
 
                 

 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN  

Hướng đến chuỗi giá trị cao su bền vững: Giới thiệu một số chương trình 
chứng chỉ bền vững cho ngành cao su tại Việt Nam 

 
 

Thời gian Hoạt động Thực hiện 

Ngày thứ nhất: 24/12/2019 
8:00-8:30 Đăng ký đại biểu 

 
 

8:30-9:00 Giới thiệu chương trình 
PanNature  
 
Phát biểu chào mừng  
Ông Nguyễn Viết Tượng – PCT Hiệp hội Cao su Việt Nam  
 
Khai mạc hội thảo 
Ông Trương Minh Trung – Phó TGĐ Tập đoàn Công nghiệp 
Cao su Việt Nam  
 

 

9:00-10:30 Giới thiệu về Quản lý rừng bền vững (QLRBV) và 
chứng chỉ rừng (CCR) 
Khái niệm và nội hàm QLRBV và CCR 
Sư cần thiết thực thi QLRBV và CCR (giá trị rừng, yêu cầu 
pháp lý và thị trường) 
Các nguyên tắc và cách tiếp cập trong QLRBV 
Hệ thống tiêu chuẩn QLRBV (FSC và PEFC) 
Quy trình thực hiện QLRBV và CCR 
 

Giảng viên 

10:30-10:45 Nghỉ giải lao 
 

 

10:45-11:45 Thảo luận chung  về QLRBV và CCR Điều hành: Giảng 
viên 

11:45-13:30 Nghỉ ăn trưa  
13:30-14:30 Quy định của chính phủ về QLRBV và CCR  
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Nội dung cơ bản của Luật Lâm Nghiệp 2017 liên quan đến 
QLRBV và CCR 
Thông tư 28 về xây dựng phương án QLRBV và tiêu chuẩn 
QLRBV Việt Nam (áp dụng cho đối tượng là tổ chức kinh 
tế)  
 

14:30- 14:45 Nghỉ giải lao 
 

 

14:45-15:45 Giới thiệu về hệ thống nguyên tắc và chính sách của 
VFCS/PEFC 
Tổ chức PEFC 
Chính sách cơ bản của PEFC 
VFCS - Tiêu chuẩn PEFC Vietnam (P&Cs) 

Ông Lê Văn Bình - 
Văn phòng Chứng 
chỉ rừng Việt 
Nam 

15:45- 16:30 Hỏi đáp chuyên gia  
17:00 Tổng kết ngày hội thảo thứ nhất PanNature 

 
Ngày thứ hai: 25/12/2019 
8:30-10:15 Giới thiệu về hệ thống nguyên tắc và chính sách của 

FSC 
Tổ chức FSC 
Tiến trình gia nhập FSC 
Chính sách cơ bản của FSC 
Cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp cao su tham gia 
chương trình chứng chỉ FSC 
 

Bà Vũ Quế Anh - 
Đại diện FSC Việt 
Nam 

10:15-10:30 Nghỉ giải lao  
 

10:30-11:30 Giới thiệu về hệ thống nguyên tắc và chính sách của 
FSC (tiếp) 
Tiêu chuẩn FSC Vietnam (P&Cs) 
Giới thiệu hai hệ thống chứng chỉ FSC-FM và FSC-COC 
 

Bà Vũ Quế Anh - 
Đại diện FSC Việt 
Nam 

11:30-11:45 Hỏi đáp chuyên gia Toàn thể đại biểu 
 

11:45-13:30 Nghỉ ăn trưa  
13:30-13:45 Khởi động – hoạt động tập thể  
13:45-14:15 Giới thiệu Sổ tay hướng dẫn quản lý rừng cao su bền 

vững và một số kinh nghiệm thực thi QLRBV và CCR 
 

Bà Trần Thúy Hoa 
– BCĐ PTBV 
ngành cao su – 
VRG 

14:15-15:15 Bài tập thảo luận nhóm: Mức độ đáp ứng của doanh 
nghiệp với các tiêu chí cơ bản của FSC  
Thảo luận nhóm 30 phút 
Trình bày của các nhóm 

Điều hành: Giảng 
viên 
 

15:15-15:30 Nghỉ giảo lao   
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15:30 – 16:00 Bài tập thảo luận nhóm: Mức độ đáp ứng của doanh 
nghiệp với các tiêu chí cơ bản của FSC  
Trình bày của các nhóm (tiếp) 
 

Điều hành: Giảng 
viên 
 

16:00-16:30 Giới thiệu vai trò, nội dung và quy trình lập một 
phương án QLRBV  
Giới thiệu về ý nghĩa của Phương án QLRBV 
Phân tích ví dụ của một phương án QLRBV của một công ty 
LN đã có chứng chỉ  
 

Giảng viên 

16:30- 17:00 Tổng kết tập huấn 
Giới thiệu chương trình tham quan thực tế 
 

Đại diện VRG  
PanNature 

Ngày thứ ba: 26/12/2019, tham quan công ty lâm nghiệp áp dụng chứng chỉ FSC . 
 

Thông tin về giảng viên chính 
PGS.TS. Đỗ Anh Tuân là chuyên gia lâu năm trong ngành lâm nghiệp. Ông là giảng viên cao 
cấp của Đại học Lâm nghiệp với hơn 24 năm kinh nghiệm, đồng thời tham gia thỉnh giảng tại 
các trường đại học trong nước.  Hiện nay, ông là Giám đốc Trung tâm quản lý rừng bền vững 
và chứng chỉ rừng thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp (Xuân Mai, Hà Nội), đồng thời là thành 
viên của Tổ công tác quốc gia về phát triển bộ tiêu chuẩn quản lý rừng bền vững theo tiêu 
chuẩn FSC quốc tế. PGS.TS. Đỗ Anh Tuân có chứng chỉ quốc tế về đánh giá FSC ISO 19011, và 
chứng chỉ FSC FM và FSC Trademark, đã trực tiếp hỗ trợ và tham gia đánh giá cấp chứng chỉ 
FSC FM/CoC cho nhiều công ty lâm nghiệp và nhóm hộ ở Việt Nam.  
 
Thông tin liên hệ  
 
Hỗ trợ hậu cần  
Nguyễn Minh Phương 
DĐ: 0945551309 
Email: minhphuong@nature.org.vn  
 
Hỗ trợ nội dung  
Đỗ Hải Linh 
DĐ: 0912104344 
Email: linh@nature.org.vn  
 

 

 

 

 

 

mailto:minhphuong@nature.org.vn
mailto:linh@nature.org.vn
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Chương trình tham quan ngày 26/12/2019 

 

Điểm tham quan: Đội trồng và QLBV rừng Mang Yang thuộc Công ty MDF Vinafor Gia Lai 

Xã H’ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai 

Thời gian: Sáng 26/12/2019 

Lịch trình:  

- 7h30: Khởi hành từ Khách sạn.  

- 8h15: Gặp gỡ giao lưu tại Đội Trồng & QLBV Rừng  Mang Yang 

- 8h45: Tham quan hiện trường 

- 10h30: Khởi hành về khách sạn.  
- 11h30: Ăn trưa tại khách sạn.  

Phương tiện di chuyển: Xe 45 chỗ 

Phụ trách hậu cần: Nguyễn Minh Phương, ĐT: 0945551309 

Hỗ trợ nội dung:  

- Cán bộ chuyên trách FSC Công ty MDF Vinafor Gia Lai  

- PGS.TS. Đỗ Anh Tuân, ĐT: 0912311434 
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Về Công ty MDF Vinafor Gia Lai 

Chi nhánh Tổng Công ty Lâm Nghiệp Việt Nam - Công ty MDF Vinafor Gia Lai - được thành 

lập năm 2012 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV MDF Vinafor Gia Lai, sáp nhập 

vào Công ty mẹ Vinafor. Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu là trồng rừng nguyên 

liệu, sản xuất ván sợi ép (MDF). Công ty quản lý quy trình sản xuất khép kín, từ trồng rừng 

đến chế biến, sản xuất ra thành phẩm, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn ISO 

9001-2008. Công ty có quy mô vốn đầu tư 515,4 tỷ đồng, quản lý diện tích 17.000ha rừng 

trồng, có 4 đơn vị trực thuộc, là các Đội Trồng & QLBV Rừng An Khê, Mang Yang, Kông Chro 

và Krông Pa.  

 
Từ tháng 7/2011 Công ty MDF Vinafor Gia Lai cùng với nhóm thực hiện chứng chỉ rừng FSC 
của Vinafor thực hiện quản lý rừng bền vững theo các tiêu chí của Hội đồng quản trị rừng thế 
giới FSC và đã được tổ chức Woodmark đánh giá, cấp chứng chỉ rừng FSC số SA-FM/COC-
004168 tháng 9/2013. 
 
Tính đến tháng 5/2019, công ty có khoảng 3.450 ha rừng có chứng chỉ FSC®, trong đó, đội 
trồng và quản lý bảo vệ rừng Mang Yang: 1.500 ha. Công ty cho biết trong tương lai sẽ xem 
xét đưa cây cao su vào nguyên liệu chế biến. 
 

Tham khảo thêm tại: www.mdfgialai.com  

 
Về Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor)  
  
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) được thành lập năm 1995, trên cơ sở sáp nhập 

10 Tổng công ty trực thuộc Bộ Lâm nghiệp cũ, nay là Bộ NN&PTNT, hoạt động chính trong 

lĩnh vực trồng, bảo vệ rừng và chế biến lâm sản với quy mô hoạt động trên toàn quốc, quản 

lý hơn 80.000ha rừng. Vinafor chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ năm 2009, 

cổ phẩn hóa và trở thành công ty đại chúng năm 2016.   

Tháng 9 năm 2013 Vinafor nhận chứng chỉ rừng FSC® do tổ chức đánh giá Woodmark trao 
với mã số chứng nhận SA-FM/COC-004168. Gỗ rừng trồng có chứng chỉ FSC của công ty gồm 
các loài: Keo lai, Keo tai tượng, Tếch, Bạch đàn, Thông… Tổng diện tích đạt chứng chỉ 
rừng FSC® của Vinafor năm 2019 là: 20.284,07 ha, trong đó, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 
Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi): 2.987,35 ha; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp La Ngà (tỉnh Đồng 
Nai): 7.737,36 ha; Công ty Lâm nghiệp Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình): 6.103,53 ha, Công ty MDF 
Vinafor Gia Lai (tỉnh Gia Lai): 3.455,83 ha. 
 
Tham khảo thêm tại: http://vinafor.com.vn/  
 

http://www.mdfgialai.com/
http://vinafor.com.vn/

