
 

   
 

 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 

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

NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 

Bối cảnh 

Nông, lâm nghiệp là lĩnh vực đầu tư nhiều rủi ro khi phụ thuộc rất nhiều vào môi 

trường và hệ sinh thái tuy nhiên lại đang đóng góp tới 24% tổng lượng khí nhà kính toàn cầu 

– đứng thứ hai trong các nguồn phát thải khí nhà kính1. Việc chuyển đổi đất rừng tự nhiên 

sang phát triển các dự án nông, lâm nghiệp kết hợp với việc sử dụng phân bón, sự gia tăng 

các phương tiện vận chuyển liên quan đến các hoạt động nông lâm nghiệp đang đóng góp vào 

sự ấm lên của Trái đất. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản cũng tiếp tục 

gây áp lực lên môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Hệ quả của toàn bộ quá trình đó đóng 

góp vào sự thay đổi khắc nghiệt của thời tiết và và sự bất thường của thiên tai tác động ngược 

lại đến lĩnh vực nông, lâm nghiệp.  

Nhằm giúp cho Doanh nghiệp hiểu rõ mối quan hệ phụ thuộc giữa nông lâm nghiệp 

với môi trường và hệ sinh thái trong phát triển bền vững, Trung tâm Con người và Thiên 

nhiên phối hợp với Hiệp hội Cao su Việt Nam tổ chức tập huấn “Môi trường và hệ sinh thái: 

Nền tảng cho Doanh nghiệp nông lâm nghiệp phát triển bền vững”. Tập huấn kỳ vọng sẽ hỗ 

trợ Doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp nhận diện được mối quan hệ phụ thuộc 

và các biện pháp giúp bảo vệ môi trường và hệ sinh thái trong hoạt động đầu tư, kinh doanh. 

Tập huấn được tổ chức với sự hỗ trợ tài chính của Chương trình hợp tác của Liên hợp quốc 

về Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng (UNREDD+ Việt Nam). 

Thời gian và địa điểm dự kiến: 

Thời gian: Ngày 6,7,8/07/2018 (Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ nhật)  

                                                           
1 Contribution of Working Group III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC (2014)) 

https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg3/
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Địa điểm: Vườn Quốc gia Nam Cát Tiên, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh 

 Mục tiêu: 

1. 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; 

2. Tăng cường hiểu biết về các chính sách môi trường, bảo tồn trong quản lý doanh 

nghiệp; 

3. 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); 

4. Xây dựng chính sách nội bộ và kế hoạch bảo vệ môi trường cho Doanh nghiệp. 

Đối tượng tập huấn: 

 Lãnh đạo các doanh nghiệp, Tập đoàn cấp vừa trở lên; 

 Cán bộ môi trường, cán bộ kỹ thuật, Giám đốc nông trường và Nhà máy; 

 Các cán bộ phận liên quan đến kế hoạch, chiến lược và truyền thông. 

Dự thảo chương trình 

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 

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. 

 Chiếu phim về Môi trường (lựa chọn) 
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 
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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 – 11:30 Thảo luận tổng thể 

Talk show format. 
11:30 – 12:00 Bài tập nhóm 01: liệt kê các tác động môi trường của các dự án. 

Chia 04 nhóm thảo luận. 
12:00 – 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 TNHH MTV Nuôi trồng Thủy sản 
Tâm Việt (Gạo 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 – 15:00 Tiệc trà 
15:00 – 17:00 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 

17:00 – 17:30 Tổng kết và đánh giá 
 


