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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO
BẢO ĐẢM GỖ HỢP PHÁP TRONG ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG Ở VIỆT NAM

Thực thi Hiệp định VPA-FLEGT
Thời gian: 08.00-11.30, Thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2021

Địa điểm:  Hội trường 1, Tầng 7, Trụ sở VCCI (Tòa bên ngoài) 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Nội dung

Đăng ký đại biểu
Tặng Sổ tay đấu thầu Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ.

Phát biểu Khai mạc Hội thảo
  •  Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
  •  Đại diện Forest Trends.

Phiên thứ nhất
Cơ chế và Phương thức Bảo đảm gỗ hợp pháp trong Đấu thầu mua sắm gỗ, sản phẩm gỗ ở Việt Nam

Bảo đảm gỗ hợp pháp trong mua sắm công ở Việt Nam – Yêu cầu của cam kết, sức ép từ đối tác quốc tế 
hay nhu cầu nội tại của Việt Nam?
  •  Yêu cầu của Hiệp định VPA-FLEGT giữa Việt Nam - EU.
  •  Bối  cảnh  quốc  tế,  quan  điểm  của  các  đối  tác  lớn  và  ảnh  hưởng  của  vấn  đề  gỗ  hợp 
  pháp đến triển vọng thương mại quốc tế của Việt Nam.
  •  Chiến  lược  phát  triển  rừng,  thương  mại  gỗ  bền  vững,  mục  tiêu  bảo  vệ  môi  trường  ở 

Việt Nam.
Cơ chế và phương thức nào để bảo đảm gỗ hợp pháp trong đấu thầu mua sắm công ở Việt Nam.
  •  Cơ  chế  pháp  lý  cần  thiết  để  bảo  đảm  gỗ  hợp  pháp  trong  đấu  thầu  mua  sắm  công  gỗ, 
  sản phẩm gỗ ở Việt Nam.
  •  Phương  thức  bảo  đảm  gỗ  hợp  pháp  từ  góc  độ  người  đấu  thầu  và  những  điều  cần  lưu 
  ý với nhà thầu cung cấp gỗ, sản phẩm gỗ?
Diễn giả: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI.

Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm gỗ hợp pháp trong mua sắm công và những bài học cho Việt Nam
  •  Kinh nghiệm của các nước phát triển.
  •  Kinh nghiệm của các nước đang phát triển.
Diễn giả: Ông Tô Xuân Phúc – Chuyên gia chính sách, Tổ chức Forest Trends.

Nghỉ giải lao

Phiên thứ hai
Thuận  lợi  -  Thách  thức  trong  Thiết  lập  và  Thực  thi  cơ  chế  bảo  đảm  gỗ  hợp  pháp  trong  đấu  thầu 
mua sắm công ở Việt Nam.

Bình luận từ góc độ chuyên gia
  •  Cơ  chế  và  phương  thức  bảo  đảm  gỗ  hợp  pháp  trong  mua  sắm  công  nhìn  từ  góc  độ 
  nghĩa vụ của Việt Nam theo cam kết tại Hiệp định VPA-FLEGT.

Bà  Nguyễn  Tường  Vân  -  Nguyên  Phó  Vụ  trưởng  Vụ  Khoa  học,  công  nghệ   và  Hợp  tác  Quốc  tế;
  Nguyên Chánh văn phòng thường trực FLEGT và Lacey, Tổng cục Lâm nghiệp.

•  Chế  định  đặc  thù  đối  với  gỗ  và  sản  phẩm  gỗ  trong  Pháp  luật  đấu  thầu  –  Những 
  Thách  thức  trong  soạn  thảo,  ban  hành,  thực  hiện  và  Lưu  ý  cần  thiết  cho  cơ  quan  soạn 
  thảo và các đối tượng thực thi.

Bà  Nguyễn  Thị  Diệu  Phương  -  Giám  đốc  Trung  tâm  Hỗ  trợ  Đấu  thầu,  Cục  Quản  lý  Đấu  thầu,
  Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

•  Bảo  đảm  gỗ  hợp  pháp  trong  mua  sắm  công  ở  Việt  Nam  trong  thực  thi  VPA-FLEGT  từ 
  góc nhìn EU.

Ông Hoàng Thành - Quản lý Chương trình, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam.

Thảo luận với đại biểu
Trao đổi, hỏi đáp, bình luận giữa Đại biểu với các Chuyên gia.

Bế mạc Hội thảo.


