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 Chuỗi cung là gì / “access” concept  

 Các hợp phần cơ bản của chuỗi cung /access 

 Tiềm năng của chuỗi cung trong nghiên cứu thương 
mại lâm sản (gỗ) 

 Nghiên cứu trường hợp  
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 Saunder 2010 
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Old-growth logs 
cut from a 
national park 

Logs cut from native 
community lands 
without proper 
authorization 

Timber falsely 
labeled as another 

species 

Counterfei
t permits 
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 Đối tượng hàng hóa nghiên cứu (e.g. Gỗ) 
 Xác định các bên liên quan: 
◦ Từ khâu đầu đến khâu cuối 
◦ Các nhóm tại mỗi khâu/điểm cụ thể (node) 

 Xác định nguồn thu (income) và lợi ích (profit) của mỗi 
nhóm tham gia vào chuỗi cung: 
◦ Giá cụ thể của hàng hóa qua từng khâu 
◦ Số lượng hàng (e.g. m3, tấn) hóa luân chuyển qua mỗi khâu 

 Xác định phân chi nguồn thu và lợi ích/rủi ro của từng 
nhóm khi tham gia chuỗi cung 

 Xác định cơ chế (mechanisms) các bên liên quan sử dụng 
để duy trì (maintenance) và kiểm soát (control) sự tham 
gia/lợi ích của các bên 
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Người Mường làm 
thuê

Người dân tại thôn

Cán bộ thôn, xã 

Kiểm lâm, công an, thuế  
huyện Bắc Minh  

Kiểm lâm, công an kinh tế, 
cánh sát giao thông tỉnh Hòa 

Bình 

Thuế và quản lý thị trường tại 
huyện 1 (Hà Tây cũ)

'Người lầm luật' 
(Anh Một) 

'Người làm luật' 
(anh Hai) 

Đầu nậu / vận 
chuyển

Người mua buôn 

Kiểm lâm và công an Thành 
phố Hòa Binh 

Kiểm lâm và công an  huyện 1 
và 2 (Hòa Bình) 

Kiểm lâm và công an huyện 1 
và 2 (Hà Tây cũ)

Ghi chú:
Gỗ              Lao động           giấy phép, kiểm soát        
Chi trả                   Ảnh hưởng         

Nguồn: Sikor and To 2011 

• Hàng hóa: gỗ  

• Người tham gia 
• Giá cả/số lượng 
• Phân chia lợi ích 
• Phân chia rủi ro 
• Cơ chế đảm bảo lợi ích  
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Người trực tiếp khai thác 

gỗ (4 người) 30% 

Đầu nậu gỗ và người bán 

buôn 

(2 người) 31% 

Cán bộ địa phương và cò 

môi giới gỗ  

(25 người) 39% 
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 Quy mô thị trường: E.g. nhân rộng quy mô quốc gia 

 Độ tin cậy của giá 

 Tính “snap-shot” vis-a-vis dài hạn 

 Xác định danh tính các bên liên quan 

 Vấn đề nhạy cảm: sử dụng snow ball method? 

 Khác?  
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Câu hỏi? 
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