
 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Thời 

gian 
Nội dung 

13.30-

13.45 

Khai mạc hội thảo 

Giới thiệu VFCS, PEFC 

(Đại diện Tổng cục Lâm nghiệp và PEFC) 

13.45-

14.15 

Giới thiệu dự án “Xây dựng mô hình liên kết chủ rừng nhỏ thực hiện 

QLRBV và cấp chứng chỉ rừng tại Yên Bái và Quảng Trị”: Thách thức và 

giải pháp hỗ trợ chủ rừng nhỏ liên kết thực hiện QLRBV và chứng chỉ rừng 

(TS. Trần Lâm Đồng - Viện NC Lâm sinh) 

14.15-

14.30 

Chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ chủ rừng nhỏ thực hiện QLRBV và chứng chỉ 

rừng VFCS/PEFC theo mô hình Liên minh hợp tác xã 

(Ông Trần Lưu Quốc Doãn - Chủ tịch Liên minh HTX TT Huế) 

14.30-

14.45 

Chia sẻ kinh nghiệm mô hình liên kết giữa doanh nghiệp chế biến xuất khẩu 

gỗ với nhóm hộ thực hiện chứng chỉ rừng theo Hệ thống VFCS/PEFC 

(Ông Trần Duy Phong - Giám đốc C.ty TNHH Năng lượng xanh Đông Hà) 

14.45-

15.15 
Câu hỏi và thảo luận 

15.15-

15.25 

Giải lao 

Video clip giới thiệu dự án 

15.25-

15.40 

Hướng dẫn thực hiện hệ thống giải trình (DDS) và chuỗi hành trình sản 

phẩm COC của PEFC 

(Ông Lương Chí Hùng - Tổ chức tư vấn Lương) 

15.40- 

15.50 

PEFC COC DDS - giải pháp đánh giá sự rủi ro và cơ chế giảm thiểu rủi ro 

(Ông Rolf McRae-Jensen – Phó Giám đốc C.ty Asia Pulp & Paper) 

15.50-

16.15 

Câu hỏi và thảo luận liên quan PEFC COC DDS 

(Ông Richard Laity – Đại diện PEFC khu vực Châu Á Thái Bình Dương) 

16.15-

16.30 

Kết luận và Bế mạc hội thảo 

Kêu gọi sự hành động của các bên liên quan 

 

 

VIỆN NGHIÊN CỨU LÂM SINH VÀ TỔ CHỨC PEFC 

Trân trọng kính mời 

………………………………………………………………………… 

Tham dự: 

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN 

Quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng theo hệ 

thống VFCS/PEFC cho chủ rừng nhỏ tại Việt Nam 
 

• Thời gian: Từ 13h30 – 16h30, Thứ Tư ngày 29/9/2021 

• Địa điểm: Trực tuyến 

• Ngôn ngữ hội thảo: Tiếng Việt và tiếng Anh 

• Link đăng ký: https://treee.es/smallholderVN 
Link đăng ký bằng tiếng Anh, bạn có thể đăng ký tham gia hội thảo bằng cách 

gửi email tới: bichnv.fsiv@gmail.com 

• Người liên hệ: Nguyễn Văn Bích. Điện thoại: 0367399383 

email: bichnv.fsiv@gmail.com 

 

Sự tham gia của quý vị đại biểu sẽ góp phần vào thành công  

của buổi hội thảo! 

Hà nội, ngày 15 tháng 9 năm 2021 

VIỆN NGHIÊN CỨU LÂM SINH TỔ CHỨC PEFC 

 
Trần Lâm Đồng 

 
Richard Laity 

 

Quý vị đại biểu 

https://treee.es/smallholderVN
mailto:bichnv.fsiv@gmail.com

