
Sáng kiến Hạ lưu sông 
Mê Kông của 
FSC và UN-REDD rất 
cần bạn tham gia vào 
mạng lưới của chúng tôi! 

Những khu rừng ở Đông Nam Á đẹp 
đẽ, bí ẩn, tràn đầy sức sống và tiềm 
năng, cũng như đang gặp khó khăn. 
Nhiều thập kỷ mất rừng, khai thác gỗ 
trái phép và quản lý hỗn loạn đã 
khiến các khu rừng trên toàn khu vực 
đứng trước bờ vực của thảm họa. 
Nhưng nếu chúng ta nhanh chóng 
hành động, chúng ta có thể xoay 
chuyển tình thế.

Một quan hệ đối tác mới, Sáng kiến 
Hạ lưu sông Mê Kông giữa FSC và 
UN-REDD, dự định sẽ thay đổi tình 
trạng này bằng cách làm cho các 
doanh nghiệp trong lĩnh vực thương 
mại gỗ nhiệt đới bền vững trở nên rõ 
ràng và thành công hơn - bảo vệ 
những khu rừng không thể thay thế 
này và các cộng đồng phụ thuộc vào 
chúng trong tương lai. Ra mắt vào 
tháng 2 năm 2022, mối quan hệ đối 
tác này cần bạn tham gia vào mạng 
lưới của chúng tôi ngay bây giờ để 
đảm bảo thành công chung.

Sự hợp tác này là một phần của Sáng 
kiến UN-REDD về “Thương mại rừng 
bền vững ở khu vực Hạ lưu sông Mê 
Kông (Sáng kiến Hạ lưu sông Mê Kông 
của UN-REDD)”, hỗ trợ lâm nghiệp 
bền vững trong khu vực. Bao gồm 
Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar, 
Thái Lan và Việt Nam, đồng thời thu 
hút sự tham gia của Trung Quốc như 
một đối tác quan trọng, sáng kiến 
này nhằm mục đích giảm suy thoái 
rừng và mất rừng cũng như thúc đẩy 
quản lý rừng bền vững quanh khu 
vực.

Trong khi đó, sự hiện diện mạnh mẽ,

thương hiệu nổi tiếng và uy tín sâu 
sắc của FSC ở khu vực Hạ lưu sông 
Mê Kông đặt chúng tôi vào vị trí duy 
nhất để thúc đẩy việc quản lý và kinh 
doanh rừng có trách nhiệm. Trung 
Quốc là nước tiêu thụ gỗ nhiệt đới lớn 
và nhiều nhà cung cấp nằm ở Hạ lưu 
sông Mê Kông, đặc biệt là Thái Lan và 
Việt Nam. Trước mắt chúng ta là 
những cơ hội đáng kinh ngạc để liên 
kết nhu cầu ngày càng tăng đối với 
các sản phẩm gỗ bền vững với các 
nhà cung cấp có trách nhiệm, có 
chứng chỉ. FSC và UN-REDD sẽ thực 
hiện điều này thông qua đào tạo và 
mạng lưới.

Người tiêu dùng ngày nay coi trọng 
tính bền vững. Các thương hiệu và 
doanh nghiệp đang hưởng ứng, 
hướng tới việc làm cho chuỗi cung 
ứng của họ bền vững hơn để thể hiện 
những thành tựu về môi trường, xã hội 
và quản trị cũng như cam kết của họ 
trong việc tạo ra các chuỗi giá trị có 
đạo đức.

Trong lĩnh vực lâm sản, chứng chỉ FSC 
là một tiêu chuẩn quan trọng của tính 
bền vững, nhưng nó cũng có thể khá 
phức tạp để giải thích cho khách 
hàng tiềm năng, đặc biệt là ở Châu Á 
Thái Bình Dương. Các nhà cung cấp 
có thể cung cấp thông tin về chứng 
chỉ FSC của họ - cho dù đó là quản lý 
rừng hay chuỗi hành trình sản phẩm - 
thân thiện hơn với người dùng, dễ 
hiểu và dễ giao tiếp hơn và hấp dẫn 
hơn đối với khách hàng bằng cách sử 
dụng ngôn ngữ đơn giản.

Các nhà cung cấp đang tìm kiếm các 
cách bền vững để quản lý tài nguyên 
rừng của họ, đồng thời tăng cường 
khả năng tiếp cận thị trường và kết 
nối với người mua.

Người mua muốn các sản phẩm gỗ 
nhiệt đới bền vững có chứng chỉ để 
đáp ứng các mục tiêu thu mua bền 
vững và giảm thiểu rủi ro trong chuỗi 
giá trị gỗ nhiệt đới của họ.

Đây là sức mạnh của Sáng kiến Hạ 
lưu sông Mê Kông của FSC và 
UN-REDD: sử dụng thông tin bản địa 
hóa, đơn giản hóa để giúp các nhà 
cung cấp và người mua nhiệt đới giao 
tiếp và kết nối, sử dụng một cách tiếp 
cận sáng tạo sẽ làm cho việc thương 
mại rừng bền vững ở khu vực Hạ lưu 
sông Mê Kông trở nên hiệu quả hơn, 
minh bạch hơn và thành công hơn. 
Nhưng để tạo ra thành công này, 
chúng ta cần phải tiến nhanh.

Bối cảnh

Một quan hệ đối tác bảo vệ rừng sáng tạo



Để đăng ký, bấm vào đây:
      Mạng lưới thương mại gỗ 
      nhiệt đới bền vững

Theo dõi chúng tôi, 
nhận thông tin cập nhật:
      Trang web FSC APAC

Các mục tiêu
Giáo dục và nâng cao nhận thức

•  Nâng cao nhận thức của chính phủ và doanh nghiệp 
về lợi ích của việc thương mại gỗ nhiệt đới có trách 
nhiệm.

•  Tăng nhu cầu và cam kết đối với thương mại và đầu 
tư hợp pháp và bền vững đối với các sản phẩm lâm 
sản được chứng nhận FSC ở khu vực Hạ lưu sông Mê 
Kông.

Tăng cường khả năng hiển thị và cơ hội cho các 
doanh nghiệp được chứng nhận

•  Khởi động dự án thí điểm Mạng lưới Thương mại Gỗ 
Nhiệt đới Bền vững để kết nối các doanh nghiệp có 
chứng chỉ và người mua thuộc mọi quy mô.

•  Phát triển Cổng Thông tin Gỗ Nhiệt đới Bền vững 
một cửa để cung cấp thông tin đơn giản, rõ ràng về 
chứng nhận FSC cho người mua, người bán, công ty 
thương mại, chính phủ và các bên quan tâm khác.

Về UN-REDD
Chương trình hợp tác của Liên 
hợp quốc về giảm phát thải do 
mất rừng và suy thoái rừng ở các 
nước đang phát triển (UN-REDD) 
là quan hệ đối tác tư vấn và kiến 
thức hàng đầu của Liên hợp quốc 
về rừng và khí hậu, hoạt động 
nhằm giảm phát thải rừng và 
tăng cường trữ lượng các-bon 
rừng. Đây là nhà cung cấp hỗ trợ 
REDD + quốc tế lớn nhất, hỗ trợ 65 
quốc gia đối tác bảo vệ rừng và 
đạt được các mục tiêu về khí hậu 
và phát triển bền vững.

Các cơ hội

Mạng lưới thương mại gỗ nhiệt đới bền vững

Trong giai đoạn đầu của Sáng kiến Hạ lưu sông Mê 
Kông giữa FSC và UN-REDD, FSC sẽ phát triển và thí 
điểm Mạng lưới Thương mại Gỗ Nhiệt đới Bền vững - 
một mạng lưới các nhà cung cấp có chứng chỉ và 
người mua tiềm năng. Các doanh nghiệp tham gia 
mạng lưới sẽ giúp tăng nhu cầu đối với các sản phẩm 
từ các khu vực rừng có chứng chỉ do các hộ nông dân, 
cộng đồng và bộ lạc quản lý - cải thiện sinh kế và hiệu 
quả kinh doanh cho tất cả những người tham gia.

Cổng thông tin gỗ nhiệt đới bền vững

Cổng thông tin này sẽ là một cơ sở dữ liệu gồm các 
thông tin đơn giản, rõ ràng và phù hợp về chứng chỉ 
FSC, sẽ đào tạo và kết nối các nhà cung cấp có chứng 
chỉ FSC và nhiều bên liên quan khác trong chuỗi giá trị 
gỗ nhiệt đới.

Sáng kiến Hạ lưu 
sông Mê Kông của 
FSC và UN-REDD 

Các sự kiện sắp tới
Hội thảo trực tuyến:

Hội trợ triển lãm:

Hội thảo trực tuyến: 

Hội thảo trực tuyến: 

Hội chợ triển lãm:

Hội chợ triển lãm:

Ra mắt chính thức:

FSC và UN-REDD trình bày: Thúc đẩy thương mại rừng bền vững 
ở khu vực Hạ lưu sông Mê Kông

Trung Quốc – Nội thất Dongguan
Việt Nam – Vietbuilt Hà Nội

FSC và UN-REDD trình bày: Kết nối cung và cầu cho 
thương mại gỗ nhiệt đới bền vững ở Trung Quốc và Việt Nam

FSC và UN-REDD trình bày: Kết nối cung và cầu cho 
thương mại gỗ nhiệt đới bền vững ở Trung Quốc và Thái Lan

Trung Quốc – Triển lãm gỗ Trung Quốc, Thượng Hải

Việt Nam – Triển lãm VIFA, TP Hồ Chí Minh

Mạng lưới thương mãi gỗ nhiệt đới bền vững và Cổng thông tin

10 tháng 3

Sẽ được thông báo
23 – 27 tháng 3

28 tháng 4

4 tháng 8

13-15 tháng 7

31 tháng 8-3 tháng 9 

Tháng 11

Q1

Q2

Q3

Q4 

Các lợi ích
Tham gia Mạng lưới Thương mại Gỗ Nhiệt đới Bền 
vững NGAY HÔM NAY để nhận được:

Kết nối với người mua 
tiềm năng và nhà cung 
cấp có chứng chỉ

Miễn phí truy cập thông 
tin chứng nhận FSC 
bằng ngôn ngữ địa 
phương của bạn

Thông tin chi tiết về thị 
trường FSC và phân tích 
thương mại gỗ nhiệt đới 
có chứng chỉ FSC

Quyền ưu tiên tham gia 
các sự kiện mạng lưới 
quốc gia và khu vực của 
FSC

FSC-F000100

Về FSC
Hội đồng Quản lý Rừng (FSCTM) là 
hệ thống chứng chỉ rừng được 
công nhận, đáng tin cậy và 
nghiêm ngặt nhất trên thế giới. 
Nhãn “cây kiểm tra” của FSC - 
được tìm thấy trên hàng triệu sản 
phẩm trên toàn thế giới - xác 
minh nguồn cung ứng bền vững 
từ rừng đến người tiêu dùng. Tiêu 
chuẩn lâm nghiệp có trách nhiệm 
của FSC, được liên kết với một 
chuỗi chứng nhận sản phẩm 
nghiêm ngặt, là một giải pháp đã 
được chứng minh để giải quyết 
các thách thức về khí hậu và đa 
dạng sinh học hiện nay. Lựa chọn 
FSC giúp bảo vệ tương lai của 
rừng và các cộng đồng phụ 
thuộc vào rừng.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=22lOEmXva0mWqV1WvsHSkcW0Q6e6TuJAlemYKrnGJiBUODlUM0RSMzVONldaWFlDSlFQVTQ0NkVMTS4u
https://asiapacific.fsc.org/fsc-x-un-redd-the-lower-mekong-initiative

