
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN  
Hội nghị: “Đối thoại cấp cao về hợp tác 

quản lý bền vững tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu” 
 

PHIÊN HỌP CẤP CAO 
 

Thời gian:  8.00 – 12.00 ngày 26/08/2022  
Hình thức:  Trực tiếp kết hợp trực tuyến  
Địa điểm: Khách sạn Pan Pacific Hanoi, Số 1, Đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội.  
 

Thời gian Nội dung  Chịu trách nhiệm 
7.30 – 8.00  Đăng ký đại biểu/đăng nhập hệ thống  Văn phòng ISG  
8.00 – 8.05  Tuyên bố mục đích, lý do và giới thiệu đại biểu  

 
Lãnh đạo vụ HTQT – Bộ NN & 
PTNT 

 Phiên khai mạc  
8.05 – 8.20  Phát biểu khai mạc của các đồng chủ trì  

- Bộ trưởng  
- Trưởng đại diện UNDP 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan   
Bà Caitlin Wiesen, Trưởng đại 
diện UNDP Việt Nam  

8.20 – 8.40  Trao kỷ niệm chương cho Trưởng đại diện 
UNDP  

Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức 
cán bộ - Bộ NN & PTNT 

 Phiên trình bày  
8.40 – 8.50 Tổng quan về hợp tác quản lý/đồng quản lý, 

kinh nghiệm tại một số quốc gia trên thế giới   
Ông Nguyễn Quang Tân, Điều 
phối viên quốc gia, Trung tâm 
nghiên cứu nông lâm quốc tế 
(ICRAF).  

8.50 – 9.00 Mô hỉnh quản lý rừng dựa vào cộng đồng - Dự 
án do USAID tài trợ  

Mr. Abraham Guillen 
Giám đốc Hợp phần Quản lý rừng 
bền vững - dự án Quản lý rừng 
bền vững và bảo tồn đa dạng sinh 
học  
 

9.00 – 9.10 Mô hình Quản lý hợp tác ở VQG Bidoup - Núi 
bà, Lâm Đồng - dự án Dự án Quản lý Tài 
Nguyên Thiên Nhiên Bền Vững (SNRM) do 
JICA tài trợ.  

Ông Lê Văn Hương, Giám đốc 
Vườn Quốc gia Bidoup, Núi Bà. 

9.10 – 9.20 Mô hình về phát triển dược liệu dưới tán rừng 
tại Lào Cai  

Ông Tô Mạnh Tiến, Phó Giám 
đốc Sở Nông nghiệp và PTNT. 

9.20 – 9.30 Mô hình phát triển Thuỷ sản gắn với bảo vệ 
rừng ngập mặn Đồng Rui, Quảng Ninh  

Đại diện xã Đồng Rui, Quảng 
Ninh  

9.30 – 9.40 Kinh nghiệm thực tiễn trong hỗ trợ, đồng hành 
cùng cộng đồng ngư dân phát triển sinh kế thông 
qua khai thác và bảo vệ các nguồn lợi thủy sản 
bền vững tại Bình Thuận – dự án do 
UNDP/GEF SGP tài trợ.  

Ông Huỳnh Quang Huy, Chủ tịch 
hội nghề cá Bình Thuận  

9.40 – 9.50 Mô hình đồng quản lý khai thác, phát triển bền 
vững nguồn tài nguyên thiên nhiên và nguồn lợi 
thủy sản vùng ven biển của tỉnh Bến Tre: Kinh 
nghiệm và Khuyến nghị 

Bà Trần Thị Thu Nga, Phó ban 
phát triển thủy sản bền vững của 
Hội nghề cá Việt Nam; Cố vấn 
BCH Thuỷ sản Bến Tre, Hội Thuỷ 
sản Bến Tre.  
 



9.50 – 10.00 Nâng cao năng lực của các tổ chức cộng đồng 
địa phương gắn với giao quyền quản lý, bảo vệ 
rạn san hô tại Bình Định 

Bà Nguyễn Hải Bình, Chủ tịch hội 
nghề cá Bình Định   

10.00 – 10.10  Giải lao   
10.10 – 10.20 Đánh giá chung về các chính sách liên quan đến 

hợp tác quản lý/đồng quản lý trong lĩnh vực 
Lâm nghiệp: khó khăn, thách thức trong thực thi 
và các kiến nghị đề xuất.   

Ông Nguyễn Bá Ngãi, Chuyên gia 
tư vấn 

10.20 – 10.30  Đánh giá chung về các chính sách liên quan đến 
hợp tác quản lý/đồng quản lý trong lĩnh vực 
Thuỷ sản: khó khăn, thách thức trong thực thi và 
các kiến nghị đề xuất.   

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chuyên 
gia tư vấn  

 Phiên Thảo luận   
10.30 – 11.00 Thảo luận về các mô hình hợp tác quản 

lý/đồng quản lý: Các đại biểu sẽ trao đổi về các 
mô hình đã trình bày, giới thiệu thêm về các mô 
hình khác đã, đang được tổ chức/địa phương 
thực hiện có hiệu quả)  

Các đại biểu tham dự Hội nghị 
(FAO, WWF, WB, IFAD, NDC 
Bạc Liêu, IUCN, Pan Nature, 
MDC, CIAT, v.v…) 
 

11.00 – 11.30 Thảo luận về các chính sách liên quan đến 
chính sách về hợp tác quản lý/đồng quản lý: 
Các đại biểu sẽ thảo luận về các khuyến nghị 
chính sách để thúc đẩy, nhân rộng các mô hình 
tốt. Các đơn vị quản lý của Bộ sẽ cùng tham 
trao đổi và tiếp thu các khuyến nghị.   

Các đại biểu tham dự Hội nghị và 
đại diện các cơ quan quản lý của 
Bộ (Tổng Cục Lâm nghiệp, Tổng 
Cục Thuỷ Sản, Tổng Cục Thuỷ 
Lợi, Cục Kinh tế hợp tác &PTNT, 
Vụ Khoa học công nghệ & MT, 
Cục Trồng Trọt, Cục Chăn nuôi, 
Cục Chế biến &PTTTNS, Viện 
Chính sách &CLPTNNNT, v.v..)  
 

 Phiên bế mạc    
11.30 – 12.00 Tổng kết và kết luận của các Đồng chủ trì Hội 

nghị  
 

12.00 – 13.30 Lunch break   
 


