (VD: hệ thống GS độc lập thuộc VUSTA) để
đảm bảo bền vững;

• Đây là một quá trình học hỏi: chỉ số và công cụ sẽ liên
tục được hoàn thiện qua thời gian.
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Thank you!
The Center for Sustainable Rural Development (SRD)

56 lane 19/9, Kim Dong street, Ha Noi
Tel: 04 39436676/78       Fax: 04 39436449

Email: info@srd.org.vn
Website: www.srd.org.vn

mailto:info@srd.org.vn
http://www.srd.org.vn/

