
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO  

 

Tham gia giám sát-đánh giá Quản trị rừng ở Việt Nam:  

Phương pháp, Kết quả và Ý nghĩa chính sách 

 

Thời gian Nội dung – Hoạt động Thực hiện 

8.00-8.30 Đăng ký đại biểu  

8.30-8.45 Phát biểu khai mạc và giới thiệu hội thảo RECOFTC & PanNature 

8.45 – 9.10 
Tóm lược một số nội dung chính của dự thảo 

quy định chi tiết thực hiện Luật Lâm nghiệp 
Đại diện TCLN 

9.15-9.40 
Phương pháp và kết quả đánh giá quản trị rừng 

cấp quốc gia và cảnh quan 
WWF-Việt Nam 

9.45-10.05 
Khung nội dung và kết quả thí điểm đánh giá 

quản trị cảnh quan rừng cấp độ lưu vực 
PanNature 

10.05-10.20 Thảo luận chung  

10.20-10.40 Nghỉ giải lao  

10.40-11.00 
Một số kinh nghiệm về thực hiện giám sát chi 

trả dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam 

Quỹ BVPTR Việt Nam 

VFD 

11.00-11.50 Thảo luận chung  

11.50-12.00 Tóm tắt kết quả phiên buổi sáng  

12.00-13.30 Nghỉ ăn trưa  

13.30-14.00 

Chuỗi cung ứng ngành gỗ: Cải thiện mối quan 

hệ doanh nghiệp và cộng đồng nghề rừng nhằm 

tăng cường tuân thủ tính hợp pháp của gỗ và 

vai trò tham gia của tổ chức xã hội 

Hiệp hội Gỗ và lâm sản 

Bình Định 

14.00-14.30 
Phương pháp và kết quả đánh giá tác động sinh 

kế (LIA) của VPA-FLEGT 
SRD / VNGO-FLEGT 

14.30-15.00 

Một số kết quả thực hiện giám sát tái cơ cấu 

quản lý và sử dụng đất của các công ty lâm 

nghiệp 

SEEDs / FORLAND 

15.00-15.20 Nghỉ giải lao  

15.20-15.50 

Tổng quan một số vấn đề về quản trị rừng của 

Việt Nam  

Hướng dẫn thảo luận nhóm 

CRD / PanNature 

16.00-17.00 

Thảo luận nhóm: 

Xác định các vấn đề quản trị rừng ưu tiên và 

đối chiếu với dự thảo hướng dẫn thực hiện 

Luật Lâm nghiệp 

 

17.00-17.20 
Tóm tắt kết quả hội thảo 

Kết thúc hội thảo 

WWF-Vietnam 

PanNature 

 


