
Cổng thông tin mở về gỗ (Open Timber Portal - OTP) 
là một diễn đàn trực tuyến có mục tiêu thúc đẩy 

việc tuân thủ các quy định pháp luật về khai tác và 
thương mại gỗ thông qua việc tổng hợp thông tin từ 
chính phủ, khu vực tư nhân và bên thứ ba giám sát 

rừng tại nước sản xuất gỗ.

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI GỖ HỢP PHÁP THÔNG QUA TĂNG CƯỜNG CẬN THÔNG 
TIN



Cổng thông mở về gỗ (OTP) mang lại tính minh bạch cho hoạt động khai 
thác và thương mại gỗ. OTP công khai các thông tin vốn trước đây không 
thể truy cập được về các hoạt động quản lý tại hiện trường và mức độ 
tuân thủ các yêu cầu về tính hợp pháp của gỗ. OTP tổng hợp thông tin từ 
ba nguồn khác nhau: ranh giới chính thức của các khu rừng khai thác gỗ 
được cấp phép chính thức và danh sách các nhà sản xuất gỗ được chính 
phủ cấp phép. Nguồn thông tin này được cập nhật từ các tài liệu do chính 
các nhà sản xuất gỗ tự nguyện cung cấp nhằm chứng minh sự tuân thủ 
với quy định của mình; bên cạnh đó là nguồn thông tin quan sát, đánh giá 
của các đơn vị giám sát rừng thuộc bên thứ ba. Viện Tài nguyên Thế giới 
(WRI) thiết kế, xây dựng Cổng thông tin mở về gỗ OTP trên cơ sở tham 
vấn chính phủ, khu vực tư nhân và các tổ chức dân sự xã hội tại nước sản 
xuất gỗ. Trước mắt, OTP tập trung vào khu vực Lưu vực Công-gô và sẽ 
nhanh chóng mở rộng ra các quốc gia sản xuất gỗ khác. Các công ty gỗ coi trọng uy tính của mình 

và quan tâm đến tiếp cận thị trường có thể:

•	 Sử dụng một công cụ để đáp ứng nhiều yêu 
cầu cung cấp tài liệu về tuân thủ quy định của 
công ty mình

•	 Tự phân biệt mình trên thị trường thông qua hệ 
thống xếp hạng minh bạch và lợi ích, được các 
nhà nhập khẩu gỗ, các cơ quan thực thi pháp 
luật và công chúng biết đến thông qua OTP

Các cơ quan chính phủ tại nước sản xuất 
gỗ có thể:

•	 Tăng cường thực thi pháp luật và giám sát 
ngành lâm nghiệp 

•	 Giúp ngành lâm nghiệp nước mình chiếm được 
vị trí tích cực đối với các nhà nhập khẩu, bởi 
tăng cường tiếp cận thông tin giúp giảm các rủi 
ro về nguồn cung gỗ

Người mua trên toàm chuỗi cung ứng có 
thể:

•	 Dễ dàng truy cập thông tin cần thiết cho tiến 
trình thực hiện trách nhiệm giải trình của mình

•	 So sánh các nhà cung cấp của mình với các 
nhà sản xuất gỗ khác một cách nhanh chóng

Các cơ quan thực thi pháp luật tại nước 
nhập khẩu gỗ có thể:

•	 Truy cập hồ sơ về sự tuân thủ quy định pháp luật 
của nhà sản xuất gỗ một cách dễ dàng

•	 Thực hiện các nghiên cứu thông qua tài liệu và 
định hướng cho các hoạtđộng thực thi pháp luật

Các đơn vị giám sát bên thứ ba tại các nước 
sản xuất gỗ có thể:

•	 Nâng cao hiệu quả của việc giám sát

•	 Mở rộng danh tiếng và nâng cao tác động của 
mình

Các tổ chức dân sự xã hội và phi chính phủ 
có thể:

•	 Tổ chức các chiến dịch vận động một cách hiệu  
quả hơn do có thể đưa ra nhận định dựa trên các 
thông tin tin cậy và được công bố rộng rãi.

Các nhà tài trợ hỗ trợ nâng cao tính hợp 
pháp của ngành lâm nghiệp có thể:

•	 Theo dõi tác động của các dự án hỗ trợ giám sát 
tài nguyên rừng được thực hiện bởi bên thứ ba 
một cách dễ dàng hơn

•	 Thúc đẩy điều phối giữa các dự án hỗ trợ ngành 
lâm nghiệp 

Để mua gỗ hiệu quả đòi hỏi phải có 
thông tin tốt hơn. Các nhà nhập khẩu gỗ và 
người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn 
đến bằng chứng về các chuỗi cung ứng gỗ hợp 
pháp và bền vững. Mặc dù vậy, ngoài thông tin 
từ chứng chỉ rừng, hiện có rất ít thông tin về hoạt 
động của các nhà cung ứng gỗ. Điều này gây ra 
tình trạng cạnh tranh không lành mạnh đối với 
các nhà sản xuất gỗ tuân thủ chặt chẽ các quy 
định hiện hành, đồng thời làm giảm niềm tin của 
người tiêu dùng đối với sản phẩm gỗ nhiệt đới.

 
Nhiều sáng kiến, thiếu đầu mối điều phối 
tập trung. Có rất nhiều sáng kiến cấp quốc gia 
và quốc tế nhằm tăng cường tính hợp pháp và 
bền vững của các sản phẩm thương mại lâm sản 
đã được đưa ra trong suốt 15 năm qua. Tuy nhiên, 
hiện vẫn chưa có một đầu mối trung tâm để tổng 
hợp và điều phối thông tin về các nhà cung ứng 
gỗ. Điều này dẫn đến những hạn chế trong hoạt 
động của các đơn vị cung ứng gỗ và nhà nhập 
khẩu, đồng thời làm giảm hiệu quả của các sáng 
kiến nói trên. OTP sẽ đóng vai trò cung cấp thông 
tin một cửa về các nhà sản xuất gỗ.

TẠI SAO CẦN CÓ OTP?

Tạo sân chơi bình đẳng cho các nhà cung 
ứng gỗ. Cổng thông tin mở OTP đánh giá tính hiệu 
quả của tất cả các nhà cung ứng gỗ dựa trên một bộ 
tiêu chuẩn được tổng hợp từ các tài liệu và ma trận, 
từ đó giúp phân biệt thị trường và bổ sung thông tin 
về chứng chỉ rừng. OTP tạo điều kiện thuận lợi để các 
công ty có thể tiếp cận thị trường và gây dựng niềm 
tin của người tiêu dùng thông qua việc tự nguyện 
cung cấp các tài liệu về tính hợp pháp của gỗ. 

Để các sáng kiến về tính hợp pháp của  gỗ 
thành công cần có cơ chế thực thi pháp luật 
hiệu quả. Các khuôn khổ pháp lý về gỗ hợp pháp 
đã được cải thiện đáng kể trong vòng một thập kỷ 
vừa qua. Hiện các nhà nhập khẩu phải tuân thủ với 
các yêu cầu về trách nhiệm giải trình, họ vẫn tiếp tục 
đối mặt với khó khăn do không thể thu thập được 
đầy đủ thông tin cần thiết. Cổng thông tin mở OTP 
hỗ trợ thực hiện các chính sách tại các quốc gia mua 
gỗ, ví dụ chẳng hạn như, Đạo luật của Hàn Quốc về 
Sử dụng Gỗ Bền vững, Đạo luật Gỗ Sạch của Nhật 
Bản, Đạo luật cấm khai thác gỗ bất hợp pháp của Úc, 
Đạo luật Lacey của Hoa Kỳ và Quy định về gỗ của EU 
(EUTR).

Cổng thông tin mở OTP 
được phát triển để ứng 
dụng và cài đặt tại bất kỳ 
nước xuất khẩu gỗ nào. 
Trước mắt, OTP tập trung 
vào các nước thuộc Lưu 
vực Công-gô và tiếp tục 
mở rộng sang các khu vực 
khác khi có đủ nguồn lực 
và cơ hội.

AI SỬ DỤNG OTP VÀ ĐỂ LÀM GÌ?

OTP HOẠT ĐỘNG Ở ĐÂU?

Đã thực hiện trong năm 2018

CỘNG HÒA DÂN CHỦ CÔNG-GÔ

CỘNG HÒA CÔNG-GÔ

CA-MƠ-RUN 
CỘNG HÒA TRUNG PHI

GA-BÔNG 

Đã thực hiện trong năm 2019
Đã thực hiện trong năm 2020



OTP HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

OTP tổng hợp thông tin về hoạt động của ngành lâm nghiệp từ ba nguồn thông tin chính:

GIỚI THIỆU VỀ WRI

Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) là một cơ quan nghiên 
cứu toàn cầu hoạt động tại hơn 50 quốc gia và có văn 
phòng đại diện tại châu Phi, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Ấn 
Độ, Bra-xin, châu Âu, Mê-hi-cô và In-đô-nê-xia. Trên 600 
chuyên gia và cán bộ của WRI cộng tác chặt chẽ với các 
nhà lãnh đạo để biến các ý tưởng lớn thành hiện thực 
nhằm duy trì nguồn tài nguyên thiên nhiên của chúng  
ta – là nền tảng cho phát triển kinh tế và phúc lợi của 
con người.
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FUNDING

Thông tin của tất cả các nhà sản 
xuất gỗ có đăng ký, diện tích rừng 
được cấp phép, các hợp đồng khai 
thác gỗ được thu thập trực tiếp từ 
cơ sở dữ liệu của cơ quan quản lý 

nhà nước về lâm nghiệp.

Các nhà sản xuất gỗ tự nguyện 
cung cấp thông tin theo danh 
mục tài liệu chuẩn về tuân thủ 

quy định pháp luật.

Các đơn vị giám sát bên thứ 
ba và các tổ chức phi chính 
phủ gửi kết quả giám sát về 

các công ty có nghi vấn không 
tuân thủ quy định 

OTP CÒN KẾT NỐI VỚI CƠ 
SỞ DỮ LIỆU VỀ DIỄN BIẾN ĐỘ 
CHE PHỦ RỪNG CỦA GLOBAL 

FOREST WATCH (GFW)

CÁC THÔNG TIN CUNG CẤP 
BỞI CÁC CÔNG TY SẢN  

XUẤT GỖ VÀ BÊN THỨ BA 
ĐƯỢC KIẾM CHỨNG QUA 

CÁC BƯỚC
ĐIỂM SỐ MINH BẠCH SẼ ĐƯỢC TÍNH TOÁN CHO TỪNG NHÀ 
SẢN XUẤT GỖ. ĐIỂM SỐ NÀY ĐƯỢC TÍNH THEO TỶ LỆ CÁC 
LOẠI TÀI LIỆU ĐƯỢC NHÀ SẢN XUẤT ĐÓ CUNG CẤP SO VỚI 

TỔNG SỐ CÁC LOẠI TÀI LIỆU YÊU CẦU 

CÁC CÔNG TY SẢN  
XUẤT GỖCHÍNH PHỦ BÊN THỨ BA

Open Timber Portal được thực hiện với sự hỗ trợ hào 
phóng của các nhà tài trợ sau đây: 


