
 

HỘI THẢO 

NGHỊCH LÝ THIẾU – THỪA 

Giải pháp nào cho quản lý và sử dụng hiệu quả  

đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường quốc doanh? 

 

Địa điểm: Trực tiếp tại nhà D Khách sạn La Thành - 226 Vạn Phúc và trực tuyến qua Zoom  

Thời gian: Từ 8h00 – 12h00, thứ Ba, ngày 30 tháng 11 năm 2021 

Thời gian Nội dung  

8:00-8:15 Đăng ký đại biểu 

Đại diện Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

8:15-8:30 Khai mạc Hội thảo 

Ông Trịnh Lê Nguyên, PanNature 

8:30-8:50 Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông lâm trường: Chính 

sách và kết quả thực hiện.   

Ông Phạm Văn Hạnh, Vụ Phát triển Sản xuất Lâm nghiệp, Tổng cục Lâm 

nghiệp  

8:50 – 9:10 Kết quả sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông, lâm trường: 

Ý nghĩa đối với phát triển và sinh kế vùng cao  

Ông Triệu Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Hội đồng Dân tộc Quốc Hội  

9:10 – 10:15 

  

Cơ hội và thách thức trong sắp xếp, đổi mới đất đai nông lâm trường: 

Câu chuyện thực tiễn  

Cơ chế tài chính cho phục hồi rừng và quản lý rừng bền vững tại các công ty 

lâm nghiệp tỉnh Kon Tum  

Ông Lê Quang Thái, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum       

Bùng nổ rừng trồng quy mô nhỏ: ‘Vùng xám’ từ các diện tích đất nông, lâm 

trường và cơn đói đất mới tại miền Trung Việt Nam.  

Bà Nguyễn Hải Vân, PanNaturê và Đại học Lausanne Thuỵ Sỹ.   

Thảo luận và phản hồi:  

• Ông Ngô Văn Hồng, Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Tài nguyên 

Thiên nhiên vùng cao (CERGON)   

• Ông Trương Quốc Cần, Viện tư vấn Phát triển Kinh tế Xã hội Nông 

thôn và miền núi (CISDOMA) 



• Đại diện Sở NN-PTNT các tỉnh  

• Đại diện Sở TNMT các tỉnh   

• Đại diện một số nông, lâm trường quốc doanh  

Chủ trì thảo luận: Ông Trịnh Lê Nguyên, PanNature  

10:15 – 10:30 Nghỉ giải lao   

10: 30 – 11:45 Giải pháp quản lý hiệu quả và sử dụng bền vững đất đai có nguồn gốc 

từ nông lâm trường   

Một số suy nghĩ về giải pháp đối với đất đai có nguồn gốc nông, lâm trường 

trong bối cảnh phục hồi rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp  

Ông Nguyễn Quốc Dựng, Viện Điều tra Quy hoạch rừng  

Thảo luận và phản hồi:  

GS.TSKH. Đặng Hùng Võ, Chuyên gia đất đai  

Ông Triệu Văn Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Dân tộc, Hội đồng Dân tộc Quốc hội  

Ông Phạm Văn Hạnh, Vụ Phát triển Sản xuất Lâm nghiệp, Tổng cục Lâm 

nghiệp  

Đại diện Tổng cục Đất đai, Bộ Tài Nguyên Môi trường  

Bà Vũ Quế Anh, đại diện FSC Việt Nam   

Chủ trì thảo luận: Ông Trịnh Lê Nguyên, PanNature.  

11:45-12:00 Bế mạc và kết thúc Hội thảo  

 


