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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

 Hợp tác nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong 

chuỗi giá trị nông sản bền vững toàn cầu thông qua hệ thống chứng nhận và 

thị trường tín chỉ Carbon 
 

Thời gian : 08:30 - 11:30, thứ Ba ngày 28 tháng 06 năm 2022 

Địa điểm : HT số 1, tầng 7, toà nhà VCCI, số 09 Đào Duy Anh, Hà Nội 
 

Thời gian Nội dung 

08:00 - 08:45 Đón tiếp đại biểu 

08:45 - 08:50 
Giới thiệu đại biểu và thông qua nội dung chương trình 

MC 

08:50 - 09:00 
Phát biểu khai mạc 

Đại diện lãnh đạo Ban thường trực - VCCI 

09:00 - 09:20 

Thực trạng thực thi các cam kết quốc tế về cắt giảm lượng phát thải khí nhà 

kính và khai mở thị trường Carbon tại Việt Nam. 

Chuyên gia Cục Biến đổi khí hậu (TBC) 

09:20 – 09:40 

Tiềm năng cho ngành nông nghiệp khi tham gia thị trường Carbon quốc tế. 

Chứng nhận nông nghiệp bền vững của Carbon Friendly 

Dr Francois Visser & Dr Quan Nguyen - Carbon Friendly 

09:40 – 10:00 

Ứng dụng giải pháp công nghệ 5 trong 1 trong nông nghiệp và mô hình xây 

dựng vùng nguyên liệu lúa gạo theo tiêu chuẩn bền vững 

Đại diện Công ty Cổ phần Đại Thành & đối tác 

10:00 – 10:15 

Tiềm năng ngành Tre công nghiệp Việt Nam và Dự án liên kết trồng 2 tỷ cây 

Tre làm nguyên liệu giúp bảo vệ rừng đầu nguồn và chống biến đổi khí hậu. 

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, TGĐ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương 

10:15 - 10:30 Giải lao và trao đổi bên lề 

10:30 - 11:15 
Trao đổi hỏi đáp 

Điều phối: VCCI-ITB 

11:15 - 11:30 
Bế mạc và Chụp ảnh lưu niệm 

BTC và diễn giả, đối tác 
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