
Chương trình Hội thảo - Tập huấn 
 

Đảm bảo an toàn môi trường – xã hội cho đầu tư phát triển nông lâm nghiệp 
bền vững ở Tây Nguyên: Từ chính sách đến thực tiễn 

 
TP. Buôn Ma Thuột, ngày 13-14/12/2017 

 
Thời gian Nội dung Người thực hiện 

Ngày 13/11/2017 

8.00 – 8.15 Đăng ký đại biểu Trung tâm PanNature 

8.15 – 8.45 
Phát biểu khai mạc LHHVN tỉnh Đăk Lak 

Giới thiệu chương trình Hội thảo – Tập huấn PanNature 

8.45 – 9.30 

Hiện trạng sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa 
quy mô nhỏ (hộ gia đình) ở Đăk Lak và các thách 
thức đáp ứng yêu cầu thị trường ngày càng cao 
 
Hỏi đáp và thảo luận 

Ông Nguyễn Văn Nam, 
Trung tâm Khuyến nông 
Sở NN&PTNT Đăk Lak 

9.30 – 10.00 

Tổng quan các yêu cầu và biện pháp đảm bảo an 
toàn môi trường- xã hội trong sản xuất hàng hóa 
nông lâm nghiệp 
 
Hỏi đáp và thảo luận 

Ông Nguyễn Việt Dũng, 
PanNature 

10.00 – 10.20 Nghỉ giữa giờ  
 

10.20 – 11.00 

Tác động môi trường và đảm bảo an toàn môi 
trường đối với ngành hàng sản xuất cà phê, điều, 
tiêu quy mô hộ gia đình tại Đăk Lak 
 
Hỏi đáp và thảo luận 

Ông Đào Đình Phượng, 
Dự án VN-SAT Đăk Lăk 

11.00 – 11.45 

Thảo luận và xác định khung các vấn đề/mối 
quan tâm về môi trường đối với hoạt động đầu tư 
phát triển, sản xuất, chế biến hàng hóa nông lâm 
sản  
 
Thảo luận nhóm 

Hướng dẫn thảo luận: 
Nguyễn Việt Dũng 
 

12.00 – 13.30 Nghỉ ăn trưa Toàn thể đại biểu 

13.30-13.45 Tóm tắt phiên buổi sáng  

13.45 – 14.15 

Một số vấn đề xã hội có ảnh hưởng đến phát triển 
cà phê bền vững tại Đăk Lak và Tây nguyên 
 
Hỏi đáp và thảo luận 

Chuyên gia nghiên cứu, 
Đại học Đà Lạt 

14.15-14.45 
Các vấn đề môi trường-xã hội gắn liền với chuỗi 
sản xuất hàng hóa trồng trọt-chăn nuôi  
 

TS. Trương Tấn Khanh 
Trường Đại học Tây 
Nguyên 



Hỏi đáp và thảo luận 

14.45 – 15.15 

Thảo luận và xác định khung các vấn đề/mối 
quan tâm xã hội trong hoạt động đầu tư phát 
triển, canh tác, sản xuất nông nghiệp 
 
Thảo luận nhóm/Thảo luận chung 

Hướng dẫn thảo luận: 
Nguyễn Việt Dũng 
 

15.15 – 15.30 Nghỉ giải lao  

15.30 – 16.00 

Phát triển trồng rừng nguyên liệu, hàng hóa lâm 
sản xuất khẩu và các yêu cầu đảm bảo an toàn 
môi trường-xã hội 
 
Hỏi đáp và thảo luận 

TS. Lê Thiện Đức 
WWF Việt Nam 

16.00 – 16.15 

Thách thức của phát triển rừng nguyên liệu tại 
địa phương: Mối quan tâm của nhà nước, doanh 
nghiệp và cộng đồng 
 
Hỏi đáp và thảo luận 

Ông Nguyễn Trương 
Bình, Công ty Lâm 
nghiệp Lăk 

16.15 – 17.00 

Thảo luận và xác định khung các vấn đề/mối 
quan tâm xã hội trong hoạt động đầu tư phát 
triển, sản xuất lâm nghiệp / hàng hóa lâm sản 
 
Thảo luận nhóm/Thảo luận chung 

Hướng dẫn thảo luận: 
Nguyễn Việt Dũng 
 

Ngày 14/12/2017 

8.00 – 8.15 Tóm tắt kết quả trình bày-thảo luận ngày 1 PanNature 

8.15 – 8.45 

Kinh nghiệm của HTX Bình Minh về áp dụng phát 
triển cà phê/tiêu bền vững theo tiêu chuẩn 
thương mại quốc tế 
 
Hỏi đáp và thảo luận 

Bà Triệu Thị Châu,  
Chủ nhiệm HTX Bình 
Minh 

8.45 – 9.15 

Kinh nghiệm chuyển giao công nghệ xử lý phế 
phẩm nông nghiệp cho người dân 
 
Hỏi đáp và thảo luận 

Ông Lê Viết Vinh,  
Doanh nghiệp tư nhân 
Viết Hiền 

9.15 – 9.45 

Một số giải pháp về bảo tồn và sử dụng đất bền 
vững từ các sáng kiến nông lâm kết hợp 
 
Hỏi đáp và thảo luận 

TS. Phạm Công Trí,  
Viện Khoa học Nông 
Lâm nghiệp Tây Nguyên 

9.45 – 10.00 Nghỉ giải lao  

10.00 – 10.45 

Thảo luận các giải pháp, biện pháp, kỹ thuật đảm 
bảo an toàn môi trường – xã hội trong đầu tư 
phát triển, sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa 
 
Thảo luận nhóm 

Hướng dẫn thảo luận: 
Nguyễn Việt Dũng 

10.45-11.15 Trình bày, chia sẻ kết quả thảo luận nhóm  

11.15 – 11.30 
Trình bày kế hoạch sau hội thảo-tập huấn 
Tổng kết hội thảo-tập huấn 

LHHVN tỉnh Đak Lak 
PanNature 

 


