
 

 

Chương trình chứng nhận chứng chỉ rừng PEFC và Văn phòng 
chứng chỉ rừng Việt Nam VFCS trân trọng kính mời quý vị tham dự 

hội thảo: 
 

  

 
    28 tháng 11 năm 2019 | 13:30 – 16:00 
    Hội trường Dahlia – Tầng 3, Trung tâm Triển lãm SECC   
    799 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Tp HCM  

                      NỘI DUNG CHÍNH 
 

• Nghiên cứu điển hình về việc sử dụng chứng nhận PEFC đáp ứng nhu 
cầu thị trường.  

• Thảo luận: Các vấn đề liên quan tới lợi ích, nhu cầu và nguồn cung của 
gỗ có chứng nhận PEFC trên toàn cầu. Giải pháp cho doanh nghiệp 
gặp khó khăn trong việc tìm nguồn gỗ có chứng nhận PEFC.  

• Sự phát triển của Hệ thống chứng chỉ rừng Việt Nam. Tiềm năng về gỗ 
trong nước có chứng chỉ VFCS/PEFC.  

 

                DIỄN GIẢ  
• Ông Bùi Chính Nghĩa: Đại diện Văn phòng Chứng Chỉ Rừng Việt Nam 

VFCS, vụ trưởng vụ sản xuất Lâm Nghiệp.  
• Ông Richard Laity: Đại diện PEFC Quốc tế.  
• Ông Diệp Xuân Trường, Đại diện Tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt 

Nam.  
• Đại diện các công ty sử dụng gỗ có chứng chỉ PEFC CoC; các Tổ chức 

chứng nhận, và tư vấn Chứng chỉ quản lý rừng bền vững và CoC.  
 
  
 Đăng kí tham dự trước ngày 15 tháng 11 năm 2019 

 Tại https://forms.gle/xRRhmG28CVtimZk68   
 Hoặc email: huong.maggi@pefc.org 

 

CHỨNG NHẬN PEFC: 
NHU CẦU, NGUỒN 
CUNG VÀ LỢI ÍCH 
 

https://forms.gle/xRRhmG28CVtimZk68


 
 

 
CHỨNG NHẬN PEFC: NHU CẦU, NGUỒN CUNG VÀ LỢI ÍCH 

Trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế nội thất Việt Nam VIFF 
28 tháng 11 năm 2019 | 13:30 – 16:00 

Hội trường Dahlia – Tầng 3, Trung tâm Triển lãm SECC | 799 Nguyễn Văn Linh, Q7, Tp HCM 

CHƯƠNG TRÌNH 

13.30   Phát biểu khai mạc  
Ông Bùi Chính Nghĩa – Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS) Vụ trưởng vụ sản xuất 
Lâm Nghiệp.  

 
13:35  Cập nhật sự phát triển của VFCS, nguồn nguyên liệu trong nước cho ngành công nghiệp 

chế biến gỗ, các dự án thí điểm áp dụng hệ thống VFCS, và nguồn gỗ tiềm năng có chứng 
nhận VFCS/PEFC.  
Ông Bùi Chính Nghĩa – Văn phòng Chứng chỉ rừng Việt Nam (VFCS) Vụ trưởng vụ sản xuất 
Lâm Nghiệp.  

 
13:55  Giới thiệu về PEFC, nhu cầu thị trường, nguồn cung sẵn có chứng nhận PEFC trên toàn 

cầu, lợi ích của chứng nhận chuỗi hành trình sản phẩm PEFC CoC  
            Ông Richard Laity - Đại diện PEFC Quốc tế tại Đông Nam Á 
 

14:05   Nguồn cung cấp gỗ cao su và nhu cầu có chứng chỉ rừng bền vững, các dự án thí điểm  
áp dụng hệ thống VFCS của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam 
Ông Diệp Xuân Trường-  Phó trưởng ban công nghiệp, Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam  

 
14.15 Dự án thí điểm: Gỗ keo được chứng nhận VFCS / PEFC tại miền Trung Việt Nam 

 Ông Hồ Thanh Hà - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậu ở miền Trung Việt Nam 
 
  14.25   Nghiên cứu điển hình về việc sử dụng PEFC đáp ứng nhu cầu thị trường 

           Đại diện công ty thương mại và chế biến nguồn gỗ có chứng nhận PEFC  
 

14.35 Nghỉ giải lao, các đại biểu tham dự gặp gỡ, trao đổi các vấn đề quan tâm  
 

14.50 Thảo luận và hỏi đáp  
Các đại biểu đặt câu hỏi và trao đổi với đại diện PEFC, VFCS, các công ty và chuyên gia 
tư vấn về chứng chỉ rừng. 

 
15.50  Khảo sát sáng kiến và đóng góp của các đại biểu cho sự phát triển của PEFC và VFCS 

tại Việt Nam. 

16.00 Kết thúc hội thảo 
 

 
Mọi thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ bà Hương Maggi, PEFC Quốc tế tại: 
Huong.Maggi@pefc.org 

Đơn vị tổ chức Đơn vị hỗ trợ 

https://goo.gl/maps/gFCpdYAQ4u94KdMB9
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