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I. THÔNG TIN CHUNG 

Mục tiêu tập huấn: i)Nâng cao nhận thức về vai trò của môi trường và hệ sinh thái 
đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; ii)Tăng cường hiểu 
biết về các chính sách môi trường, bảo tồn trong quản lý doanh nghiệp; iii)Chia sẻ 
kinh nghiệm mô hình thành công (kinh doanh kết hợp với bảo vệ môi trường, hệ 
sinh thái; phát triển sinh kế cộng đồng và bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, hợp tác 
doanh nghiệp – người dân trong bảo vệ môi trường); iv) Xây dựng chính sách nội 
bộ và kế hoạch bảo vệ môi trường cho Doanh nghiệp. 
 
Địa điểm: Vườn quốc gia Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai), Khách sạn Sen Việt (Tp.HCM) 
 
Thời gian thực hiện: Từ 06-08/07/2018 
Lịch trình: 

- Ngày 06-07/07/2018, trải nghiệm thực tế, học hỏi về đa dạng sinh học và các 
giá trị hệ sinh thái tại Vườn quốc gia Cát Tiên 

- Ngày 08/07/2018, tập huấn “Môi trường và hệ sinh thái: nền tảng cho doanh 
nghiệp nông nghiệp phát triển bền vững” (Tp.HCM) 

 
Chương trình và tài liệu tập huấn: Tham khảo phụ lục 1 
 
Thành phần tham gia: 27 đại biểu, trong đó có 4 khách mời, 3 cán bộ PanNature 
và 22 đại biểu doanh nghiệp (gồm lãnh đạo các doanh nghiệp, tập đoàn; cán bộ môi 
trường, cán bộ kỹ thuật, giám đốc nông trường và nhà máy; cán bộ phụ trách xây 
dựng kế hoạch, chiến lược và truyền thông). (Tham khảo phụ lục 2) 

 

II. TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI VQG CÁT TIÊN 

Nhóm đã tham quan và được giới thiệu về đa dạng sinh học ở Vườn quốc gia (VQG) 

Cát Tiên – VQG được mệnh danh là Amzon của Việt Nam và là một trong số ít khu 

rừng được bảo vệ tốt và còn khá nguyên vẹn ở Việt Nam. Nhóm được tìm hiểu về 

sinh thái rừng, các giá trị hữu hình (gỗ, lâm sản…) và các giá trị dịch vụ hệ sinh thái 

(giá trị vô hình) mà rừng mang lại, tầm quan trọng của VQG Cát Tiên đối với sông 

Đồng Nai – con sông nội địa lớn nhất Việt Nam, chảy qua 7 tỉnh Lâm Đồng, Đăk 

Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và là nguồn 

cung cấp nước cho thủy điện Trị An, cho hàng triệu dân cư trong lưu vực. Nhóm 

được trải nghiệm đa dạng sinh học thông qua việc ngắm các loài hoang dã trong 

môi trường sống tự nhiên của chúng – VQG Nam Cát Tiên cũng là nơi duy nhất của 

Việt Nam cung cấp dịch vụ xem thú đêm. Nhóm cũng được giới thiệu về công tác 

bảo tồn thiên nhiên và quản lý du lịch tại VQG, mối quan hệ và tác động qua lại 

giữa Vườn quốc gia và cộng đồng dân cư sinh sống tại vùng đệm bao quanh vườn 

quốc gia, các mối đe dọa đối với vườn quốc gia do phát triển kinh tế, nạn săn bắt và 

áp lực sinh kế của người dân.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A2m_%C4%90%E1%BB%93ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%AFk_N%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%AFk_N%C3%B4ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%93ng_Nai
https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_ph%E1%BB%91_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
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Nhóm tham quan công trình thủy lợi, mô hình phát triển du lịch và trò chuyện với 

cộng đồng người dân tộc Châu Mạ hiện đang sinh sống trong VQG Cát Tiên. Cộng 

đồng này đã có từ lâu đời, trước khi thành lập VQG, hiện nay vẫn đang sinh sống 

yên ổn và góp phần bảo vệ rừng. Chia sẻ từ người dân cho thấy cuộc sống của họ 

đã có nhiều cải thiện so với trước, họ được hưởng lợi trực tiếp từ rừng và một bộ 

phận trong cộng đồng tham gia nhận khoán bảo vệ rừng. Hiện có 1 vạn dân sinh 

sống trong vườn. Với tỉ lệ sinh cao của người dân địa phương, dân số sẽ tiếp tục 

tăng trong khi diện tích đất không thay đổi. Đây sẽ là một trong những áp lực lên 

cộng đồng và công tác quản lý vườn quốc gia. 

Nhóm cũng đã xem chiếu phim về môi trường “The Cove1” (Vịnh nhỏ sóng trào) –

phim đạt giải Oscar cho Phim Tài liệu hay nhất năm 2010 - hé lộ sự thật tàn nhẫn 

về nạn săn bắt và tàn sát cá heo tại vịnh Taiji, Nhật Bản.    

 

III. TẬP HUẤN PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VÀ BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG, HỆ SINH THÁI 

 

3.1 Đối thoại về môi trường 

Trong phiên buổi sáng, nhóm được nghe chia sẻ và tham gia đối thoại với hai 
chuyên gia trong lĩnh vực quản lý lâm nghiệp và môi trường.  

i. Ông Hứa Đức Nhị - Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, trao đổi về “Chính 
sách chuyển đổi rừng nghèo sang phát triển kinh tế ở Việt Nam” 

ii. Ông Hoàng Dương Tùng – Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi 

trường, Bộ TN&MT trao đổi về “Các công cụ quản lý môi trường và trách 

nhiệm bảo vệ môi trường của doanh nghiệp”. 

Chia sẻ của hai chuyên gia được các đại biểu đánh giá cao vì có nhiều kiến thức và 

thông tin mới mẻ, có những góc nhìn và quan điểm thẳng thắn, có ích cho các doanh 

nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Dưới đây là các nội dung/thông điệp nổi 

bật:  

1. Những hiểu biết sai về rừng và rừng nghèo 

Theo Luật Lâm nghiệp thì rừng được định nghĩa là “Rừng là một hệ sinh thái bao 
gồm các loài thực vật rừng, động vật rừng, nấm, vi sinh vật, đất rừng và các yếu tố 
môi trường khác, trong đó thành phần chính là một hoặc một số loài cây thân gỗ, tre, 
nứa, cây họ cau có chiều cao được xác định theo hệ thực vật trên núi đất, núi đá, đất 
ngập nước, đất cát hoặc hệ thực vật đặc trưng khác; diện tích liền vùng từ 0,3 ha trở 
lên; độ tàn che từ 0,1 trở lên.” Như vậy, rừng là hệ sinh thái có mức độ đa dạng sinh 

                                                   
1 Link film: http://www.thecovemovie.com/  

http://www.thecovemovie.com/
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học theo đặc trưng từng khu vực khác nhau. Quan niệm không có cây to thì không 
phải là rừng hay coi các vườn cây lâu năm là rừng là không phù hợp. 

 
Rừng có nhiều cách phân loại theo các tiêu chí khác nhau, ví dụ một số cách phân 
loại phổ biến như: 
a. Sở hữu rừng: Nhà nước, Ngoài nhà nước, Tư nhân..);  
b. Mục đích sử dụng: Rừng đặc dụng, Rừng phòng hộ, Rừng sản xuất, rừng chắn 

cát, rừng nghiên cứu khoa học..;  
c. Nguồn gốc hình thành: Rừng tự nhiên, Rừng trồng..;  
d. Theo mức độ tác động của con người: Rừng tái sinh, Rừng nguyên sinh, Rừng 

thứ sinh, Rừng phục hồi..;  
e. Theo trữ lượng của cây rừng chính: Rất giàu, Giàu, Trung bình, Nghèo..;  
f. Theo thổ nhưỡng: Rừng núi đất, Rừng núi đá, Rừng ngập nước, Rừng trên bãi 

cát ven biển..;  
g. Theo cây rừng chính: Rừng gỗ, Rừng tre nứa, Rừng thuần loài, Rừng hỗn giao..  
h. Theo khả năng tăng trưởng hay phát triển của rừng: Rừng chưa khép tán, Rừng 

đang phát triển tốt, Rừng thành thục, Rừng già cỗi, Rừng nghèo kiệt..;  
i. Theo cấu trúc sinh thái: Rừng thấp tầng, Rừng nhiều tầng, Rừng mưa, Rừng 

nhiệt đới, Rừng ôn đới, Rừng xú vẹt, Rừng Tràm, Rừng Đước.. 

Lâu nay trong xã hội có nhiều định nghĩa và hiểu biết sai lệch về rừng nghèo dẫn 
đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng hàng loạt để phát triển cây công nghiệp và 
các mục đích khác. Khi nói đến rừng nghèo, thường chúng ta chỉ nói về rừng tự 
nhiên, tái sinh sau nương rẫy, sau khai thác. Trong rừng nghèo có loại phục hồi và 
phát triển tốt, có loại phát triển bình thường, và cũng có những diện tích rừng 
nghèo kiệt (được xem xét cho việc chuyển đổi). 

Thuật ngữ “rừng nghèo” chỉ hàm ý về trữ lượng gỗ (đối với cây rừng chính) tại thời 
điểm đánh giá mà không nói lên khả năng sinh trưởng của rừng, do đó “rừng nghèo” 
không có nghĩa là rừng tăng trưởng kém, ít tiềm năng và giá trị. Không thể nói rừng 
giàu là tốt, rừng nghèo là kém. Để đánh giá giá trị rừng phải dùng nhiều tiêu chí 
khác nhau. Không nên đem so sánh năng suất và giá trị sử dụng rừng tự nhiên 
nghèo với các cây trồng nông công nghiệp như cao su, cà phê, chè v.v. Nhà nước 
chỉ xây dựng chính sách phát triển rừng chung, không có chính sách phát triển riêng 
đối với rừng nghèo. 

 
2. Giá trị môi trường (giá trị gián tiếp) chiếm phần lớn giá trị của rừng 

từ nhiên  

Theo ước tính, giá trị trực tiếp của rừng tự nhiên (giá trị mà con người khai thác 
được trực tiếp như gỗ, củi, lâm sản ngoài gỗ…) chỉ chiếm từ 20-25%, trong khi các 
giá trị môi trường (hay giá trị sinh thái, gồm các dịch vụ hệ sinh thái như điều tiết 
nước, chống rửa trôi, tăng độ phì nhiêu của đất, hấp thụ cacbon…) chiếm đến 75-
80%.  
Giá trị môi trường của rừng hầu như khó thay thế hoặc rất tốn kém nếu áp dụng 
các phương pháp khác để thay thế. Hiện nay không có phương pháp nào tính được 
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hết các giá trị môi trường của rừng, do đó, tùy theo từng giá trị có các phương pháp 
tính toán riêng biệt, ví dụ: 
a. Khả năng hấp thụ các bon, nếu không là rừng thì cần các giải pháp công trình 

khác rất tốn kém để bù đắp; 
b. Mức độ hấp thụ nước mưa, điều tiết nước vào mùa khô, nếu không có rừng sẽ 

cần đầu tư các hồ chưa nước, các công trình trủy nông..; 
c. Khả năng là làm tăng độ phì nhiêu cho đất sẽ thay cho việc đầu tư phân bón; 
d. Chống rửa trôi đất, nếu không có rừng các hồ thủy điện, thủy lợi sẽ cần kinh 

phí không lồ cho chống bồi lắng lòng hồ..; 
e. Góp phần làm giảm nhẹ lũ lụt, nếu không có rừng sẽ cần nhiều công trình tốn 

kém, như đê điều, kè cống..; 
f. Rừng là nơi lưu giữ các hệ sinh thái và các nguồn gien quý giá của tự nhiên. 

Hiện nay rất khó tính toán giá trị to lớn này khi đã để mất đi một nguồn gien 
nào đó trong hệ sinh thái rừng;  

g. Rừng là nơi nghỉ dưỡng, tham quan được tính toán dựa trên khả năng và sự 
sẵn sàng chi trả của con người. 

Chính vì việc phức tạp và khó khăn của việc tính toán toàn bộ các giá trị của rừng 
(cả giá trị trực tiếp và gián tiếp) nên việc cân nhắc lựa chọn đánh đổi trong quá trình 
ra quyết định còn hạn chế. Vì phát triển kinh tế, nhiều nơi vẫn phá rừng, chuyển 
đổi mục đích sử dụng rừng và đất rừng. Khai thác sử dụng rừng bất cẩn trước mắt 
sẽ là để lại nguy hại về môi trường dài lâu cho con người và xã hội. Ở Việt Nam đã 
có nhiều bài học về việc đánh đổi hệ sinh thái rừng và phát triển kinh tế. Việc đánh 
giá giá trị của rừng tự nhiên phức tạp, vì gắn với đa dạng sinh học, vì vậy, sẽ khập 
khiễng nếu đem so sánh giá trị của rừng tự nhiên với rừng trồng. 

3. Áp lực đất sản xuất và mục tiêu tăng tỉ lệ che phủ rừng 

Nhà nước đề ra mục tiêu tỷ lệ % che phủ rừng và quản lý rừng bằng việc ban hành 
các quy hoạch. Theo chiến lược phát triển ngành lâm nghiệp, đến 2020 Việt Nam 
sẽ có 16,24 triệu ha đất cho lâm nghiệp, trong đó đất rừng đặc dụng khoảng 2 triệu 
ha, rừng phòng hộ hơn 6 triệu ha và rừng sản xuất trên 8 triệu ha, tỉ lệ che phủ rừng 
42%.  

Hiện không có một quy định hay thông lệ quốc tế nào về việc tỷ lệ che phủ rừng 
bao nhiêu là phù hợp. Nếu duy trì độ che phủ rừng quá cao trong khi nhu cầu đất 
sản xuất lớn sẽ dẫn đến áp lực phá rừng lấy đất, vì vậy, các quốc gia phải tự cân đối 
các nhu cầu và đề ra chiến lược, quy hoạch phù hợp với điều kiện của mình. Việt 
Nam là một nước có mật độ dân số khá lớn, đất đai và rừng lại không nhiều, nhưng 
đã giành ra 16,4 triệu ha đất để bảo tồn và phát triển rừng. Đây cũng là một cố gắng 
lớn và trách nhiệm rất cao đối với tương lai và phát triển bèn vững đất nước. Tuy 
vậy, so với thế giới thì rừng của chúng ta vẫn còn ít trên đầu người (hiện nay trên 
thế giới bình quân có 0,45 ha/người, trong khi VN chỉ khoảng 0,14 ha/người).  

 
4. Vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để trồng cây công nghiệp  
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Trong những năm qua, từ chính sách chuyển đổi “rừng nghèo kiệt” sang mục đích 
khác như trồng các cây công nghiệp và cao su đã bị chuyển thành “rừng nghèo”2 
dẫn đến nhiều tranh cãi. Khái niệm “rừng nghèo” đã không được hiểu và sử dụng 
đúng đắn. Thông tư hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp3 là tài liệu kỹ 
thuật áp dụng cho rừng nghèo kiệt nghĩa là rừng nghèo tăng trưởng kém, trong 
diễn thế rừng tiếp tục xấu đi, không có có khả năng tăng trưởng và phát triển bình 
thường chứ không phải rừng nghèo đang tái sinh, phục hồi và tăng trưởng tốt. Cho 
đến nay, sau nhiều năm thực hiện, chưa có đơn vị nào đứng ra kiểm kê và đánh giá 
việc chuyển đổi rừng nghèo để trồng cao su và các cây công nghiệp. Chủ trương 
đóng cửa rừng tự nhiên gần đây, vô hình chung, đã góp phần dừng việc chuyển đổi 
mục đích sử dụng rừng tự nhiên và rừng nghèo.  

Việc tính toán và so sánh lợi ích kinh tế giữa việc bảo vệ rừng để duy trì giá trị sử 
dụng rừng và giá trị môi trường rừng với sử dụng đất cho mục đích khác rất khó 
khăn phức tạp. Không phải rừng nào cũng phù hợp để phát triển cao su. Việc 
chuyển đổi rừng và khai thác đất rừng sang trồng cây cao su hay các cây trồng nông 
công nghiệp khác phải được tiến hành thận trọng, tuân thủ quy hoạch phát triển 
rừng và quy hoạch phát triển ngành, đồng thời đáp ứng yêu cầu về khí hậu thổ 
nhưỡng.  
 
Cây cao su là cây công nghiệp, có quy hoạch phát triển riêng. Khi tính tỉ lệ % che 
phủ rừng, ngành lâm nghiệp không tính cây cao su. Mặc dù vậy, khi kiểm kê diện 
tích rừng, một số địa phương đã tính cả diện tích của cao su (để lấy thành tích) gây 
nhập nhằng giữa vườn cao su và rừng. 
 

5. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan 
quản lý, Doanh nghiệp và cộng đồng 

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm không chỉ của Chính phủ mà còn là trách nhiệm 
của Doanh nghiệp và cộng đồng. Theo đó, môi trường chỉ được bảo vệ nếu có quyết 
tâm và trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương, các doanh nghiệp, và cộng 
đồng. Vì phải có quyết định ở cấp lãnh đạo cao nhất thì mới thiết lập được bộ phận 
bộ phận chuyên trách và có ngân sách để thực hiện.  
 
Căn cứ vào vai trò mà mỗi bên có trách nhiệm khác nhau trong hoạt động bảo vệ 
môi trường. Các công cụ quản lý môi trường vì vậy cũng gồm nhiều nhóm công cụ 
với cách tiếp cận khác nhau, quyền và nghĩa vụ của từng nhóm trong từng công cụ 
cũng khác nhau. Các cng cụ có thể tạm phân loại thành các nhóm sau: 
Công cụ cưỡng chế:  

 Các văn bản qui định: Luật, nghị định, thông tư, quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ,..  

                                                   
2 Quyết định 750/QĐ-TTg năm 2009 phê duyệt quy hoạch phát triển cao su đến năm 2015 
và tầm nhìn đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. 
3 Thông tư 58/2009/TT-BNNPTNT hướng dẫn việc trồng cao su trên đất lâm nghiệp do Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 
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 Giấy phép: Đánh giá tác động môi trường, xác nhận hoàn thành công trình 
xử lý chất thải, xả thải, chủ nguồn thải, nhập khẩu phế liệu, quan trắc môi 
trườngQTMT … 

 Qui chuẩn kỹ thuật, ví dụ: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-
MT:2015/BTNMT về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên; Quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia QCVN 39:2011/BTNMT về chất lượng nước dùng cho tưới tiêu; Quy 
chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp; 
Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 31:2010/BTNMT về môi trường đối với 
phế liệu sắt, thép nhập khẩu 

 Thanh tra, kiểm tra 

 Quan trắc: định kỳ, tự động; quan trắc tuân thủ, quan trắc môi trường xung 
quanh 

Công cụ Công cụ kinh tế: 

 Thuế môi trường 

 Phí: nước thải, khí thải, chất thải rắn 
Công cụ thông tin 

 Công khai thông tin 

 Sự tham gia của cộng đồng 
 
Do có nhiều loại công cụ quản lý môi trường khác nhau với nhiều dạng trách nhiệm 
nên Doanh nghiệp nên thiết lập hồ sơ về môi trường (environmental portfolio) để 
theo dõi và quản lý toàn bộ các vấn đề về môi trường của doanh nghiệp sẽ thuận 
tiện và khoa học hơn. 
 

6. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và tham vấn ý kiến cộng đồng – 
công cụ giảm rủi ro cho doanh nghiệp  

 
Mục đích của ĐTM là đánh giá xem một dự án có ảnh hưởng ra sao đến môi trường 
trước khi dự án được phê duyệt, và để doanh nghiệp đề ra các biện pháp giảm thiểu 
tác động. ĐTM là công cụ dự báo, sử dụng các giả định, vì vậy chỉ có giá trị ngắn 
hạn, tại thời điểm xét duyệt dự án. Theo quy định hiện hành, ĐTM chủ yếu xét đến 
tác động môi trường, chưa tính hết các tác động về sức khỏe, văn hóa, xã hội. 
 
Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp chưa quan tâm đến ĐTM, làm chỉ để đối phó với 
cơ quan quản lý nhà nước (QLNN), có xu hướng thuê tư vấn giá rẻ, giảm thiểu chi 
phí và làm qua loa, như vậy sau này khi xảy ra sự cố thì chính doanh nghiệp sẽ gặp 
rủi ro lớn.  
 
Mặt khác, về phía quản lý nhà nước, cả cấp trung ương và địa phương hiện nay đều 
thiếu chuyên gia hiểu đặc trưng ngành để tham gia xét duyệt ĐTM. Chắc chắn một 
khung ĐTM sẽ không thể phù hợp cho mọi ngành, vì vậy cần có những hướng dẫn 
xây dựng ĐTM cho các ngành. Đối với vấn đề chuyển đổi rừng tự nhiên sang trồng 
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cây công nghiệp4, Bộ TNMT cần phối hợp với Bộ NN&PTNT để xây dựng các hướng 
dẫn cụ thể, mang tính định lượng nhiều hơn khi thực hiện ĐTM cho các dự án. 
Việt Nam chưa triển khai được việc cấp chứng chỉ hành nghề với tư vấn ĐTM, điều 
này ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng các báo cáo ĐTM.  
 

7. Tuân thủ tốt về môi trường doanh nghiệp được lợi về lâu dài 

Để tuân thủ tốt về môi trường, doanh nghiệp thường phải đầu tư tốn kém. Mặc dù 
vậy, việc chủ động tuân thủ về môi trường mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp 
cả trực tiếp và gián tiếp, trước mắt và lâu dài.  

Trước hết, doanh nghiệp bảo vệ sức khỏe người lao động của mình. Thứ đến, doanh 
nghiệp tránh rủi ro về luật pháp, bị thanh tra thường xuyên và phạt vi phạm. Hiện 
nay mức phạt ở Việt Nam còn nhẹ, khung xử phạt hành chính cao nhất đối với 
doanh nghiệp vi phạm môi trường hiện mới là 2 tỉ đồng, bị đánh giá chưa đủ tính 
răn đe.  

Tuy nhiên, trong tương lai, chính sách về môi trường sẽ ngày càng thắt chặt hơn, 
có thể nhà nước sử dụng công cụ kinh tế để kiểm soát như ở một số quốc gia, vi 
phạm môi trường sẽ bị phạt theo ngày, khi đó doanh nghiệp sẽ khó trụ nổi. Formosa 
là bài học đắt giá về việc không tuân thủ yêu cầu về môi trường. Công ty đã phải 
chấp nhận mức phạt 500 triệu USD đề không bị đóng cửa tại Việt Nam. 

Việc tuân thủ các báo cáo định kỳ về môi trường cũng là công cụ để doanh nghiệp 
tự bảo vệ trước sự cố, cho dù thái độ cơ quan quản lý tiếp nhận báo cáo này ra sao. 
Trường hợp vi phạm của Formosa, cơ quan nhà nước đã rất vất vả tìm ra vi phạm 
cùa doanh nghiệp, họ đã duy trì chế độ gửi báo cáo rất tốt. 

Trong bối cảnh hội nhập, nhiều doanh nghiệp có xu hướng vươn ra thị trường quốc 
tế. Việc tuân thủ tốt về môi trường cũng sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng thương 
hiệu và có thêm khách hàng. Các cơ chế như Chứng chỉ rừng bền vững (FSC), giảm 
phát thải khí nhà kính thông qua giữ rừng v.v. sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho 
doanh nghiệp.  

 
8. Vai trò của công khai và minh bạch thông tin đối với doanh nghiệp 

Thực tế cho thấy công khai thông tin giải quyết nhiều nút thắt trong công tác quản 
lý môi trường của nhà nước và giảm rủi ro cho doanh nghiệp. Công khai thông tin 
thậm chí còn được đánh giá quan trọng hơn thanh tra. Cũng từ bài học Formosa 
cho thấy công khai thông tin có thể giúp bảo vệ hình ảnh doanh nghiệp khi xảy ra 
sự cố.  

Minh bạch thông tin cần thực hiện cả ở cơ quan quản lý nhà nước và ở doanh 
nghiệp. Các công ty tuân thủ tốt về môi trường và xã hội cần được Nhà nước 

                                                   

4 Theo Nghị Định số 18/2015/NĐ-CP, các dự án trồng cây công nghiệp làm mất rừng hoặc chuyển 
đổi mục đích sử dụng đất rừng (từ 5 ha trở lên đối với rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; từ 10 ha trở 
lên đối với rừng tự nhiên; từ 50 ha trở lên đối với các loại rừng khác) có quy mô dự án từ 50ha trở 
lên phải thực hiện ĐTM.  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-18-2015-ND-CP-bao-ve-danh-gia-moi-truong-chien-luoc-danh-gia-tac-dong-moi-truong-266409.aspx
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khuyến khích, hỗ trợ và tôn vinh. Bên cạnh đó, Nhà nước cũng cần công khai cả 
những doanh nghiệp làm không tốt vì bản thân các doanh nghiệp cũng mong muốn 
sự công bằng 
 

9. Vai trò sự tham gia của người dân đối với dự án 

Tham vấn ý kiến cộng đồng và đối thoại với người dân rất quan trọng trong quá 
trình doanh nghiệp thực hiện ĐTM cũng như trong suốt thời gian triển khai dự án 
đầu tư. Tham vấn cộng đồng giúp các bên đạt được sự đồng thuận và tránh những 
mâu thuẫn và xung đột. Luật BVMT quy định riêng một chương về tham vấn cộng 
đồng, tuy nhiên, trong thực tế, doanh nghiệp có thể gặp khó khăn trong việc xác 
định cụ thể cộng đồng cần tham vấn là những cộng đồng nào, đặc biệt trong các dự 
án có thể sẽ tác động đến nhiều cộng đồng, trong khi khả năng tiếp cận và chi phí 
của doanh nghiệp có hạn và doanh nghiệp mong muốn ĐTM được duyệt càng 
nhanh càng tốt. Một số dự án thép ở Quảng Nam, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nhiệt điện 
Vĩnh Tân 2 và nhiều dự án hàng nghìn tỉ khác đã bị dừng hoặc người dân phản đối 
vì không làm tốt công tác tham vấn và đối thoại cộng đồng. 

Ngược lại, thực tế cũng đã xảy ra tình trạng dự án có trước, cộng đồng hình thành 
sau (dự án được quy hoạch tại vùng chưa có dân cư, sau này người dân mới đến ở 
tập trung xung quanh), người dân thấy ô nhiếm thì kêu ca phản đối. Trong trường 
hợp này, để tránh rủi ro này, doanh nghiệp cần xác định các khoảng cách an toàn 
với cộng đồng dân cư, chủ động làm việc với chính quyền và trực tiếp người dân 
ngay khi có phát sinh dân ở trong khu vực khoảng cách an toàn, không nên để 
những việc nhỏ lớn dần lên đến khi xảy ra sự cố. Bài học từ nhà máy thép Việt Pháp 
là một ví dụ.   

  
10. Lưu ý môi trường đối với doanh nghiệp cao su 

Khảo sát sơ bộ cho thấy một số vấn đề về môi trường còn tồn tại trong các doanh 
nghiệp cao su như sau:  

- Chưa tuân thủ đúng qui hoach (nơi trồng, đặt nhà máy chế biến) 
- Công nghệ thô sơ, máy móc cũ 
- Giảm thiểu chi phí cho đầu tư hạ tầng, vận hành các hệ thống, đặc biệt là xử 

lý nước thải, mùi (nước thải CS có hàm lượng các hợp chất hữu cơ phân 
hủy cao như acid acetic, đường, protein, chất béo… Đặc biệt là các chỉ số 
COD, BOD và Nitơ. Ngoài ra vấn đề mùi hôi do tạo thành mercapta và H2S) 

- Xử lý nito và photpho (tăng amoni để chống đông tụ, tăng phốt phát để tẩy 
trắng) 

- Chưa chú ý đào tạo cán bộ môi trường 
- Đối phó khi thanh tra, ngại các đoàn kiểm tra 
- Ngại áp dụng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm MT 

 
11. Vấn đề quy chuẩn môi trường và doanh nghiệp  

Theo phản ánh của doanh nghiệp, chỉ cần một thay đổi nhỏ trong quy chuẩn về môi 
trường doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Sắp tới, Bộ TN&MT ban hành quy 

http://danviet.vn/tin-tuc/quang-nam-dan-vay-nha-may-thep-viet-phap-gay-o-nhiem-785080.html


PAGE 9 

chuẩn môi trường mới thay thế cho quy chuẩn hiện nay, chi phí đầu tư xử lý môi 
trường của doanh nghiệp cao su ước tính tăng gấp 2 lần.  

Chuyên gia Hoàng Dương Tùng cho biết ông ủng hộ và từng thuyết phục Bộ 
TN&MT xây dựng quy chuẩn môi trường riêng cho từng ngành như vậy mới sát với 
thực tiễn đặc thù của từng ngành. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có quy chuẩn riêng 
cho một số ngành, trong đó có cao su. Vừa qua, sau các sự cố liên quan đến môi 
trường như Formosa, xu hướng quản lý của nhà nước là quay lại quy chuẩn môi 
trường chung (như QCVN 40: 2011 về nước thải công nghiệp) thay vì tiếp tục sử 
dụng quy chuẩn môi trường theo ngành (như QCVN 01-MT:2015 về nước thải sơ 
chế cao su thiên nhiên) vì cho rằng quy chuẩn ngành lỏng lẻo hơn quy chuẩn chung. 
Tuy nhiên, việc thắt chặt quy chuẩn như vậy thực tế không giải quyết được gốc rễ 
vấn đề trong khi gây khó khăn cho doanh nghiệp, vì vậy, doanh nghiệp cần có tiếng 
nói phản biện và tiếp tục đóng góp cho quá trình sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật.  

 

3.2. Chia sẻ về mô hình sản xuất bền vững cấp cộng đồng  

Học viên được chia sẻ về hai mô hình sản xuất bền vững cấp cộng đồng tại các tỉnh 
Đồng Tháp, Đăk Lăk. Mô hình sản xuất được giới thiệu nhằm chia sẻ câu chuyện 
thành công từ việc áp dụng sản xuất bền vững đáp ứng cả ba mục tiêu kinh tế - môi 
trường – xã hội trong nông nghiệp và là gợi ý cho doanh nghiệp trong việc xây dựng 
mô hình sinh kế cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi dự án. Các mô hình được chia 
sẻ bao gồm: 

i. Ông Võ Văn Tiếng – Giám đốc Công ty Tâm Việt. Chia sẻ về “Mô hình canh 

tác gạo sạch Tâm Việt ở tỉnh Đồng Tháp - Bảo vệ môi trường và hệ sinh thái 

cho phát triển”5 

ii. Bà Triệu Thị Châu – Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh, huyện Cư M’gar, tỉnh 

Đăk Lăk, chia sẻ về “Phát triển sinh kế cộng đồng gắn với bảo vệ rừng: mô hình 

nông lâm kết hợp”6 

 

Mô hình canh tác gạo sạch Tâm Việt ở tỉnh Đồng Tháp - Bảo vệ môi trường 
và hệ sinh thái cho phát triển 
 
Thương hiệu gạo sạch Tâm Việt được Võ Văn Tiếng – một thanh niên 9X ngụ tại 
xã Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp xây dựng nên.  

Mặc dù là con nhà nông nhưng Tiếng vốn không quen và không thích nông 
nghiệp nhưng cuối cùng Tiếng chọn sản xuất gạo sạch vì mong muốn mang lại 
giá trị thật cho hạt gạo địa phương, thay đổi phương thức canh tác để những 
người bà con và láng giềng không còn bệnh tật, ung thư vì môi trường và thực 
phẩm ô nhiễm. 

                                                   
5 Thông tin tham khảo về Nông trại Tâm Việt 
6 Thông tin tham khảo về Hợp tác xã Bình Minh ở xã Cư Sue, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk 

Đắk 

https://www.facebook.com/le.khiem.374
http://nature.org.vn/vn/2018/07/binh-minh-cua-nhung-thanh-nien-mien-dat-do/
http://nature.org.vn/vn/2018/07/binh-minh-cua-nhung-thanh-nien-mien-dat-do/
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“Lúa của ba không phải là lương thực” – Tiếng đã từng tuyên bố với ba mình khi 
biết được rằng để có được 200 tấn lúa, ba đã phải dùng tới hơn 22 tấn phân hóa 
học. Lượng hóa học rất kinh khủng cả phân lẫn thuốc khiến cho đất không bình 
thường là đất nông nghiệp nữa và một hạt gạo cũng phải cõng trên mình bao 
nhiêu hóa chất. Không chỉ người sản xuất mà người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng 
bởi lượng hóa chất độc hại này dẫn đến nhiều loại bệnh tật. Chính vì vậy, Tiếng 
xây dựng thương hiệu gạo sạch Tâm Việt (Tâm của người Việt) với phương châm 
“Gạo ngon từ Đất – Gạo chất từ Tâm”. 

Ở địa phương, người dân thường làm lúa 3 vụ, đầu tư khoảng 500-700kg 
phân/ha, trong khi mô hình của Tiếng áp dụng các biện pháp điều chỉnh thuận 
theo quy luật tự nhiên, giảm thiểu hóa chất, làm hồi sinh môi trường. Tiếng trừ 
bệnh đạo ôn và rày nâu cho cây lúa bằng cách điều chỉnh việc bơm nước đủ và 
đúng lúc, cải thiện dinh dưỡng cho đất bằng nuôi cá, vịt và đốt rơm ủ phân, đuổi 
chuột bằng việc trồng sả và các loại cây dược liệu xung quanh cánh đồng, cách ly 
với các thửa ruộng xung quanh dùng thuốc và phân bón bằng các con đê, hồ cá, 
kênh mương đào. Sau một năm canh tác, vùng sinh thái xung quanh đồng ruộng 
đã phục hồi, cỏ và rau muống đã mọc trở lại. Người dân đến xin cỏ về cho trâu 
bò. Ếch nhái, cá tự nhiên cũng hồi sinh. Ngoài gạo sạch, Tiếng có các sản phẩm 
khác trong hệ sinh thái như cá, vịt, trứng vịt tự nhiên để bán cho khách.  

Năm 2015-2016, đồng bằng sông Cửu Long gặp hạn hán lịch sử, các địa phương 
và người dân lao đao vì thiếu nước. Nông trại của Tiếng vẫn tốt tươi vì trước đó 
đã đào ao lớn, chứa nước có thể đủ dùng cho 3-4 tháng mùa khô. Không canh tác 
toàn bộ, Tiếng dành khoảng 10% diện tích để trữ nước nhằm đảm bảo nguồn 
nước cho toàn bộ diện tích canh tác, chủ động với những thất thường của biến 
đổi khí hậu. 

Từ 2 ha mượn của bố mẹ năm 2015, đến nay Tiếng đã thử nghiệm thành công và 
mở rộng diện tích canh tác lúa sạch lên gần 50ha (10 ha của gia đình và 40 ha thuê 
đất của 37 hộ dân), cung cấp khoảng hơn 200 tấn gạo/vụ.  Gạo được đặt hàng 
trước khi thu hoạch, vì vậy không có để bán ra thị trường. Giá gạo bán được với 
giá 28.000 đồng/ kg (nay là 32.000 đồng/ kg), trung bình 1 ha lúa lời gấp 1,5 lần so 
với canh tác truyền thống sử dụng hóa chất. 

Địa phương và ngay cả thành viên trong gia đình, ban đầu chưa hiểu nên không 
ủng hộ, tìm cách ngăn cản Tiếng, cho đến khi kết quả thử nghiệm thành công, 
thông tin lên báo chí được chuyển đến Bí thư tỉnh Đồng Tháp, nhờ đó Tiếng 
được mọi người động viên hỗ trợ và tạo điều kiện mở rộng diện tích thuê canh 
tác.   

Tiếng cho biết, “em không bỏ tiền để xây dựng thương hiệu Tâm Việt nhưng em 
bỏ thời gian để xây dựng nó”. Tiếng đi bộ 3 tháng ngoài Bắc lang thang học hỏi và 
dành 8 tháng đạp xe xuyên Việt, nhiều khó khăn nhưng cũng xây dựng được 
nhiều mối quan hệ, sau này giúp có được nguồn khách hàng ổn định từ trước khi 
vụ mùa đầu tiên thu hoạch. Có đơn vị đã từng vào kiểm nghiệm và cho biết sản 
phẩm Tâm Việt đạt chuẩn hữu cơ. Tiếng đang tiếp tục mày mò để mở rộng mô 
hình một cách bền vững và dần dần chuyển giao “công nghệ” cho bà con nông 
dân cùng tham gia sản xuất an toàn và bền vững.  
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“Phát triển sinh kế cộng đồng gắn với bảo vệ rừng: mô hình nông lâm kết 
hợp tại Hợp tác xã Bình Minh, huyện Cư M’gar, tỉnh Đăk Lăk” 

Chị Triệu Thị Châu là một phụ nữ người Dao tiêu biểu ở xã Cư Suê, huyện Cư 
M’gar, tỉnh Đăk Lăk, vừa làm kinh tế giỏi vừa giúp bà con địa phương có công ăn 
việc làm và thu nhập ổn định.   

Năm 2016, chị Châu đứng ra thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Bình 
Minh với 27 xã viên đều là phụ nữ dân tộc Dao trong cùng cộng đồng và góp vốn 
1,030 tỉ đồng để sản xuất cà phê, hồ tiêu bền vững.  

Đồng bào người Dao ở Cư Suê được người Pháp di từ vùng Hoành Bồ, Quảng 
Ninh vào Tây Nguyên để làm cà phê từ thế kỷ trước. Vì vậy, so với nhiều vùng 
trồng cà phê ngày nay, cộng đồng này đã nhiều kinh nghiệm canh tác tiên tiến do 
kế thừa từ thời Pháp để lại. Bà con đã biết trồng quảng canh, trồng xen kẽ cà phê 
với các loại cây ăn quả và cho bóng mát như măng cụt, bòn bon, thanh trà, đu đủ. 
Trước 1995 bà con không trồng tiêu, sau này mới biết tận dụng hàng rào nương 
rẫy và các cây thân gỗ để làm cọc trồng tiêu.  

Tổng diện tích sản xuất hiện tại của Hợp tác xã là 2.500 m2. Gần đây mùa mưa bị 
đẩy lùi 1 tháng so với bình thường khiến cho việc phơi sấy café khó khăn và ảnh 
hưởng đến thu nhập. HTX Bình Minh đã đầu tư hệ thống lò sấy cà phê, tổng giá 
trị hơn 660 triệu giúp cứu được 30 tấn cà phê vụ vừa rồi.  

So với những vùng cà phê, tiêu độc canh, năng suất của đồng bào không cao bằng 
nhưng sản lượng và các yếu tố canh tác rất ổn định, ít rủi ro hơn, ít sâu bệnh, ít 
phải dùng hóa chất và ít phụ thuộc vào nước tưới hơn. Trong vùng vẫn còn nhiều 
loài động thực vật sinh sống, bà con vẫn vào rừng hái cây thuốc về chữa bệnh. 
Cây con làm ra (trừ cà phê, tiêu) đủ cung cấp cho cả cộng đồng, nếu thừa mới 
bán ra ngoài. Vì vậy, ngoài ý nghĩa kinh tế, giải quyết công ăn việc làm, còn giúp 
gắn kết cộng đồng. Chị Châu chia sẻ “Chúng tôi cũng chỉ hy vọng con cháu sau 
này tiếp nối truyền thống và giá trị cộng đồng trong sản xuất, tiêu dùng và phát 
triển bền vững”.  

 

3.3. Thực hành nhận diện rủi ro môi trường và xây dựng 
kế hoạch bảo vệ môi trường 

Học viên chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm chọn 1 công ty để thảo luận (trong đó 3 
công ty nằm trong nhóm doanh nghiệp tiên phong áp dụng hướng dẫn tự nguyện 
về an toàn môi trường và xã hội), với đại diện của công ty làm trưởng nhóm.  

Trình tự thảo luận như sau:  
(i) Liệt kê các rủi ro môi trường mà doanh nghiệp gặp phải hoặc tác động;  
(ii) Đánh giá rủi ro theo tiêu chí khả năng có thể xảy ra và mức độ tác động;  
(iii) Đánh giá rủi ro theo mức độ quan trọng và khẩn cấp xử lý;  
(iv) Lựa chọn rủi ro ưu tiên xử lý và xây dựng kế hoạch.  
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 Kết quả như sau:  
 

1. Nhóm Quasa Geruco cho rằng vấn đề quan trọng và cấp bách đối với công ty 
là chống xói mòn đất, ảnh hưởng đến cả công ty và người dân. Nhóm lên kế 
hoạch trồng mới cây cao su, trồng xen canh (lúa) và trồng thảm phủ   
 

2. Nhóm Krôngbuk cho rằng khô hạn và thiếu nước sạch cho sinh hoạt người 
lao động là vấn đề cần ưu tiên giải quyết. Nhóm đề xuất xây dựng các bể 
chứa nước mưa và hệ thống lọc nước cho 3 nông trường và 1 xí nghiệp của 
công ty cao su Krôngbuk 
 

3. Nhóm DakLaoruco chọn vấn đề hóa chất bảo vệ thực vật gây ô nhiễm đất và 
nước cần được ưu tiên xử lý. Nhóm đã thiết kế quy trình cụ thể giảm dần sử 
dụng phân bón vô cơ, tăng lượng phân bón hữu cơ trong chăm sóc cây cao 
su.  
 

4. Nhóm HTX Bình Minh: Nhóm chọn vấn đề mưa trái mùa và thiếu nước mùa 
khô, lên kế hoạch ứng phó bằng cách xây dựng quy trình tưới hợp lý, tưới 
tiết kiệm, hướng dẫn người dân tủ gốc giữ ẩm, trồng xen thêm các loài cây 
che bóng và cây họ đậu làm giàu đất, trang bị lò sấy cà phê thu hoạch sớm. 

 

IV. Phản hồi và góp ý sau tập huấn 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ấn tượng tốt về khóa tập huấn Các góp ý và đề xuất 

Về nội dung chương trình tập huấn 
- Nội dung hấp dẫn 
- Chương trình tham quan thực tế thú vị.  
- Trò chơi theo nhóm bổ ích 
- Giúp hiểu biết rõ ràng và cụ thể hơn về rừng nghèo, rừng 

giàu 
- Được biết các mô hình kinh tế môi trường có hiệu quả, đầy 

thuyết phục, cách thức canh tác, giữ đất, giữ rừng bền vững 
mà vẫn đảm bảo thu nhập ổn định. 

- Được học từ thiên nhiên những bài học sinh tồn, thích thú 
với đa dạng sinh học từ rừng. Chuyến đi thực địa giúp nhận 
biết được vai trò của bảo vệ thiên nhiên 

- Được làm việc, học tập, chia sẻ với những người yêu thiên 
nhiên, có ý thức bảo vệ môi trường.  

- Giúp kết nối các doanh nghiệp, tổ chức. Giúp doanh nghiệp 
phát hiện các rủi ro môi trường, học tập kinh nghiệm, giải 
pháp khắc phục. 

- Bộ phim tài liệu “The Cove” về tàn sát và bảo vệ cá heo rất 
hay. 

 
Về chuyên gia, khách mời 

- Chuyên gia chuyên nghiệp, là những những chuyên gia đầu 
ngành và có uy tín, chuyên môn cao, nội dung chia sẻ sâu 
sắc.   

- Khách mời đại diện nhóm cộng đồng tâm huyết và thẳng 
thắn chia sẻ kinh nghiệm. 

 

Về nội dung chương trình tập huấn 
- Ban tổ chức cần đưa ra các giải pháp hỗ trợ cụ thể hơn 

để các đơn vị có thể tham khảo, đúc kết để có thể áp 
dụng tại đơn vị mình.  

- Phim tài liệu nên chọn chủ đề gắn liên với doanh 
nghiệp tham gia sẽ thu hút sự quan tâm hơn (VD: phá 
rừng) 

 
Về phương pháp tổ chức 

- Nên kéo dài thời gian thảo luận (với chuyên gia) 
- Trên xe (trong lúc di chuyển) có thể nói chuyện, trao 

đổi, tổ chức nhiều trò chơi để mọi người làm quen với 
nhau và tiếp cận với chủ đề của chương trình. 

- Thành phần học viên quá đa dạng (nhiều thành viên 
từ các công ty, ngành nghề, khu vực khác nhau). 

 
Về công tác chuẩn bị, hậu cần 

- Đề làm tốt và chuyên nghiệp hơn, BTC cần có kế hoạch 
sớm và làm kỹ nội dung.  

- Ban tổ chức cần nắm rõ về từng con người dự kiến sẽ 
tập huấn (vị trí, trách nhiệm…) 

- Cần gửi tài liệu tập huấn sớm hơn để học viên tìm hiểu 
trước các chủ đề. 

- Thông báo lịch trình và chương trình sớm hơn để học 
viên chủ động sắp xếp. 

- Cần có thư mời chính thức.  
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Về phương pháp tổ chức 
- Phương pháp tốt, đưa ra vấn đề và đề xuất giải quyết rõ ràng, 

khoa học 
- Ấn tượng tốt về công tác điều hành chương trình tập huấn 

(talkshow, trò chơi khởi động, bài tập…). 
- Tổ chức chương trình sinh động, có tính ứng dụng cao. 
- Bài tập tình huống hay. 

 
Về công tác chuẩn bị, hậu cần 
Tổ chức chuyên nghiệp.  
Ban tổ chức rất nhiệt tình chu đáo giúp học viên nhận thức được 
tầm quan trọng của con người bảo vệ thiên nhiên.    
 
Vấn đề khác 

- Quan điểm “công khai minh bạch” rất hữu ích và cần áp 
dụng. 

 

Góp ý, đề xuất khác 
- BTC tiếp tục xây dựng những chương trình nhận thức 

môi trường xã hội để góp phần chuyển đổi nhận thức 
và cách nhìn về khái niệm “sạch”, “thân thiện môi 
trường”, “bảo vệ môi trường”, xây dựng kỹ năng phòng 
tránh thiên tai. 

- Mong được tâp huấn thêm về kỹ năng mềm (phân tích 
tình huống, lập kế hoạch hành động…) 

- Học viên được tham gia trồng cây tại VQG/ hay nơi tự 
nhiên nào đó.  

- Thời gian tổ chức tập huấn nên vào ngày làm việc 
trong tuần 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1:  

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 

MÔI TRƯỜNG VÀ HỆ SINH THÁI: NỀN TẢNG CHO DOANH NGHIỆP NÔNG 

NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Thời gian Hoạt động 

Phần 1 Nâng cao nhận thức thông qua thăm quan, học hỏi tại Vườn quốc 
gia Nam Cát Tiên, tỉnh Đồng Nai 

Ngày thứ 1 
06/07/2018 

Môi trường và Hệ sinh thái 

 Các chủ đề đa dạng sinh học, các loại rừng và giá trị của từng loại, vai 
trò của động vật hoang dã, các sáng kiến trong lâm nghiệp sẽ được thảo 
luận thông qua các hoạt động: 
- Tham quan tuyến cây Tùng – cây Gõ Bác Đồng – Thác Trời – Rừng 

Bằng Lăng Đạ Cộ - Ghềnh Bến Cự. 
- Xem thú hoang dã vào ban đêm 
Chuyên gia: 
Ông Hứa Đức Nhị - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn 

 Chiếu phim về Môi trường 

Ngày thứ hai 
07/07/2018 

Rừng và văn hóa bản địa 

Sáng Các chủ đề vài trò của rừng trong văn hóa bản địa, tri thức bản địa trong 
phát triển bền vững sẽ được thảo luận thông qua các hoạt động: 
- Thăm làng dân tộc Mạ, Stiêng ở Tà Lài. 

Chiều Di chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh 

Phần 2 Phát triển doanh nghiệp và bảo vệ môi trường, hệ sinh thái 

Ngày thứ ba 
08/07/2018 

Doanh nghiệp và môi trường, hệ sinh thái 

08:00 – 08:15 Đăng ký đại biểu PanNature và VRA 

08:15 – 08:30 Giới thiệu chương trình  

08:30 – 08:45 Trò chơi Khởi động  

08:45 – 09:15 Chính sách chuyển đổi rừng nghèo sang phát triển kinh tế ở Việt 
Nam 
Ông Hứa Đức Nhị - Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn 

09:15 – 10:15 Các công cụ quản lý môi trường và trách nhiệm bảo vệ môi trường 
của doanh nghiệp 
Ông Hoàng Dương Tùng – Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi 
trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường 

10:15 – 10:30 Tiệc trà 

10:30 – 12:45 Đối thoại với chuyên gia 
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12:45 – 13:30 Ăn trưa 

13:30 – 13:45 Khởi động 

13:45 – 14:15 Bảo vệ môi trường và hệ sinh thái cho phát triển: Mô hình canh 
tác gạo sạch Tâm Việt ở tỉnh Đồng Tháp 
Ông Võ Văn Tiếng – Giám đốc Công ty Tâm Việt 

14:15 – 14:45 Phát triển sinh kế cộng đồng gắn với bảo vệ rừng: mô hình nông 
lâm kết hợp 
Bà Triệu Thị Châu – Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh, huyện Cư M’gar, 
tỉnh Đăk Lăk. 

14:45 – 15:15 Bài tập nhóm 01: liệt kê các tác động môi trường của các dự án. 
Chia 04 nhóm thảo luận. 

15:15 – 17:30 Bài tập nhóm 2: Cuộc thi tìm Sáng kiến môi trường cho doanh 
nghiệp 
Xây dựng hoạt động đáp ứng các mục tiêu sau: 
- Giải quyết/ giảm thiểu các tác động môi trường; 
- Xây dựng và tăng cường quan hệ với cộng đồng; 
- Hỗ trợ phát triển sinh kế cho cộng đồng 

17:30 – 17:45 Tổng kết và đánh giá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAGE 2 

Phụ lục 2: 

Danh sách tham gia tập huấn 

STT 
Họ và tên  Cơ quan  

1.  
Diệp Xuân Trường 

Chuyên viên Ban Công nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp 
Cao su Việt Nam 

2.  
Vương Thanh Thảo 

Chuyên viên Ban Kế hoạch Đầu tư, Tập đoàn Công 
nghiệp Cao su Việt Nam 

3.  
Lê Võ Thanh Bình 

Chuyên viên Ban Quản lý Kỹ thuật, Tập đoàn Công 
nghiệp Cao su Việt Nam 

4.  Trịnh Phước Đông  VPĐD CPC, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam  

5.  Phan Hồng Ân Trưởng phòng KH-XDCB, Công ty Quasa Geruco 

6.  Trần Ngọc Lành Phó Tổng Giám đốc Công ty Krongbuk- Ratanakiri 

7.  Hoàng Nhật Viên Công ty Krongbuk- Ratanakiri 

8.  Kay Vibol Phó VP, Công ty Đồng Nai Kratie 

9.  Ngô Hoàng Chương GĐ nông trường 1, Công ty Tây Ninh Siêm Riệp 

10.  Nguyễn Huỳnh Đoan 
Trang 

Chuyên viên, Công ty Việt Lào 

11.  Đinh Vinh Quang Phó TGĐ, Công ty Hoàng Anh Mang Yang Ratanakiri 

12.  
Hoàng Minh Tâm 

Q.Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật, Công ty Dầu tiếng 
Campuchia 

13.  Trần Vĩnh Tuấn Phó TGĐ, Công ty Đồng Phú Kratie 

14.  Vũ Văn Bình Phó phòng Kế hoạch, Công ty VKETI  

15.  Ông Lưu Hữu Lâm Giám đốc Công ty Nông nghiệp CNC - DRI 

16.  
Ông Trần Văn Tính Phó Giám đốc Daklaoruco 

17.  
Trịnh Văn Pháp 

Phó phòng KTSX Công ty TNHH cao su Đắk Lắk tại 
Lào 

18.  
Bà Trần Thị Thúy Hoa 

Trưởng ban Tư vấn Phát triển ngành cao su, Hiệp hội 
Cao su Việt Nam 

19.  Bà Phan Trần Hồng Vân Chánh Văn phòng, Hiệp hội Cao su Việt Nam 

20.  
Bà Khúc Thị Tình 

Phó Chánh Văn phòng, Hội phát triển hợp tác Việt 
Nam - Lào - Campuchia (VILACEAD) 

21.  
Bà Triệu Thị Châu 

HTX Nông nghiệp Bình Minh, huyện Cư Mga, tỉnh 
Đắk Lắk 

22.  
Ông Võ Văn Tiếng 

Giám đốc Công ty TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản 
Tâm Việt  
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23.  Ông Hứa Đức Nhị Nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT 

24.  
Ông Hoàng Dương Tùng 

Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, 
Bộ TN&MT 

25.  Bà Đỗ Thị Hải Linh PanNature 

26.  Bà Nguyễn Hoàng Phượng PanNature 

27.  Bà Phạm Thị Huyền PanNature 

 
 


