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CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ 

NHÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM VÀ CÁC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ Ở CAMPUCHIA 

KẾT NỐI VÌ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

 

Giới thiệu 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp của 

Việt Nam hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực môi trường và bảo tồn thiên nhiên. Từ năm 

2015, PanNature bắt đầu khởi xưởng Sáng kiến kết nối với khối tư nhân Việt Nam nhằm 

tăng cường trách nhiệm xã hội và môi trường của đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực 

nông nghiệp với mục tiêu đóng góp cho đầu tư và phát triển bền vững hơn ở vùng Mekong. 

PanNature và các đối tác Tổ chức Oxfam tại Việt Nam và Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam và nhóm đại diện khối tư nhân đã phát triển Hướng dẫn tự nguyện cho 

lĩnh vực này trong năm 2016 và hiện đang thí điểm áp dụng. Tập đoàn Công nghiệp Cao 

su Việt Nam (VRG) và Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk (DRI) là hai đơn vị tiên 

phong trong thí điểm áp dụng tại các dự án đầu tư của mình ở Lào và Campuchia. 

Tại Campuchia, Công ty TNHH Phát triển Cao su Krông Buk – Ratanakiri (KRRC) – một 

thành viên của VRG hiện đầu tư cao su ở tỉnh Ratanakiri thuộc vùng Đông Bắc Campuchia 

đang thực hiện các kế hoạch hành động nhằm phát triển cộng đồng cũng như xây dựng 

các kỹ năng. Công ty mong muốn tìm kiếm các đối tác NGO địa phương đang làm việc 

trong lĩnh vực phát triển để cùng hợp tác. 

Nhằm kết nối các đối tác doanh nghiệp trong chương trình thí điểm của chúng tôi với các 

tổ chức NGO tại Campuchia, PanNature tổ chức buổi gặp gỡ này. Chúng tôi hi vọng buổi 

gặp gỡ này sẽ giúp tăng cường các trao đổi và đối thoại giữa NGOs và khối tư nhân của 

Việt Nam và mở ra cơ hội hợp tác trong tương lai. Buổi gặp gỡ được tổ chức với sự hỗ trợ 

tài chính của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam. 

Thời gian và Địa điểm: 

Thời gian: 8:00 - 12:00, Thứ Ba, ngày 18 tháng 12 năm 2018. 

Địa điểm: Nhà hàng Khmer Surin, Nhà số 9, Đường 57, Sangkat Boung Keng Kang I, 

Khan Chamkarmon, Phnom Penh, Cambodia. 

Vui lòng tìm thông tin địa điểm trên bản đồ này hoặc gọi cho Nhà hàng theo số +855 (0) 

12 887 320/ +855 (0) 12 797 539/ +855 (0) 12 912 319 để được chỉ dẫn. 

 

https://www.khmersurinrestaurant.com/meeting-rooms/
https://www.google.com/maps/place/Khmer+Surin/@11.5549703,104.9223212,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x310950ec7a458087:0x2fb64a6f23e2a413!8m2!3d11.5549703!4d104.9245099
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Chương trình 

Thời gian Chương trình 

8:00 – 8:30 Đăng ký đại biểu  

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

8:30 – 8:40 Phát biểu chào mừng  

Bà Đỗ Thị Hải Linh – Trưởng phòng Nghiên cứu Chính sách, Trung tâm 
Con người và Thiên nhiên 

8:40 – 9:10 Kết nối Khối Tư nhân vì sự Phát triển bền vững  

Bà Nguyễn Hoàng Phượng, Điều phối viên Chương trình Chính sách, 
Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

9:10 – 9:40 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam: Cam kết Phát triển bền 
vững 

Ông Trần Minh – Trưởng Ban Công nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Cao 
su Việt Nam 

9:40 – 10:0 Tiệc trà 

10:00 – 10:20 Công ty TNHH Phát triển cao su Krông Buk Ratanakiri và Kế 
hoạch hành động thực hiện Cam kết phát triển bền vững của Tập 
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 

Ông Trần Ngọc Lành – Phó Tổng Giám đốc, Công ty TNHH Phát triển 
cao su Krông Buk – Ratanakiri 

10:20 – 10:40 Hiệp hội Cao su Việt Nam: Hỗ trợ cho Ngành Cao su Phát triển 
bền vững  

TS. Trần Thị Thúy Hoa – Trưởng ban Tư vấn Phát triển ngành Cao su, 
Hiệp hội Cao su Việt Nam 

10:40 – 11:45 Thảo luận và kết nối 

Bà Nguyễn Hoàng Phượng điều phối và thúc đẩy 

11:45 – 12:00 Tổng hợp và kết luận 

12:00 – 13:30 Ăn trưa 

 

Ngôn ngữ:  

Phiên dịch Tiếng Việt – Tiếng Anh 

Liên hệ: 

Bà Nguyễn Hoàng Phượng theo số (+84) 984-127-767 hoặc email 

hoangphuong@nature.org.vn  
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