CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
BẢO ĐẢM GỖ HỢP PHÁP TRONG ĐẤU THẦU MUA SẮM CÔNG Ở VIỆT NAM
NHỮNG VẤN ĐỀ CỐT LÕI

Thời gian: 13.00-17.00 chiều Thứ Tư, ngày 31 tháng 3 năm 2021
Địa điểm: Hội trường 2, Tầng 7, Trụ sở VCCI (Tòa bên ngoài) 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
Thời gian

Nội dung

13.00-13.30

Đăng ký học viên
Tặng Sổ tay đấu thầu Gói thầu mua sắm có sản phẩm gỗ

13.30-13.35

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

13.35-14.15

Hiệp định VPA-FLEGT và các cam kết về gỗ hợp pháp
• Giới thiệu về Hiệp định VPA-FLEGT: Tính chất, Mục đích, Hiệu lực
• Cam kết về gỗ hợp pháp trong VPA-FLEGT: Định nghĩa, Nội dung, Yêu cầu
• Yêu cầu về gỗ hợp pháp đối với gỗ, sản phẩm gỗ trong mua sắm công
Giảng viên: 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

14.15-14.30

Trao đổi – Thảo luận

14.30-15.15

Những vấn đề cơ bản về quy trình thủ tục đấu thầu mua sắm gỗ, sản phẩm gỗ ở Việt Nam
• Phạm vi và các nguyên tắc cơ bản về đấu thầu
• Các hình thức đấu thầu mua sắm gỗ, sản phẩm gỗ: Hình thức, điều kiện tương ứng...
• Quy trình, thủ tục đấu thầu mua sắm hàng hóa là gỗ, sản phẩm gỗ: Các bước/giai đoạn đấu thầu,
các nguyên tắc tương ứng, vai trò và trách nhiệm của bên đấu thầu/nhà thầu…
Giảng viên: Ông Lê Văn Tăng – Nguyên Cục trưởng Cục Quản lý Đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

15.15-15.30

Trao đổi – Thảo luận

15.30-15.45

Nghỉ giải lao.

15.45-16.30

Chuyển hóa yêu cầu về gỗ hợp pháp của VPA-FLEGT vào quy trình đấu thầu mua sắm gỗ, sản phẩm gỗ
• Lý do phải bảo đảm gỗ hợp pháp trong mua sắm công?
• Kinh nghiệm quốc tế trong bảo đảm gỗ hợp pháp trong mua sắm công
• Cơ chế nào để bảo đảm gỗ hợp pháp trong các bước/giai đoạn cụ thể của quá trình đấu thầu
mua sắm công ở Việt Nam?
• Những thách thức trong việc bảo đảm gỗ hợp pháp trong mua sắm công ở Việt Nam theo yêu
cầu của VPA-FLEGT
Giảng viên: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập, VCCI

16.30-16.50

Trao đổi – Thảo luận
• Các vấn đề học viên muốn làm rõ thêm
• Thuận lợi và khó khăn của việc đưa tin, phóng sự về vấn đề này
• Những lưu ý với học viên về các chủ đề nhạy cảm xung quanh câu chuyện gỗ hợp pháp

16.50-17.00

Bế mạc Khóa đào tạo.

