THƯ MỜI HỘI THẢO
Đề cử đại diện tham gia Ban Điều hành Chương trình UN-REDD Việt Nam

Kínhgửi:

......................................................................................................
......................................................................................................

Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II đã được Bộ trưởng Bộ Nông
1724/QĐ-BNN-HTQT, ngày 29/07/2013. Thời gian thực hiện là 3 năm, bắt đầu từ
năm 2013. Ban điều hành Chương trình UN-REDD Việt Nam đã được thành lập
với thành phần là đại diện của các bên liên quan trong đó có một đại diện của các
Tổ chức Chính trị Xã hội (CSO) và một đại diện cho các cơ quan, đơn vị làm việc
trong lĩnh vực dân tộc thiểu số (EM). Tháng 10/2013 Ban điều hành đã quyết định
lựa chọn hai đại diện lâm thời cho hai vị trí trên là: Bà Vũ Thị Bích Hợp – Giám
đốc điều hành Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền Vững (SRD) đại diện cho CSO
tại Việt Nam và Bà Lương Thị Trường- Giám đốc Trung tâm vì sự Phát triển Bền
vững miền núi (CSDM) đại diện EM.
Theo lộ trình, để bầu cử đại biểu chính thức cho 2 vị trí trên,Trung tâm SRD
và Trung tâm CSDM đồng chủ trì tổ chức Hội thảo “Đề cử đại diện tham gia Ban
điều hành UN-REDD VN giai đoạn II” nhằm xây dựng tiêu chí đề cử và tổ chức

bầu cử chính thức cho 2 vị trí đại diện cho CSO và EM trong Ban điều hành
Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II.
Thông tin cụ thể về Hội thảo như sau:
Thờigian:

8h00 - 12h00, ngày28 tháng 3 năm 2014.

Địa điểm:

Văn phòng UN - REDD tại Việt Nam,
Số 14 Thụy Khuê, Ba Đình, Hà Nội.

Thành phần tham dự: Các tổ chức Phi chính phủ, các tổ chức Chính trị Xã
hội, các tổ chức, cơ quan, đơn vị làm việc trong lĩnh vực dân tộc thiểu số .
Ban tổ chức trân trọng kính mời Quý vị tham dự và có ý kiến đóng góp cho
Hội thảo.
Xin vui lòng gửi thư h ng định sự tham gia tới Ban tổ chức trước ngày 27
tháng 3 năm 2014. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: Ông Nguyễn
Trường Quân ~ Tel: 01696270641 ~ Email: quan@srd.org.vn và BàHoàngHương
Lan ~ Tel: +84 4 33528555 ~ Email: adm@csdm.vn
Trân trọng cảm ơn và mong sự có mặt của quý vị tại Hội thảo./.
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Thờigian

Nội dung

Ngườithựchiện

8.00 – 8.30

Đăng í

CSDM và SRD

8.30 – 8.45

Khai mạc hội nghị

SRD

8.45 – 9. 00

UN-REDD giới thiệu về Chương trình UN- Đại diện UNDP
REDD VN và yêu cầu có 02 đại diện trong
Ban điều hành

9.00 – 9.10

Thông tin cơ bản về sự tham gia của các Đại diện lâm thời CSO – chị
CSOs vào quá trình REDD ở Việt Nam
Hợp

9.10 – 9.20

Thông tin cơ bản về người dân tộc thiểu số đã Đại diện lâm thời của người
tham gia vào quá trình REDD ở Việt Nam
dân tộc – chị Trường

9.20 – 9.40

Nghỉ giải lao

9.40 – 10.15

Ý iến của các đại biểu về vai trò, trách Chị Trường và chị Hợp
nhiệm, sự cần thiết của đại diện CSO và EM

10.15 – 10.45

Xây dựng tiêu chí bình chọn đại diện

Thảo luận nhóm nhỏ

10.45 – 11.15

Thống nhất tiêu chí

Facilitator tự nguyện

11.15 – 11.50

Đề cử và bầu cử

Facilitator tự nguyện

11.50 – 12.00

Công bố ết quả và ết thúc hội nghị

CSDM

