
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

TÍNH HỢP PHÁP CỦA SẢN PHẨM GỖ TRONG MUA SẮM CÔNG Ở VIỆT NAM 
Thực trạng pháp luật, thực tiễn - Thách thức trong thực thi VPA/FLEGT 

Hà Nội, Thứ Năm ngày 20 tháng 06 năm 2019 

Hội trường 1 – Tầng 7 – Trụ sở VCCI, 9 Đào Duy Anh, Hà Nội (Tòa phía ngoài) 
 

8.00-8.30 Đăng ký đại biểu 

8.30-8.40 Khai mạc Hội thảo 

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

8.45-10.15 Phiên 1 

Bảo đảm gỗ hợp pháp trong pháp luật và thực tiễn mua sắm 

công đồ gỗ – Hiện trạng và những vấn đề đặt ra 

8.45-9.45 Đồ gỗ mua sắm công ở Việt Nam liệu có hợp pháp theo cam kết về 

gỗ hợp pháp trong VPA/FLEGT? Hiện trạng và Khuyến nghị 

- Tại sao phải bảo đảm gỗ hợp pháp trong mua sắm công? 

- Kết quả Rà soát các cơ chế kiểm soát gỗ hợp pháp trong pháp 

luật đấu thầu Việt Nam 

- Kết quả Rà soát Thực tiễn việc kiểm soát gỗ hợp pháp trong các 

Hồ sơ mời thầu mua sắm đồ gỗ 

- Kết quả Khảo sát các doanh nghiệp đã từng cung cấp đồ gỗ cho 

các đơn vị sử dụng vốn Nhà nước 

Trình bày: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI 

9.45-10.15 Kinh nghiệm quốc tế về thực thi gỗ hợp pháp trong mua sắm công 

- Chính sách mua sắm công đối với đồ gỗ ở một số nước 

- Một số kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam 

Trình bày: Ông Tô Xuân Phúc – Forest Trends 

10.00-10.15 Nghỉ giải lao 

  

 

 
 

 

 

PHÒNG THƯƠNG MẠI 

VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

 

 
 

 

 

 

 

 



10.15-11.30 Phiên 2 

Bàn tròn “Thực thi cam kết VPA/FLEGT về gỗ hợp pháp trong 

mua sắm công đồ gỗ ở Việt Nam – Cái nhìn từ thực tiễn” 

Chủ trì: Bà Nguyễn Thị Thu Trang – Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI 

 Nội dung: 

- Trách nhiệm và nghĩa vụ của Nhà nước trong bảo đảm đồ gỗ 

trong mua sắm công là gỗ hợp pháp? 

- Cơ chế bảo đảm gỗ hợp pháp trong mua sắm công: Cần cơ chế 

riêng cho đồ gỗ hay cơ chế chung về tính hợp pháp của hàng hóa 

nói chung trong pháp luật đấu thầu? 

- Có thể thay đổi điều gì trong thông lệ và thực tiễn đấu thầu mua 

sắm công đồ gỗ để tăng cường thực thi gỗ hợp pháp? 

- Hồ sơ mời thầu mua sắm đồ gỗ: Liệu có phải công cụ cần và đủ 

để bảo đảm gỗ hợp pháp trong thực tiễn đấu thầu? 

- Doanh nghiệp có vai trò như thế nào và nên làm gì trong bảo 

đảm gỗ hợp pháp trong các hợp đồng mua sắm công đồ gỗ? 

Khách mời: 

- Bà Nguyễn Tường Vân – Phó Vụ trưởng Vụ KHCN&HTQT, 

Tổng cục Lâm nghiệp – Thành viên Đoàn đàm phán 

VPA/FLEGT Việt Nam 

- Bà Nguyễn Thị Diệu Phương – Giám đốc Trung tâm hỗ trợ đấu thầu, 

Cục Quản lý Đấu thầu 

- Ông Huỳnh Văn Hạnh – Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến 

gỗ Tp. Hồ Chí Minh  

- Ông Tô Xuân Phúc – Forest Trends 

Thảo luận của Khách mời (07-10’/khách mời) 

Trao đổi giữa khách mời và đại biểu tham dự 

11.30-11.35 Bế mạc Hội thảo 

 


