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Chia sẻ kinh nghiệm triển khai các hoạt động

truyền thông về VPA/FLEGT ở khu vực miền Trung

Nguyễn Văn Nam – Trung tâm PTNT miền Trung

Hà Nội, 09/2018

Nội dung
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4) Phương pháp truyền thông

5) Hiệu quả và bài học kinh nghiệm

6) Kết luận và khuyến nghị
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1. Thông tin chung về dự án

Tên dự án Tăng cường sự tham gia của Mạng lưới các Tổ chức Xã hội Việt
Nam ở khu vực miền Trung trong tiến trình đàm phán và thực thi
Hiệp định VPA-FLEGT

Mục tiêu
của dự án

Nâng cao năng lực cho các tổ chức phi chính phủ Việt Nam, các tổ
chức xã hội, các tổ chức cộng đồng và các doanh nghiệp chế biến gỗ
nhỏ ở miền Trung nhằm đóng góp tích cực vào tiến trình đàm phán
và thực hiện Hiệp định VPA/FLEGT

Nhà tài trợ * Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam
* Tổ chức ICCO - Hà Lan

Đơn vị thực
hiện

* Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung Việt Nam (CRD)
* Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn quản lý tài nguyên (CORENARM)

Thời gian * 03 năm (4/2014 – 3/2017)

Địa điểm * Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam

Nhóm đối tượng hưởng lợi

• Các tổ chức xã hội: Tổ chức NGOs/VNGO-

FLEGT, Đoàn thể địa phương (Hội Nông dân,

Hội Phụ Nữ, Đoàn Thanh niên,…);

• Tổ chức Cộng đồng: Nhóm hộ trồng

rừng/Quản lý bảo vệ rừng/Cộng đồng hưởng

lợi từ rừng và sống phụ thuộc vào rừng;

• Các DN/đơn vị sản xuất đồ gỗ ở địa phương;

• Cán bộ địa phương làm việc trong ngành Lâm

nghiệp;

• Các trường và viện nghiên cứu có liên quan

đến ngành Lâm nghiệp.
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2. Thời gian và địa bàn thực hiện

Thừa Thiên Huế
(Xã Hồng Bắc
huyện A Lưới)
Tháng 11/2015

Quảng Trị
(Xã Triệu Nguyên, 
huyện Đakrông)
Tháng 12/2015

Quảng Bình
(Xã Sen Thủy,

huyện Lệ Thủy)
Tháng 12/2015

Quảng Nam
(Xã Sông Kôn, 

huyện Đông Giang)
Tháng 1/2016

Truyền thông

thay đổi

hành vi

về VPA/FLEGT

3. Nhóm đối tượng truyền thông

Nhóm cộng đồng 
sống phụ thuộc vào rừng 

Các doanh nghiệp, 
cơ sở chế biến gỗ

Các cơ quan 
quản lý nhà nước liên quan

Các tổ chức xã hội, tổ chức 
phi chính phủ địa phương

Nhóm đối tượng
truyền thông
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4. Phương pháp truyền thông

Nội dung được thiết kế phù hợp với trình độ nhận thức của những 
người tham gia và các nhóm đối tượng hưởng lợi ở các địa phương

Tập huấn giảng viên ToT về kỹ năng truyền thông cho cán 
bộ kiểm lâm, cơ quan liên quan, TCXH, TCCĐ,…

Chương trình truyền thông về VPA/FLEGT trực tiếp tại
địa phương: đạp xe tuyên truyền, cuộc thi tìm hiểu, 
truyền thông lưu động,… 

Chiến dịch truyền thông giáo dục cho học sinh về quản lý 
bảo vệ rừng, môi trường: cuộc thi vẽ tranh, ...

Tuyên truyền trên các kênh thông tin và các công cụ 
truyền thông: Tờ rơi, poster, pano,...

Đào tạo giảng viên ToT: Kỹ năng truyền thông thay đổi hành vi 
về FLEGT
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Chương trình truyền thông thay đổi hành vi về FLEGT

Cuộc thi vẽ tranh “Rừng xanh ước mơ” cho các em thiếu nhi 
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Các công cụ hỗ trợ hoạt động truyền thông

Tờ rơi Truyền hình

Poster Pano

Báo chí

Sản phẩm truyền thông (Sổ, áo, 

mủ, cờ phướn VPA-FLEGT

5. Hiệu quả và bài học kinh nghiệm

Các nhóm đối 
tượng hưởng 
lợi được trang 
bị các kiến thức 
cơ bản về VPA-
FLEGT

Giúp các nhóm cộng
đồng sống phụ thuộc
vào rừng và các DNCBG
nâng cao nhận thức và
hiểu biết các thông tin
cơ bản về VPA-FLEGT,
gỗ hợp pháp, gỗ bất
hợp pháp, trách nhiệm
của các tổ chức, hộ gia
đình và DNCBG trong
việc tuân thủ các quy
định về gỗ hợp pháp

Góp phần thay đổi 
nhận thức trong 
việc sử dụng gỗ 
hợp pháp, hạn chế 
khai thác gỗ trái 
phép, tăng cường 
công tác quản lý 
và bảo vệ rừng 
hiệu quả tại các 
địa phương
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* Đối với các cơ quan ban ngành liên quan: Đã tiếp cận và hiểu biết 

rõ hơn về các nội dung của Kế hoạch hành động FLEGT, LD, TLAS. Xây 

dựng được các chương trình giáo dục truyền thông cộng đồng.

* Đối với các TCXH: Nâng cao hiểu biết về VPA-FLEGT; phát triển kỹ 

năng truyền thông về FLEGT, trở thành những tuyên truyền viên để 

tuyên truyền đến cộng đồng địa phương.

* Đối với TCCĐ: Thay đổi hành vi trong công tác quản lý bảo vệ rừng, 

hạn chế khai thác gỗ trái phép, sử dụng các sản phẩm gỗ có nguồn 

gốc hợp pháp.

* Đối với các DN và CSCBG: Hiểu rõ hơn về lợi ích khi tham gia vào 

chuỗi cung ứng GHP. Thay đổi tư duy, định hướng trong sản xuất,chế 

biến và kinh doanh gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp đáp ứng theo yêu 

cầu VPA-FLEGT.

Bài học kinh nghiệm

Thực hiện truyền thông đồng bộ từ cộng đồng tới các tổ chức 
xã hội và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan.

Hình thức truyền thông đa dạng, sinh động đã thu hút sự tham
gia của các đối tượng khác nhau.

Nội dung truyền thông rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với
thực tiễn của từng địa phương và trình độ nhận thức của từng

nhóm đối tượng.

Sử dụng các phương tiện truyền thông gây chú ý đối với cộng
đồng, thu hút sự quan tâm của chính quyền các cấp; lôi cuốn

sự tham gia của các em thiếu nhi và học sinh.

Phát huy những giá trị văn hóa bản địa trong quá trình tuyên
truyền, truyền thông.
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6. Kết luận và khuyến nghị

 Kết luận

• Các chương trình nâng cao năng lực và giáo dục truyền thông thay 

đổi hành vi về FLEGT triển khai hiệu quả tại các địa phương, đã góp 

phần:

o Giúp các nhóm hưởng lợi nâng cao kiến thức và hiểu biết về 

VPA/FLEGT, quản lý bảo vệ rừng, gỗ hợp pháp và các vấn đề liên 

quan.

o Khuyến khích người dân trồng rừng và nâng cao hiệu quả quản lý 

rừng của các nhóm cộng đồng ở các địa phương.

o Góp phần thực hiện hiệu quả về công tác quản trị rừng và thương 

mại gỗ hợp pháp ở các địa phương, đáp ứng yêu cầu theo chuỗi 

cung ứng gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp.

 Khuyến nghị

• Triển khai thêm nhiều hoạt động truyền thông về VPA/FLEGT, 

VNTLAS, quản lý bảo vệ rừng,…. ở nhiều địa phương khác.

• NCĐ cần được truyền thông thường xuyên (sử dụng các tuyên 

truyền viên từ cộng đồng, kiểm lâm địa bàn,...) để truyền thông về 

quản trị rừng hiệu quả, gỗ hợp pháp, về những tác động đến sinh kế

của cộng đồng,...

• Nhóm các cơ quan quản lý ngành lâm nghiệp và CQĐP tiếp tục được 

nâng cao năng lực và nắm rõ tầm quan trọng của VPA-FLEGT đối với 

công tác quản lý và bảo vệ rừng và thương mại gỗ hợp pháp.

• Nhóm DN&CSCBG cần được hướng dẫn, hỗ trợ và cập nhật thông tin 

thường xuyên về VPA-FLEGT để tham gia hiệu quả vào chuỗi cung 

ứng gỗ hợp pháp trong nước và quốc tế.
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Xin chân thành cám ơn!


