
 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

CẢI THIỆN CHÍNH SÁCH VÀ TÀI CHÍNH CHO PHÁT TRIỂN TRỒNG RỪNG GỖ LỚN  
Ở VIỆT NAM 

 
Khách sạn Vian, thành phố Đà Nẵng, ngày 23-24 tháng 6 năm 2018 

 

Thời gian Nội dung – Hoạt động Thực hiện 

Ngày 23/6/2018 

8.00-8.30 Đăng ký đại biểu  

8.30-8.40 Chào mừng và giới thiệu chương trình hội thảo PanNature 

8.40-9.00 Phát biểu đề dẫn: 

Xác định rủi ro và cơ hội cho tiếp cận phát triển lâm 

nghiệp đồng bộ, bền vững và ý nghĩa đối với Việt Nam 

Jan Willem 

IUCN Hà Lan 

9.00-9.20 Tổng quan chính sách và cơ hội hỗ trợ phát triển trồng 

rừng gỗ lớn / luân kỳ dài ở Việt Nam 

Chuyên gia chính 

sách 

9.20-9.45 Doanh nghiệp đầu tư trồng rừng gỗ lớn: Kết quả thực 

hiện và thách thức áp dụng chính sách  

Đại diện doanh 

nghiệp trồng rừng 

9.45-10.10 Trồng rừng quy mô hộ gia đình và triển vọng phát triển 

trồng rừng gỗ lớn 

Đại diện các nhóm 

hộ trồng rừng 

10.10-10.30 Nghỉ giải lao  

10.30-10.50 Thí điểm phát triển trồng rừng gỗ lớn nhìn từ chính sách 

nguồn giống, sử dụng đất và chính sách chuyển đổi mô 

hình trồng rừng luân kỳ ngắn sang luân kỳ dài  

Chuyên gia khuyến 

lâm 

10.50-11.50 Thảo luận chung / Đối thoại chuyên gia (panelists): 

Gỡ bỏ rào cản, thúc đẩy chính sách hỗ trợ doanh nghiệp 

đầu tư trồng rừng gỗ lớn, phát triển cảnh quan rừng bền 

vững  

IUCN Hà Lan và 

PanNature 

11.50-12.00 Tóm tắt kết qủa thảo luận phiên buổi sáng  

12.00-13.30 Nghỉ ăn trưa  

13.30-14.00 Thách thức chính sách kinh tế-tài chính cho phát triển 

trồng rừng gỗ lớn ở Việt Nam 

Chuyên gia chính 

sách 

14.00-14.20 Hỗ trợ tài chính cho phát triển trồng rừng gỗ lớn gắn với 

mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy 

thoái rừng 

Chuyên gia Dự án 

KfW 



14.20-14.40 Chia sẻ sáng kiến quốc tế:  

Kết nối doanh nghiệp và hộ gia đình thông qua cơ chế 

tín dụng-tài chính đổi mới cho phát triển nông-lâm 

nghiệp thích ứng với BĐKH 

Chuyên gia F3-Life 

14.40-15.00 Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế (poster): 

Trồng rừng, sinh kế và phát triển cảnh quan rừng bền 

vững 

Đại biểu 

Indonesia, 

Philippines,… 

15.00-15.20 Kết nối doanh nghiệp và hộ trồng rừng có chứng chỉ: 

Trường hợp IKEA ở Việt Nam và khuyến nghị chính sách 

Chuyên gia độc lập 

15.20-15.40 Nghỉ giải lao  

15.40-16.40 Thảo luận chung: 

Chính sách đổi mới về cơ chế đầu tư, tài chính, tín dụng 

cho phát triển trồng rừng luân kỳ dài ở Việt Nam 

IUCN Hà Lan 

PanNature 

16.40-16.50 Tổng hợp kết quả thảo luận và các khuyến nghị chính IUCN Hà Lan 

16.50-17.00 Kế hoạch điền dã/tham quan thực địa mô hình trồng 

rừng tại Đà Nẵng và đăng ký tham gia (ngày 24/6/2018) 

 

Bế mạc hội thảo 

PanNature và 

LHHVN 

 

 

Ngày 24/6/2018 

8.15- Khởi hành từ khách sạn Vian PanNature 

9.30-11.30 Tham quan thực địa rừng trồng liên kết tại Hoà Phú, Hòa 

Vang 

11.30- Di chuyển về thành phố Đà Nẵng 

 

 
 


