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1. CƠ SỞ

Dự án “Hỗ trợ quá trình đàm phán và thực hiện Hiệp định Đối tác tự nguyện về
thực thi lâm luật, quản trị và thương mại lâm sản VPA/FLEGT tại Việt Nam” do Ủy
ban châu Âu tài trợ thông qua Quĩ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên Việt Nam (WWF Việt
Nam) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số
3118/QĐ-BNN-HTQT ngày 14/7/2014. Dự án được triển khai trong thời gian 4 năm
(2014-2018), nhằm Hỗ trợ Việt Nam trong tiến trình đàm phán và thực hiện thành
công Hiệp định VPA/FLEGT góp phần đưa ngành công nghiệp chế biến xuất khẩu
Việt Nam phát triển bền vững, phù hợp với qui định của quốc tế về tính hợp pháp của
gỗ, có trách nhiệm với xã hội và bền vững về môi trường.
Để thực hiện Hiệp định thành công thì vai trò của các cơ quan quản lý nhà
nước, đặc biệt là cơ quan Kiểm lâm và Hải quan là cực kỳ quan trọng. Cơ quan Kiểm
lâm có chức năng quản lý nhà nước và bảo vệ rừng và tổ chức thực thi pháp luật về
bảo vệ rừng, phát triển và quản lý lâm sản. Trong việc xây dựng và thực thi Hiệp định
này, cơ quan Kiểm lâm là cơ quan xác minh của Hệ thống Đảm bảo gỗ hợp pháp của
Việt Nam (VNTLAS), thực thi việc phân loại tổ chức, kiểm soát chuỗi cung ứng gỗ.
Do vậy, nâng cao năng lực và hiểu biết về Hiệp định cho Kiểm lâm và Hải là
cần thiết để có sự chuẩn bị tốt và chủ động tham gia thực hiện thành công Hiệp định.
Tháng 3 năm 2017, 01 khóa đào tạo tập huấn về Hiệp định, tập trung vào Hệ thống
VNTLAS đã được tổ chức cho đội ngũ Kiểm lâm các tỉnh và đội ngũ hải quan của
khẩu vùng dự án.
Trên cơ sở những kết quả của khóa tập huấn trên, để thực hiện hoạt động xây
dựng tài liệu hước dẫn về Hiệp định cho đối tượng này theo kế hoạch của Dự án, Dự
án sẽ tiến hành biên soạn tài liệu về VPA/FLEGT cho Kiểm lâm và Hải quan để họ có
thể sử dụng như cẩm nang trong quá trình triển khai nhiệm vụ của mình. Để thực hiện
các hoạt động này, việc mời chuyên gia có kinh nghiệm về VPA/FLEGT xây dựng tài
liệu là cần thiết.
2. MỤC TIÊU CỦA HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN

Hỗ trợ Ban quản lý dự án FLEGT - WWF-Việt Nam thực hiện việc xây dựng
tài liệu hướng dẫn về VPA/FLEGT cho nhóm đối tượng là Kiểm lâm và Hải quan,
trong đó tập trung vào những nội dung mới của Hiệp định mà Việt Nam và EU đã cam
kết và Việt Nam sẽ phải nội luật hóa để thực hiện Hiệp định, gồm yêu cầu đối với gỗ
nhập khẩu, phân loại tổ chức/doanh nghiệp, các yêu cầu trong xác minh xuất khẩu và
cấp phép FLEGT và các nội dung có liên quan khác của Hiệp định.
3. PHẠM VI, NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA TƯ VẤN

Để xây dựng được bộ tài liệu hướng dẫn Kiểm lâm và Hải quan đạt được mục
tiêu đề ra thì các chuyên gia tư vấn có nhiệm vụ sau:
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- Nghiên cứu các tài liệu để hiểu và nắm chắc các nội dung: (i) Mục tiêu, ý
nghĩa, vai trò và yêu cầu của Hiệp định VPA/FLEGT; (ii) Quy định về gỗ hợp pháp
theo định nghĩa về gỗ hợp pháp đã thống nhất với EU cho các loại gỗ có xuất xứ trong
nước và nhập khẩu theo Hiệp định VPA/FLEGT; (iii) Những quy định mới về quản lý,
kiểm soát gỗ và sản phẩm gỗ nhập khẩu; (iv) Những quy định về phân loại doanh
nghiệp theo yêu cầu của hiệp định; (v) Những quy định về xác minh cho xuất khẩu
theo yêu cầu của hiệp định; và (vi) Những quy định về cấp phép FLEGT.
- Thiết kế đề cương hướng dẫn có sự tham vấn và báo cáo Ban quản lý Dự án
và WWF Việt Nam góp ý và nhất trí trước khi tiến hành xây dựng Hướng dẫn.
- Tiến hành xây dựng hướng dẫn theo đề cương đã được chấp nhận.
- Báo cáo kết quả dự thảo với Ban quản lý Dự án và WWF có sự tham vấn của
các bên liên quan.
- Hoàn thiện hướng dẫn và trình Ban quản lý Dự án và nhà tài trợ (WWF Việt
Nam) xem xét thông quan.
4. THỜI GIAN DỰ KIẾN

Dự kiến bắt đầu từ ngày 15/11/2017 và hoàn thành vào tháng 01/2018.
5. KẾT QUẢ ĐẦU RA

01 bộ tài liệu Hướng dẫn đối tượng là Kiểm lâm và Hải quan được biên soạn
đảm bảo yêu cầu mục tiêu đặt ra, sản phẩm phải được Ban Quản lý Dự án và WWF
chấp thuận.
6. YÊU CẦU CHUYÊN MÔN, KINH NGHIỆM CỦA TƯ VẤN
-

-

Có bằng thạc sỹ hoặc cao hơn về lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên
nhiên;
Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm làm việc lĩnh vực ngành lâm nghiệp;
Hiểu biết về yêu cầu và nội dung Hiệp định VPA/FLEGT;
Am hiểu và nắm vững quy định pháp luật về quản lý và kiểm soát chuỗi
cung ứng gỗ, đặc biệt là nội dung định nghĩa gỗ hợp pháp (LD) và Hệ thống
đảm bảo gỗ hợp pháp (VNTLAS), bao gồm các cam kết mới về quản lý gỗ
nhập khẩu; phân loại tổ chức; xác minh xuất khẩu và cấp phép FLEGT;
Hiểu rõ vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Kiểm lâm và Hải quan trong việc
quản lý thực hiện Hiệp định.
Có kinh nghiệm và kỹ năng xây dựng tài liệu hướng dẫn.
Có mối quan hệ tốt và kinh nghiệm làm việc với cơ quan chính phủ
Hiểu biết về quản lý và tuân thủ quy định chuỗi cung trong sản xuất, chế
biến xuất khẩu;
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-

Có kinh nghiệm về quản lý rừng bền vững và chính sách liên quan đến Lâm
nghiệp
Có khả năng đọc hiểu tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp tốt
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
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