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I. Giới thiệu về quản lý rừng bền vững

-

-

-

Khái niệm về QLRBV

Tại sao cần QLRBV

Các yêu cầu và tiêu chuẩn QLRBV

3
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-1.1.Khái niệm về quản lý rừng bền vững

- Khái niệm Quản lý rừng bền vững (QLRBV - Sustainable Forest Management) được

phát triển nhằm giải quyết vấn đề của những tác động tiêu cực (đến môi trường và xã

hội) của việc sử dụng tài nguyên rửng quá mức, nhu cầu ngày càng gia tăng của con

người về các sản phẩm từ rừng, và yêu cầu bảo vệ tài nguyên rừng cho các thế hệ

tương lai.

-

-

Ban đầu khái niệm này chỉ tập chung vào việc quản lý bền vững về chức năng sản

xuất của tài nguyên rừng dựa trên nguyên tắc bền vững về sản lượng gỗ là chính.

Tuy nhiên, do sự gia tăng các mối quan ngại của cộng đồng về môi trường và xã hội

và sự hình thành các nguyên tắc quốc tế về phát triển bền vững đã dẫn đến sự thay đổi

nhận thức của về mục tiêu quản lý rừng trong thế kỷ 20 hướng tới việc duy trì và phát

huy đa giá trị của tài nguyên rừng cả về mặt kinh tế, môi trường và xã hội một cách

bền vững

4
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Khái niệm về quản lý rừng bền vững

Hai khái niệm sau đây được chấp nhận rộng rãi:

i) Tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế (ITTO) đưa ra năm 1992 “ QLRBV là quá trình quản lý

các lâm phần rừng ổn định nhằm đạt được một hoặc một số mục tiêu quản lý đã

được đề ra một cách rõ ràng như sản xuất liên tục các sản phẩm và dịch vụ rừng

mà không làm xuy giảm các giá trị vốn có và năng suất của rừng trong tương lai,

đồng thời không tạo ra các tác động xấu đến môi trường tự nhiên và xã hội” ,

ii) Tiến trình Helsinki (MCPFE, 1993) “ QLRBV là việc quản lý và sử dụng rừng và

đất rừng theo cách thức và cường độ phù hợp để duy trì đa dạng sinh học, năng

suất, khả năng tái sinh và sức sống của rừng, và duy trì các chức năng kinh tế,

sinh thái, xã hội của rừng ở hiện tại và tương lai ở các cấp địa phương, quốc gia và

toàn cầu mà không gây tổn hại đến các hệ sinh thái khác”.

>> QLRBV đã trở thành một nguyên tắc trong quản lý kinh doanh rừng đồng thời cũng

là một tiêu chuẩn mà việc quản lý kinh doanh rừng phải đạt tới;

>>>> QLRBV vì thế không chỉ là một nhu cầu mà còn là một xu thế khách quan toàn cầu

nhằm quản trị rừng lâu dài theo các hệ thống tiêu chuẩn quản lý rừng quốc tế. 5
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1.2. Tại sao cần phải quản lý rừng bền vững?

i) Giá trị và đặc điểm của hệ sinh thái rừng và nghề rừng

a) Hệ sinh thái rừng có đa giá trị
Cung cấp (provisioning)

các sản phẩm và dịch vụ

-

-

-

Gỗ

LSNG

Nước sạch …

Hỗ trợ (supporting)
Điều tiết (regulating) các

giá trị môi trường
-

-

-

Chu trình khoáng

Năng suất cơ sở

Thông tin đất - Khí hậu

-

-

-

Điều tiết lũ

Giảm xói mòn …

Da dangj sinh hoc

Các giá trị văn hóa

Tâm linh, tín ngưỡng

Phong cảnh, giải trí …

-

-

6
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Giá trị của rừng

2/3 số loài sinh
vâtj

Tầm quan trọng của bể

Carbon

Giá trih gỗ

> US$100 billion/năm60 triệu người bản địa

MG1

7

- Vận dụng như thế nào:

+ Kinh doanh toàn diện, và

+ Lợi dụng tổng hợp

Kinh doanh hướng đa mục tiêu

4



b) Đặc điểm phức tạp của HST

i) Về Cấu trúc: tạo bởi các thành phần sống (biotic components) và không

sống (abiotic components).

iii) về sự phức tạp: đây là một đặc tính vốn có của hệ sinh thái. Tất cả các sự

kiện và hoàn cảnh trong các hệ sinh thái đều là kết quả tương tác do nhiều

yếu tố tạo nên.

iii) Về sự tương tác và phụ thuộc qua lại: Sự liên kết giữa các thành phần hữu

sinh và vô sinh chặt chẽ. Sự biến đổi của 1 thành phần nào cũng dẫn tới sự

biến đổi của các thành phần khác và ngược lại. HST có thể tự điều chỉnh

để trở về trạng thái cân bằng quá trình tự điều chỉnh thích của sinh vật và

đặc trưng khép kín (tương đối) của các dòng vật chất.

iv) Biến đổi theo thời gian: hệ sinh thái là hệ cân bằng động. Do quá trinh vật

chất và năng luợng diễn ra liên tục trong hệ sinh thái, nên toàn bộ cấu trúc

và chúc năng của hệ thống cũng biến đổi theo.

- Nền tảng sinh thái và cấu

trúc rừng

Phòng ngừa

Nguyên tắc kỹ thuật áp tác

động vào rừng phải như thế

nào?
-

- Có chứng minh khoa học

c) Đặc trưng tái sản xuất mở rộng tài nguyên của HST rừng

- Rừng là loại tài nguyên có thể tự tái tạo (renewable

- HST rừng có khẳ năng tự phục hồii tái tạo nhằm duy trì sự
cân bằng thông qua quá trình tái sinh rừng

Vận dụng

- Khẳ năng tự phục hồi có giới hạn không? (vấn đề

carrying capacity- giới hạn chịu đựng của hệ sinh thái

- Khai thác phải đảm bảo tái sinh và phải duy trì được chức
năng của rừng vấn đề giải pháp và các chỉ tiêu kĩ thuật
khai thác)

- Giảm thiểu tác động xấu (RIL) để duy trì và phục hồi
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d) Chu kì sản xuất kinh doanh dài

- Nhìn chung cây rừng có đời sống dài chu kì kinh doanh
rừng dài

+ Tăng rủi do (do biến động của tự nhiên và thị trường..)

+ Giảm giá trị kinh tế của rừng (highly discounted values
of forest - do giá trị đồng tiền giảm theo thời gian).

+ Khả năng sửa sai thấp và cái giá phải trả rất đắt

☞ - Quản lý rừng phải quán triệt quan điểm “lấy ngắn nuôi
dài” ( Agroforestry)

- Thông qua các biện pháp kĩ thuật rút ngắn tuổi thành
thục của rừng

- Thâm canh rừng

- Hướng tới mục tiêu dài hạn bền vững

e) Nghề rừng có tính xã hội sâu sắc

- Liên quan đến đời sống của nhiều người và ngắn bó với con
người

-

-

Thuận lợi: gắn bó với rừng

Khó khăn: dân sống dựa vào rừng và đất rừng, đan xen
trong rừng >>> rủi ro xã hội, xung đột

-

-

-

Có sự tham gia

Tiếp cận phù hợp với văn hóa

Tôn trọng lợi ích và chia sẻ lợi ích hài

hòa
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f) Hạ tầng LN khó khăn

- Giao thông

- Rủi ro thiên tai

- Chi phí sản xuất và quản lý bảo vệ cao

Trường Đại hoc lâm nghiệp Đỗ Anh Tuân

ii) Chúng ta sử dụng rừng đúng chưa
+ vấn đề môi trường:

Phá rừng

14
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Chuyển đổi rừng sang đất khác_ NN

15
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Suy thoái rừng

Sâu bệnh, cháy rừng…

16
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iii) Các vấn đề xã hội

• Rừng là nhà của trên 60 triệu người bản địa
MG4

• Các tầm quan trọng về văn hóa và xã hội đối với các cộng đồng địa

phương

• Vấn đề liên quan đến quyền tiếp cận đất đai

• Vấn đề liên quan quyền người lao động và an toàn sức khỏe

trong chuỗi giá trị lâm sản

17
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Vấn đề gỗ bất hợp pháp

‘gỗ/LSNG được khai thác, vận chuyển, và mua bán
không tuân thủ theo các quy định của pháp luật“

• Ví du:

- Khai thác không có giấy phép (gỗ lậu)

- Không tuân thủ pháp luật (loài, quota)

- Tham nhũng để các giấy phép

18
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- Vấn đề xung đột xã hội với các cộng đồng địa

phương

19
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- Yêu cầu pháp lý, xã hội và thị trường về QLRBV

Yêu cầu pháp lý Yêu cầu thị trường và xã hội

- Các công ước quốc tế về
đa dạng
-Chính phủ yêu cầu kinh
doanh rừng bền vững: có
văn bản pháp luật và yêu
cầu kỹ thuật

-Thị trường yêu cầu chuẩn hóa theo tiêu chuẩn hướng
tới mục tiêu: minh bạch, bảo vệ môi trường và trách
nhiệm xã hội
(ví dụ Các nước tiêu thụ sản phẩm gỗ chính của VN như
Mỹ, Châu Âu cấm nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ không có
chứng chỉ) …

>>>>> Vấn đề: tiếp cận thị trường & giá bán gỗ

20
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1.3. Các yêu cầu và hệ thống tiêu chuẩn QLRBV

- QLRBV phải đảm bảo được 4 yêu cầu chính sau:

•Tính hợp pháp – chủ rừng có quyền hợp pháp trong quản lý, khai thác, chế

biến và vận chuyển lâm sản, tuân thủ pháp luật, hiệp định và công ước quốc

tế

•Đảm bảo bền vững về môi trường – rừng phải được quản lý theo cách duy

trì và phát huy các chức năng sản xuất và sinh thái của một cách lâu dài

•Đảm bảo bền vững về xã hội – tôn trọng quyền và đảm bảo điều kiện làm

việc cho người lao động/các bên liên quan bị ảnh hưởng

•Đảm bảo bền vững về kinh tế– sản xuất lâu dài và hiệu quả về kinh tế

22
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Các nguyên tắc
Tuân thủ pháp luật và

thỏa thuận quốc tế

Tôn trọng và cải thiện

quyền và điều kiện

người lao động

Tôn trọng các quyền

của cộng đồng địa

phương

Duy tri tăng cường

phúc lợi cho cộng đồng

Quản lý hiệu quả các SP

và dịch vụ rừng

Các kế hoạch phù hợp

Duy trì và bảo vệ các

giá trị môi trường

Duy trì và bảo vệ

HCVF

Tiếp cận

a) Tổ chức quản lý:-

-
Các hoạt động chính -

-

-

-

Theo pháp luật

Quy trình hóa và chuỗi

Công nghệ thông tin

Hệ thống giám sát đánh

giá hệ thống quản lý
- Thiết lập mục tiêu và

lập kế hoạch
-

-

Mục tiêu
- Hiệu quả về

kinh tế
- Thiết lập hệ thống tổ

chức, vật tư thiết bị

Xây dựng hệ thống quy

chế quy trình

b) Kỹ thuật:

-

-

Dựa trên quan điểm

sinh thái

Cộng nghệ và thông tin

cập nhật (giống,….)

GIS và viễn thám và

bản đồ

-

-

Bảo tồn DDSH

& bảo vệ môi

trường

Hài hòa và phát

triển xã hỗi

- Thực hiện các hoạt

động lâm nghiệp, bảo

vệ môi trường đa dạng

sinh học, hỗ trợ cộng

đồng, phối hợp và tham

vấn các bên liên quan

Thực thi giám sát đánh

giá

-

-

c) Môi trường
-

-

-

- Dựa theo nguy cơ (risk

based)
- Thực hành các hoạt

động quản lý

Đảm bảo giám sát đánh

giá

-

-

Phòng ngừa

Thân thiện môi trường

& tác động thấp

d) Xã hội

-

-

-

-

-

Có sự tham gia

Chia sẽ lợi ích

Tham vấn đầy đủ

Phù hợp với văn hóa

Đa bên

Tiêu chí/yêu cầu quản lý rừng bền vững của châu
Âu (MCPFE)

Khía cạnh Tiêu chí

Sinh thái 1. Duy duy trì và tang cường tài nguyên rừng, đóng góp vào chu trình carbon

toàn cầu

2. Duy trì sức khỏe của hệ sịnh thái rừng;

3. Duy trì, bảo tồn và tang cường hợp lý đa dạng sinh học

4. Duy trì và tang cường hợp lý các chức năng bảo vệ của rừng (đất, nước)

5. Duy trì và tang cường các chức năng sản xuất của rừng (gỗ và LSNG)

6. Duy trì các điều kiền kinh tế xã hội.

Kinh tế

Xã hội

Do Anh Tuan, VNUF_lecturenotes_2019 24
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7 tiêu chí của ITTO

Tăng cường điều kiện để QLRBV (khungpháplý, thể chế)

Bảo vệ rừng (kế hoạchquản lý bảo vệ và sử dụng đất)

Sức khỏe và sức chống chịu của HST rừng (ngănchặn
các mối đe dọa và phục hồi rừng)

Chức năng sản xuất (đánh giá, khai thác, tái sinh)

bảo bệ đa dạng sinh học (gen, loài, hệ sinh thái, và ĐSH

trong rừng sản xuất)

Bảo vệ đất và nước

Các khía cạnh kinh tế xã hội

Do Anh Tuan, VNUF_lecturenotes_2019 25
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- Hệ thống tiêu chuẩn QLRBV

- Việc thực thi QLRBV thường phải dựa theo việc áp dụng hệ thống các tiêu chí và chỉ

số (C&I), là một hệ thống các điều kiện hoặc quy trình dùng để đánh giá việc quản lý rừng

Cấu trúc chung của một bộ tiêu chuẩn

Nguyên tắc Nhân tố QLRBV

Tiêu chí Các yêu cầu chung

Một tiêu chuẩn bao gồm

Chỉ số Các yêu cầu cụ thể

Yêu cầu Minh chứng

26
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▶ Một tiêu chuẩn báo gồm tập hợp các nguyên tắc và chỉ số có cấu
trúc hình cây, thường bao gồm:

• Principle (nguyên tắc): là quy tắc cơ bản dùng để đánh giá
hoạt động, mang tính mục tiêu, là một yếu tố mà quản lý rừng
phải đạt được

• Criterion ( tiêu chí): là yêu cầu chung, 1 khía cạnh có liên
quan đến nguyên tắc

• Indicator (chỉ số): là yêu cầu cụ thể, một biến (định tính hoặc
định lượng) để biểu thị một khía cạnh của một tiêu chí, có thể
xác minh và giám sát được

• Verifiers (thông số cụ thể/minh chứng): là giá trị cụ thể nào
đó của chỉ số, nó dùng làm cơ sở để so sánh

27
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YÊU CẦU CỦA CHỈ SỐ: SMART

- Cụ thể (Specific)

- Đo đếm được (Measurable)

- Có thể đạt được (Achieable)

- Tin cận được (Reliable)

- Kiểm chứng được (Testable)

28
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Trường Đại hoc lâm nghiệp Đỗ Anh Tuân

- Hệ thống tiêu chuẩn QLRBV

- Các loại quy định/tiêu chuẩn QLRBV

Hệ thống quy định quản lý rừng

bền vững không gắn với thị

trường

Hệ thống tiêu chuẩn quản lý rừng bền

vững gắn với thị trường

(có cấp chứng chỉ)

-

-

ITTO (Tổ chức gỗ nhiệt đới)

MCPPFE (quản lý rừng châu

Âu)

Montreal (tiến trình tại hội

nghị Montreal)
-Quy định pháp luật của mỗi

quốc gia

VPA PLEGT

-

-

FSC (Forest Stewardship Council -

của Hội đồng quản trị rừng

PEFC (Programme for Endorsement

of Forest Certification Schemes -

Chương trình phê duyệt quy trình
chứng chỉ rừng)

-

-

-

29
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Phạm vi áp Tên quy trình/tiêu chuẩn
dụng

Nội dung cơ bản

Quốc tế

(Toàn cầu)

Hội dồng quản trị rừng (Forest

Stewardship Council, FSC)

FSC P&C gồm 10 tiêu chuẩn thuộc ba linh

vực: kinh tế, xã hội, và môi truờng, là những
yêu cầu cụ thể cần phải thực hiện trong quản
lý rừng.

Chuong trình phê duyệt các quy

trình chứng chỉ rừng (Programme
for the Endorsement of Forest
Certification Schemes, PEFC)

Tiêu chuẩn duợc xây dựng d ựa trên tài liệu

“Những huớng dẫn ở cấp thực hiện”
(operational level guidelines) của Pan-Europe
dồng thời phải phù hợp với luật pháp quốc gia

và Công uớc quốc tế về lao dộng (ILO)

Vùng Sáng kiến lâm nghiệp bền vững Tiêu chuẩn gồm những tiêu chuẩn về lâm

(Sustainable Forestry Initiative,
SFI) – quy trình vùng (Mỹ và
Canada).

nghiệp bền vững và các mục: quản lý dất, thu

mua, nghiên cứu khoa học, và công nghệ, giáo
dục dào tạo, tham gia của cộng dồng, thực
hiện QLRBV, tuân thủ luật pháp, và diều chỉnh

sửa dổi.

Quốc gia Hội dồng chứng chỉ gỗ Malaysia (Malaysian Timber Certification Council, MTCC)

-Các tiêu chuẩn quốc gia được FSC phê duyệt (38)
-- Các tiêu chuẩn quốc gia được PEFC phê duyệt (35 bộ quốc gia)

30
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Quy trình chuyển đổi
Tiêu chuẩn quốc tế

(FSC/ PEFC), IGIs

Tiêu chuẩn quốc

gia

PEFC tiêu chuẩn quốc gia (45) FSC tiêu chuẩnquốc gia (38)

Argentina, Australia, Austria, Belarus,
Belgium, Brazil, Canada, Chile, China,
Czech, Denmark, Estonia, Finland,
French, Gabon, Germany , Indonesia,
Iceland, Italia, Latvia, Luxembourg,
Nederland, Norway, Poland, Slovak,
Spain, Sweden, Switzerland, UK, US,
Uruguay.

Bolivia, Brazil, Cameroon, Canada,
Central African Republic, Congo Basin,
Republic of Congo, Chile, Colombia,
Democratic Republic of the Congo,
Czech Republic, Denmark, Finland,
Gabon, Germany, Ghana, Honduras,
Indonesia, Ireland, Kosovo,
Luxembourg, Mexico, Netherlands,
New Zealand, Nicaraguan, Papua New
Guinea, Peru, Poland, Portugal, Russia,
Spain, Sweden, United Kingdom, United
States of America, China, Vietnam (8,
2019)

- Việt Nam đang xây dựng

31

FSC – Hội đồng quản trị rừng

Diện tích rừng: 200.808.563 ha
Thành lập: Toronto, 1993

Trụ sở chính: Bonn, Đức
Số nước: 86

Số chứng chỉ: 1.588
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Tiểu chuẩn FSC
(Viet Nam V3.0)

Nguyên tắc Tiêu chí Chỉ số

221. Tuân thủ Pháp luật và các nguyên tắc của FSC

2. Quyền của người lao động và điều kiện làm việc

3. Quyền của cộng đồng người dân địa phương

4. Quan hệ cộng đồng

8

6 25

6 16

8 22

5. Các lợi ích từ rừng 5 13

6. Giá trị và tác động môi trường

7. Lập kế hoạch quản lý

10

6

30

13

8. Giám sát và đánh giá 5 10

9. Các giá trị bảo tồn cao 4 11

10. Thực hiện các hoạt động quản lý

Tổng

12 39

62 179

Tiêu chuẩn PEFC

Nguyên tắc Tiêu chí

1. Duy trì và nâng cao giá trị tài nguyên rừng và đóng góp của chúng

vào chu trình các-bon toàn cầu

12

2. Duy trì sức khỏe của hệ sinh thái rừng và sự tồn tại lâu dài của

chúng

12

3. Duy trì và thúc đẩy nâng cao chức năng sản xuất của rừng (gỗ và LSNG) 8

13

5

4. Duy trì, bảo tồn và tăng cường đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng

5. Duy trì và tăng cường chức năng phòng hộ của rừng (đặc biệt là

đất và nước)

6. Duy trì, đảm bảo các chức năng kinh tế-xã hội và các điều kiện

khác

17

7. Tuân thủ các yêu cầu pháp luật 2

Tổng 69
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PEFC - Programme for the Endorsement of Forest Certification

Thành lập: Paris, 1999

Trụ sở chính: Giơ-ne-vơ, Thụy Sĩ

Diện tích: 307.544.081ha

Số nước: 36 nước

II. Chuỗi hành trình sản phẩm CoC

2.1. Khái niệm về chuỗi hành trình sản phẩm

2.2.Yêu cầu tiêu chuẩn CoC

36
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2.1. Khái niệm CoC

• Chain of Custody (CoC) Hệ thống giám sát nguồn gốc và số

lượng của dòng nguyên liệu theo chuỗi hành trình sản phẩm

cụ thể

• CoC yêu cầu hệ thống thông tin về chuỗi và quá trình phân

tách nguồn vật liệu theo chuỗi

• Thành lập kết nối rõ ràng giữa nguồn nguyên liệu từ rừng đến

sản phẩm cuối cùng

37

Chuỗi hành trinh sản phẩm FSC CoC là gì?

❖Theo chiều thuận với chuyển động từ rừng, chuỗi

hành trình sản phẩm (FSC CoC) được hiểu là chuỗi

hành trình của gỗ nguyên liệu từ rừng cho đến

khách hàng tiêu dùng cuối cùng, bao gồm tất cả các

giai đoạn mà nó trải qua từ khai thác, vận chuyển,

chế biến đến phân phối sản phẩm.

❖Theo chiều nghịch với chuyển động từ rừng, chuỗi

hành trình sản phẩm (FSC CoC) được hiểu là quá

trình truy tìm sản phẩm về nguồn gốc nguyên liệu

gỗ tròn và/hoặc từ nguồn rừng.
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Sơ đồ đơn giản về

chuỗi hành trình sản phẩm

Chuỗi = Sự liên tục.

Chuỗi = Không một mắt xích nào bị đứt.

2.2. TIÊU CHUẨN CoC

(FSC-STD-40-004 V3-0)
Phạm vị tiêu chuẩn:

Tiêu chuẩn xác định những nội dung cơ bản của chuỗi hành
trình sản phẩm và đưa ra yêu cầu/hướng dẫn cho những nội
dung đó, bao gồm:

❖Quản lý chất lượng:
➢Xác định trách nhiệm rõ ràng cho từng vị trí công tác;
➢Có đủ quy trình cho các hoạt động;
➢Đào tạo cho nhân viên liên quan về các công việc liên quan
CoC;
➢Tài liệu và hồ sơ đầy đủ, được lưu trữ ít nhất 5 năm.

❖Phạm vi sản phẩm:
➢Định nghĩa các nhóm sản phẩm; và
➢Các hoạt động gia công bên ngoài.
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❖Mua nguyên liệu:

➢Đặc điểm nguyên liệu (tên loài, xuất xứ);
➢Xây dựng và cập nhật danh sách các nhà cung ứng gỗ;
➢Mua nguyên liệu không có chứng nhận FSC;

➢Bố trí nguyên liệu trên kho bãi.

❖Tiếp nhận và quản lý nguyên liệu:
➢Định dạng nguyên liệu đầu vào;
➢Tách biệt nguyên liệu trong kho/bãi và trong quá trình sản

xuất;

➢ Quy định về dán nhãn FSC.

❖Kiểm soát khối lượng:
➢Các hệ số chuyển đổi trong sản xuất để điểm soát định
mức nguyên liệu;

❖Bán và giao hàng:

➢Các yêu cấu về chứng từ bán sản phẩm có FSC: thông tin
trên hoá đơn, chứng từ;
➢ Nhãn dán trên sản phẩm FSC.

➢Danh sách khách hàng
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Yêu cầu của tiêu chuẩn FSC:

1. Quản lý chất lượng
1.1. Xác định trách nhiệm

1.2. Cam kết về các giá trị FSC

1.3. Các quy trình
1.4. Đào tạo
1.5. Hồ sơ và báo cáo
2. Phạm vi của hệ thống CoC
2.1. Các nhóm sản phẩm
2.2. Gia công bên ngoài
3. Mua nguyên liệu

4. Nhập nguyên liệu và lưu kho

4.2. Lưu trữ tách biệt: FSC 100% area ; Non FSC area
5. Kiểm soát khối lượng
5.1. Kiểm soát khối lương: Nhập kho, sản xuất, tồn kho, bán ra
5.1. Hệ số chuyển đổi/tiêu hao nguyên liệu

6. Bán hàng vào giao hàng

Khai báo và dán nhãn sản phẩm

Gỗ có chứng chỉ

FSC 100%: 100% gỗ đầu vào có chứng chỉ FSC.

Gỗ có kiếm soát CW

FSC Mix: Gỗ đầu vào có chứng chỉ FSC+ gõ có

kiểm soát CW, gỗ tái chế (từ sản phẩn có chứng

chỉ FSC với tối thiểu 70% đầu vào).

Reclaimed

FSC Recycled: Gỗ tái chế có chứng chỉ (với ít

nhất 85% đầu vào có chứng chỉ).

For more information refers to FSC-STD-40-004 V2-1 and FSC-STD-50-001 V2-0
44
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Các hệ thống khai báo FSC cho sản phẩm

Hệ thống chuyển đổi

FSC 100%

FSC 100%

FSC Mix

FSC CW

Các hệ thống kiểm khai báo
FSC cho sản phẩm

Hệ thống chuyển đổi:

FSC 100%

FSC Mix

FSC CW

Ví dụ: 4 đơn vị gỗ đầu vào 100% FSC

8 đơn vị gỗ đầu vào 70% FSC

4 đơn vị gỗ đầu vào có kiểm soát CW)

Tỷ lệ= (4*100% + 70&*8+ 4*0)/(4+8+4) = 60 % (<70%),không được dán nhãn
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III. Giới thiệu về chứng chỉ rừng (forest certification)

3.1. Khái niệm về chứng chỉ rừng

3.2. Tại sao lại cần chứng chỉ rừng

3.3. Các loại chứng chỉ rừng

47
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3.1. Khái niệm về chứng chỉ rừng
-

KN: Chứng chỉ rừng có thể được định nghĩa là một hệ thống tự nguyện

được thực thi bởi một bên thứ ba độc lập (gọi là đơn vị cấp chứng chỉ)

nhằm đánh giá việc thực thi quản lý rừng của chủ rừng so với một tập hợp

các các yêu cầu đã được xác định (một bộ tiêu chuẩn).

-Hình thức: Chứng chỉ là một văn bản xác nhận rằng một sản phẩm/dịch vụ

rừng tuân thủ các yêu cầu theo một bộ tiêu chuẩn quản lý rừng cụ thể. Tiêu

chuẩn quản lý rừng bền vững được xây dựng dựa trên cách tiếp cận của hệ

thống C&I và nhãn sản phẩm mà người tiêu dùng có thể nhận biết để định vị

sản phẩm đó.

-Chứng chỉ rừng có ba mục tiêu cơ bản là:

+ Cải thiện việc quản lý rừng để đạt được bền vững,

+ Đảm bảo tiếp cận thị trường cho các sản phẩn đã được chứng nhận, và

+ Kiến tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm được chứng nhận
48
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Hệ thống chứng chỉ rừng (forest certification)

49
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3.2. Tại sao lại cần chứng chỉ rừng?

- Ngày nay toàn thế giới ngày càng quan tâm dến tình trạng diện

tích và chất luợng rừng ngày một suy giảm, ảnh huởng lớn dến

môi truờng sống và khả nang cung cấp sản phẩm rừng cho phát

triển bền vững cung nhu nhu cầu hàng ngày của nguời dân.

- Vấn dề cần được giải quyết là làm thế nào quản lý kinh doanh

rừng phải vừa dảm bảo tốt lợi ích kinh tế, vừa đem lại lợi ích thiết

thực cho các cộng đồng dân cư sống trong và gần rừng, vừa

không gây tác dộng xấu dến môi truờng sống, tức là thực hiện

đươc quản lý rừng bền vững

50
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- Chứng chỉ rừng là cần thiết vì:

• Cộng dồng quốc tế, các chính phủ, các tổ chức môi truờng, xã hội

v.v. đòi hỏi các chủ sản xuất kinh doanh rừng phải chứng minh

rằng rừng của họ đã được quản lý bền vững. >> yêu cầu về mặt

pháp lý

• Nguời tiêu dùng sản phẩm rừng đòi hỏi có minh chứng rằng các

sản phẩm lưu thông trên thị truờng phải được khai thác từ rừng đã

đươc quản lý bền vững, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng >>> yêu cầu

của thị trường và thị yếu khách hàng

51
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Trường Đại hoc lâm nghiệp Đỗ Anh Tuân

- Chứng chỉ rừng là cần thiết vì:

Các công cụ chính sách quản lý rừng:

i) Công cụ quản lý cứng (cây gậy): mang tính bắt buộc như Luật, nghị

định, quy định và Công ước quốc tế

ii) Công cụ mềm (củ cà rốt): dựa vào thị trường, mang tính khuyến kích

vật chất chủ động như quyền sử dụng đất, chính sách thuế, trợ giá/hỗ

trợ tài chính, kến tạo và thúc đẩy thị trường (như dán nhãn sản phâm..)

iii) Giáo dục

Chứng chỉ rừng thực chất là dựa vào động lực thị trường thông qua

công cụ cung cấp thông tin dạng chứng chỉ

-

-

Tiếp cận thị trường

Gia tăng giá bán / tạo giá trị gia tăng

53
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• Các công cụ chính sách mang tính cung cấp thông tin

- Dán nhãn

- Phân loại

- Chứng chỉ

54
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Trường Đại hoc lâm nghiệp Đỗ Anh Tuân

Gia tăng giá trị

Nguồn: Đỗ Anh Tuân, report for WWF, 2011, Quảng Trị 55
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3.3. Các loại chứng chỉ rừng

57

Trường Đại hoc lâm nghiệp Đỗ Anh Tuân

Các loại chứng chỉ rừng

Chứng chỉ quản lý rừng (Forest Chứng chỉ chuỗi hành trình
management certification- FM) sản phẩn (Chain of Custody -

CoC)

Đối tượng áp dụng Cấp cho chủ rừng thực hiện các Cấp cho các cơ sở chế biến,
hoạt động quản lý rừng đáp ứng khai thác và thương mại sản
các yêu cầu của tiêu chuẩn quản phẩm gỗ có chứng chỉ
lý rừng

Loại chứng chỉ - FM đơn- cấp cho một chủ -
-

CoC đơn
rừng đơn lẻ (công ty…) CoC multible site or group

CoC (chứng chỉ CoC theo
nhóm)

-

-

-

FM theo nhóm (group) cấp
cho một nhóm các hộ, công ty
FM SLIM (chứng chỉ quy mô
nhỏ <100 ha)
CW (controlled wood): gỗ có
kiểm soát

- Chứng chỉ FM/CoC (đơn vị vừa có rừng và thực hiện khai thác/
chế biến/thương mại)

58
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IV. Quy trình cấp chứng chỉ

SFM/CoC

tiêu chuẩn
Cơ quan
chứng nhận Tổ chức cấp

chứng chỉ

Người tiêu
dùng

thông điệp Nhà sản
xuất

59

Quy trình chứng nhận FSC

Nộp đơn
Đánh giá ban đầu

Mô tả quả lý rừng Tham vấn các bên liên quan

CoC Quản lý rừng Tham vấn

Kết quả đánh giá Tuân thủYêu cầu sửa lỗi

Phản biện

Chuyên gia Chủ rừng/NM
Stakeholders

Thực thi sửa lỗi Quyết định cấp chứng chỉ

Đánh giá giám sát
60

30



Trường Đại hoc lâm nghiệp Đỗ Anh Tuân

Các bước thực hiện tiêu chuẩn chứng chỉ rừng

Bước 1: Lựa chọn quy trình/tiêu chuẩn cấp
chứng chi và loại chứng chỉ

Bước 2: Thực hiện tiêu chuẩn

-Hiểu biết về tiêu chuẩn và yêu cầu
- Xác định khuyết điểm quản lý rừng hiện
tại so với yêu cầu (thông qua đánh giá)

Bước 3: Lập kế hoạch khắc phục khuyết điểm

Bước 4: Thực hiện kế hoạch

Bước 5: Giám sát đánh giá, cấp chứng chỉ
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• Bước 1: Lựa chọn tiêu chuẩn và loại chứng chỉ:
- Lựa chọn tiêu chuẩn nào và loại chứng chỉ nào?

i) Mục cần CCR của chủ rừng là gì? (thâm nhập thị trường nào?)

+ Nếu thâm nhập thị trường nước A (hay người mua của nước A), thì chọn
tiêu chuẩn nước A ưu chuộng nhất

+ Nếu cần để tài trợ thì chọn tiêu chuẩn do nhà tài trợ hay nhà đầu tư yêu
cầu

+ Nếu chọn CCR để cải thiện quan hệ với tổ chức môi trường địa phương,
chọn tiêu chuẩn quốc gia (nếu có) hoặc

ii) Tùy thuộc vào sản phẩm cần được cấp chứng chỉ và vị trí người cần cấp
chứng chỉ (rừng tự nhiên, rừng trồng, gỗ và LSNG, Chủ rừng hay chủ nhà
máy chế biến, ..) mà chọn loại chứng chỉ FM, CoC. CW, hay SLIM

iii) Hiểu biết về quy trình/tiêu chuẩn: quốc tế hay quôc gia, uy tín của quy
trình, cơ quan cấp chứng chỉ (giá cả, uy tín, và thủ tục)

iv) Phạm vi ứng dụng/hoạt động của quy trình/tiêu chuẩn
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• Bước 2: Thực hiện tiêu chuẩn

- Hiểu biết tiêu chuẩn: các nguyên tắc và chỉ số (P&C) có nghĩa gì? Thuật
ngữ được hiểu như thế nào? Chỉ số được xác định theo những minh
chứng nào?

- Xác dịnh khiếm khuyết quản lý rừng so với tiêu chuẩn: (thông qua
đánh giá)

+ Đánh giá trong phòng: dựa vào các hồ sơ hiện có theo nhóm chuyên gia
(hoặc nhóm cán bộ nội bộ theo từng lĩnh vực) theo từng chỉ số

+ Đánh giá ngoài hiện trường: tổ chức đoàn đánh giá thăm và xác xét tất cả
các hiện trường thuộc lâm phận và địa bàn mà chủ rừng quản lý và chịu
trách nhiệm. Lưu ý trong đánh giá hiện trường có cả các đánh giá ảnh
hưởng của các hoạt động của đơn vị đối với các cộng đồng dân cư xung
quanh

+ Tham vấn: tham vấn (bằng văn bản và phỏng vấn )tất cả các bên liên quan
đến các hoạt động của công ty, đặc biệt là cơ quan quản lý NN (như KL), và
cộng đồng dân cư địa phương
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• Bước 3: Lập kế hoạch khắc phục khuyết điểm/lỗi
-

-

-

-

Xác định những việc cần làm

Xác định thời gian cần thiết để hoàn thành

Xác định nhiệm vụ và trách nhiệm thực hiện, phối hợp

Xác định kinh phí, vật tư, thiết bị…

•

•

-

Bước 4: Thực hiện kế hoạch

Bước 5: Giám sát đánh giá

Giám sát đánh giá chính thức: ưu tiên để khắc phục các lỗi lớn, thường
giao cho người chuyên trách, định kỳ kiểm tra giám sát báo cáo

- Giám sát không chính thức: thường xuyên định kỳ (ngày, tuần..) để đảm
bảo có thể phát hiện sửa chữa các lỗi nhỏ, lỗi quan sát..

- Giám sát đánh giá bất thường: khi gặp vấn đề cần bất thường hay yêu cầu
giải quyết nhanh…
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Một số nội dung và tài liệu chuẩn bị cơ bản để cấp chứng chỉ rừng FSC

b) Các hoạt động chính cần thực thi
Chuẩn bị:

-

-

-

Tập huấn

Xây dựng tài liệu hướng dẫn, quy trinh

Mua săm trang thiết bị

Thực thi

-

-

-

Điều tra chuyên đề và làm báo cáo

Xây dựng phương án QLRBV

Triển khai hiện trường và tham vấn

Giám sát và tự đánh giá

-

-

-

Giám sát thực thi các hoạt động lâm nghiêp

Giám sát việc tài liệu hóa

Sửa các lỗi phát hiện được
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Đánh giá CCR là gì (Audit)

➢Mục tiêu: khẳng định chất lượng kết quả đạt được và mức

độ thực thi của hệ thống quản lý so với tiêu chuẩn chứng

chỉ đề ra (FSC/PEFC).

➢Tổ chức đánh giá (Certification Bodies)

➢Là đơn vị được ủy quyền của FSC đánh giá một bên thứ ba (tổ

chức/nhóm) để quyết định cấp chứng chỉ

➢Mỗi CB có đặc trưng khác nhau (giá cả, chất lượng, thủ tục)

➢CB được công nhận và chịu giám sát của ASI (Accreditation Service

International). Hiện có 39 CBs (FSC - 2017)

➢Tổ đánh giá (audit team)

➢Đánh giá viên (auditor) và chuyên gia địa phương (local expert).

➢Tùy vào hiện trạng hoặc bản chất của đợt đánh giá, tổ đánh giá có

thể từ 2-4 thành viên.
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Các kiểu đánh giá
Đỗ Anh Tuân

1. Đánh giá khả thi (Scoping audit/Pre-assessment)

2. Đánh giá chính (Main audit/Assessment)

3. Đánh giá hàng năm (Surveillance audit)

4. Đánh giá bất thường (CAR closure audit, ASI audit )

5. Đánh giá cấp lại chứng chỉ (Reassessment audit)

Trường Đại hoc lâm nghiệp Đỗ Anh Tuân

Tiến trình đánh giá CCR?
➢ Ký hợp đồng và thông báo các bên liên quan;

➢ Kiểm tra thực địa:

➢Khai mạc: Giới thiệu tổ đánh giá, mục tiêu, phạm vi, kế

hoạch, chọn mẫu thực địa

➢Thu thập minh chứng: tài liệu, quan sát, phỏng vấn

➢ Kết luận: số lượng lỗi bắt gặp, mô tả lỗi, phân loại,

thông báo lộ trình báo cáo và khắc phục, khuyến nghị

về đợt đánh giá

➢ Báo cáo dự thảo: gửi góp ý, phản biện

➢ Báo cáo cuối cùng: gửi khách hàng

➢ Kết luận chứng chỉ (cấp mới, duy trì, đình chỉ)
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Phân loại Lỗi?
Lỗi nhỏ (Minor NC) Lỗi lớn (Major NC)

• Xảy ra nhất thời •

•

•

•

Xảy ra lâu dài và thường

xuyên bắt gặp

• Hiếm gặp và thường không

theo hệ thống

Hay lặp lại và có tính hệ

thống

• Tác động nhỏ hoặc phạm vi

hẹp về không gian, thời gian

Tác động phạm vi lớn và toàn

bộ hệ thống, vận hành

• Không gây hại/cản trở toàn bộ

hệ thống trong việc đạt được

một yêu cầu/ tiêu chuẩn cụ thể

Không được khắc phục kịp

thời/ thích đáng khi lỗi được

phát hiện và yêu cầu khắc

phục;

• Nguy cơ cản trở việc tuân thủ

các yêu cầu/ tiêu chuẩn đề ra.
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Phân loại lỗi
➢ Càng nhiều lỗi→ hệ thống quản lý yếu kém, rủi ro phá vỡ

hệ thống càng cao

➢ Lỗi quan sát (Observation): Chưa phải là lỗi chính thức,

nhưng có khả năng dẫn đến lỗi nếu không được lưu ý/ xử lý

kịp thời.

➢ Quyết định căn cứ vào lỗi:

➢Lỗi lớn: trên 4 Major NC → Đình chỉ/treo chứng chỉ

➢ Lỗi nhỏ: không đình chỉ

➢ Thời gian khắc phục:

➢Lỗi lớn: 3 tháng phải khắc phục xong (nếu đánh giá lần đầu: khắc

phục xong mới được cấp chứng chỉ)

➢ Lỗi nhỏ: 12 tháng phải khắc phục xong, nếu không tự động nâng lên

thành lỗi lớn.

35



Trường Đại hoc lâm nghiệp Đỗ Anh Tuân

Đóng lỗi

➢ Lỗi chỉ được đóng lại khi hệ thống đã khắc phục được

lỗi xảy ra trước đó, đồng thời đề ra các biện pháp cần

thiết nhằm giảm thiểu nguy cơ tái diễn trong tương lai.

➢ Lỗi có thể được đóng theo tài liệu minh chứng gửi kèm

(desk-based) hoặc phải trực tiếp đi hiện trường để

kiểm tra (on-site) tùy vào bản chất và mức độ của lỗi.

➢ Để khắc phục lỗi, thông thường đơn vị chủ rừng làm

báo cáo khắc phục (tư vấn hỗ trợ) và gửi báo cáo cho

CB. Sau đó CB gửi cho đánh giá viên (auditor) để thẩm

định và cho ý kiến.

Trường Đại hoc lâm nghiệp Đỗ Anh Tuân

Báo cáo đóng lỗi
1. Mô tả lỗi theo chỉ số (indicator) cụ thể, trong đó nêu

rõ các minh chứng khắc họa cho lỗi (không tuân thủ)

mắc phải (do auditor kết luận)

2. Phân tích nguyên nhân gốc rễ: chỉ rõ đâu là căn

nguyên của lỗi không tuân thủ: thiếu hướng dẫn,

thiếu tập huấn, do nhà thầu...

3. Hoạt động khắc phục là gì, hay: đã làm gì để khắc

phục lỗi này?

4. Biện pháp ngăn ngừa tái diễn: xem phần nguyên

nhân gốc rễ để có các biện pháp ngăn ngừa, lưu ý cả

về kỹ thuật lẫn tài chính.
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Ví dụ: Báo cáo đóng lỗi
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Nhóm các lỗi thường gặp ???

- Về xã hội:

- Về môi trường

-

-

Kinh tế:

Quản lý
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V. Tình hình cấp chứng chỉ rừng ở Việt Nam

➢ Tổng diện tích rừng ở Việt nam được cấp chứng chỉ Quản lý rừng (FM): khoảng

230.000 ha (cấp cho 42 đơn vị quản lý rừng, nhóm hộ) (chủ yếu chứng chỉ FSC)

➢ 925 chứng chỉ CoC (trong đó có 919 chứng chỉ FSC và 06 chứng chỉ PEFC)

(FSC, 2019 và PEFC, 2019).

Tương đương:

+ 3% so với mục tiêu hơn 7 triệu ha rừng cần xây dựng và thực thi phương án

QLRBV ( khoảng 5 % tổng diện tích rừng trồng toàn quốc.

+ Diện tích rừng được cấp chứng chỉ FM mới chỉ chiếm hơn 20 % so với mục tiêu

1.000.000 ha rừng có chứng chỉ vào năm 2030,

+ Mới có khoảng 50% tổng số doanh nghiệp chế biến xuất gỗ và lâm sản xuất khẩu

có chứng chỉ CoC (925 đơn vị được cấp chứng chỉ CoC).
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Xin cảm ơn!
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