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TỌA ĐÀM
SÁNG KIẾN 1 TỶ CÂY XANH VÀ
CƠ HỘI HỢP TÁC ĐA BÊN TRONG PHỤC HỒI RỪNG VIỆT NAM

Trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu, đi đôi với nỗ lực giảm mất rừng, các hành
động khẩn cấp nhằm phục hồi các cảnh quan rừng rộng lớn đã bị mất và suy thoái trước đây là
vô cùng cần thiết. Năm 2011, một nhóm các nhà lãnh đạo toàn cầu đã họp tại Bonn (Cộng hoà
LB Đức) và phát động chiến dịch toàn cầu Thách thức Bonn (Bonn Challenge). Chiến dịch
nhằm hướng tới mục tiêu khôi phục 150 triệu ha rừng và đất rừng đang bị suy thoái vào năm
2020 và tăng lên 350 triệu ha vào năm 2030. Chiến dịch này tiếp tục được mở rộng thông qua
Lời kêu gọi tại Diễn đàn Kinh tế thế giới 2020 tại Davos (Thuỵ Sỹ) – Một nghìn tỷ cây xanh
quy mô toàn cầu để bắt đầu thập kỷ phục hồi hệ sinh thái (2020-2030) thông qua kết nối các
chính phủ, doanh nghiệp và xã hội dân sự.
Việt Nam được biết đến là quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á chuyển đổi thành công
từ trạng thái mất rừng cao sang trồng và tái sinh rừng trên diện rộng. Đây là kết quả của những
thay đổi lớn trong chính sách kinh tế - xã hội – môi trường và các nỗ lực trồng, tái sinh rừng
trong suốt 30 năm sau Đổi Mới. Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của biến đổi khí hậu thời gian
gần đây cùng những thay đổi lớn trong mô hình phát triển quốc gia khiến Việt Nam một lần
nữa cần tìm kiếm các giải pháp hữu hiệu hơn để phục hồi cảnh quan rừng quốc gia. Đề xuất
trồng mới một tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ đề xuất tại kỳ hợp Quốc hội khoá XIV đã
mở ra cơ hội cho giai đoạn nỗ lực mới này.
Nằm trong chuỗi sự kiện chuyên đề “Bảo tồn và phục hồi hệ thống rừng tự nhiên Việt
Nam: Tầm nhìn và các giải pháp chính sách”, Toạ đàm này mong muốn tạo diễn đàn để các
nhà quản lý, doanh nghiệp, các nhà khoa học, các tổ chức phi chính phủ trong nước, quốc tế
và cộng đồng địa phương cùng thảo luận về các cơ hội, thách thức cũng như định vị vai trò,
thúc đẩy hợp tác giữa các bên để có thể biến Sáng kiến này thành hiện thực.
Thời gian: 13:30 – 17:00, thứ Tư, ngày 23 tháng 12 năm 2020
Địa điểm: Tầng 6, Nhà khách Quốc hội, 27A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Sự kiện được được Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) chủ trì tổ chức,
nằm trong khuôn khổ dự án Bảo tồn và sử dụng Bền vững đa dạng sinh học và dịch vụ môi
trường rừng ở Việt Nam do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức (BMZ) tài trợ và do tổ chức
GIZ Việt Nam cùng các đối tác chính phủ và phi chính phủ thực hiện.

Chương trình Tọa đàm: Sáng kiến 1 tỉ cây xanh và cơ hội hợp tác đa bên
trong phục hồi rừng Việt Nam
Thời gian: 13:30 – 17:00, thứ Tư, ngày 23 tháng 12 năm 2020
Địa điểm: Tầng 6, Nhà khách Quốc hội, 27A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Thời gian
13:15 – 13:30
13:30 – 13:40
13:40 – 14:00
14:00 – 14:20
14:20 – 15:20

15:20 – 15:30

Nội dung
Đăng ký đại biểu
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)
Đề dẫn thảo luận
Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc PanNature
Thách thức Bonn: Phục hồi rừng và đất rừng trên phạm vi toàn cầu
IUCN Việt Nam
Tiếp cận cảnh quan trong phục hồi rừng tự nhiên
Tropenbos Việt Nam
Thảo luận Bàn tròn: Phục hồi rừng Việt Nam – Thúc đẩy tái sinh tự
nhiên hay đầu tư trồng rừng mới?
 Chính sách Trồng rừng thay thế, Đại diện Quỹ Bảo vệ và Phát
triển rừng tỉnh Đăk Lăk
 Các hoạt động phục hồi rừng của cộng đồng địa phương, Đại
diện cộng đồng
 Các hoạt động phục hồi rừng của các nhóm, tổ chức liên quan,
Sống Foundation, Nhóm Gia đình em yêu Thiên nhiên Việt
Nam
 Mối quan tâm và sự tham gia của khối doanh nghiệp, Đại diện
từ các doanh nghiệp
Tổng kết thảo luận
Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc PanNature

15:30 - 15:45

Nghỉ giải lao

15:45 - 16:30

Tóm lược kết quả thảo luận
Thảo luận chung: Tầm nhìn chính sách và nguồn lực cho bảo tồn,
phục hồi rừng tự nhiên của Việt Nam

16:30 – 17:00

Kết luận và bế mạc hội thảo

