
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH  
 

Thời gian Chuyên đề Nội dung  

Ngày 21/06/2018  

8.30 – 9.00  Đăng ký đại biểu  
9.00 – 9.50 Phần mở đầu 

 
Chào mừng và giới thiệu  
Làm quen, khảo sát và đánh giá nhu cầu học viên  
Giới thiệu chương trình và các tài liệu được sử 
dụng trong tập huấn 
Chụp ảnh lưu niệm 

Bối cảnh chung về mỗi liên hệ giữa doanh nghiệp và phát triển bền vững  

9.50 -10.20 Giới thiệu về hợp tác 
Doanh nghiệp 

Tại sao hợp tác với doanh nghiệp có ý nghĩa 
trong bối cảnh Việt Nam? – TS. Romie Goedicke, 
IUCN Hà Lan 

10.20 -10.35 Tiệc trà  

10.35 – 11.30 Vai trò của doanh nghiệp 
trong thúc đẩy tăng 
trưởng xanh 

Diễn đàn thảo luận gồm Chuyên gia từ cơ quan 
quản lý, khối tư nhân và tổ chức xã hội - Bà 
Nguyễn Hoàng Phượng, PanNature thúc đẩy thảo 
luận. 

11.30 -12.00 Thảo luận nhóm Doanh nghiệp trong mối liên hệ với phát triển 
lâm nghiệp, bảo vệ cảnh quan.  
 

12.00 – 13.00 Ăn trưa 
 

Thiết kế khung hợp tác với doanh nghiệp 
13.00 – 16.40 
 

Biến rủi ro thành cơ hội 
trong hợp tác với doanh 
nghiệp   

Thông qua các bài trình bày, chia sẻ bài tập thảo 
luận sẽ làm rõ các nội dung: 
- Xác định rủi ro và cơ hội trong hợp tác với 
doanh nghiệp; 
- Xây dựng khung hợp tác nhằm biến rủi ro 
thành cơ hội hợp tác; 
- Đánh giá tiến trình thay đổi thành công 
thông qua hợp tác (mô hình ADKAR); 
- Cách tiếp cận hiệu quả đối với doanh 
ngiệp (mô hình Business canvas); 
- Đánh giá dịch vụ hệ sinh thái;  
Phụ trách: - TS. Romie Goedicke, IUCN Hà Lan 

16.40 – 17.00 Tổng kết và kết thúc ngày đầu tiên 
 



Ngày 22/06/2018 

Thực hành xây dựng kế hoạch hợp tác với doanh nghiệp 
9.00 - 9.30 
 

Giới thiệu về Tài chính xanh 
Ông Jan Willem den Besten, IUCN Hà Lan 
 

9.30 – 10.00 Sáng kiến hợp tác với doanh nghiệp xây dựng Hướng dẫn tự nguyện giảm 
thiểu rủi ro môi trường – xã hội cho doanh nghiệp – Bà Nguyễn Hoàng 
Phượng, PanNature 
 

10.00 – 10.30 Hỏi đáp – Thảo luận chung 
 

10.30 – 10.45 Tiệc trà 
 

10.45 -11.45 Phương thức hợp tác hiệu quả dẫn đến sự thay đổi 
Sử dụng mô hình Business canvas để đánh giá các phương thức hợp tác  
 

12.00 – 13.00 Ăn trưa 
 

13.00 – 14.30 Thực hành xây dựng kế hoạch hợp tác với doanh nghiệp 
Các nhóm xây dựng kế hoạch và chia sẻ; 
 

14.30 -15.30 Xác định mục tiêu và kế hoạch tiếp theo 
Sử dụng mô hình Business Canvas để xác định mục tiêu, hành động và các bước 
tiếp theo. 
 

15.30 – 15.45 Tiệc trà 
 

15.45 – 16.45 Phản hồi - Đánh giá sau tập huấn 
 

16.45 -17.00 Tổng kết và bế mạc 
 

Hình thức tổ chức: Giảng viên trình bày, thảo luận nhóm, đối thoại với khách mời, chia sẻ cá nhân, 
bài tập tình huống. 
 
Ngôn ngữ: Song ngữ Anh-Việt (có phiên dịch) 
 

 
 

 


