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Hóa 
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điểm cho Ban quản lý rừng Phòng 
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Chủ trì 
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Thành viên 
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nghiệp cộng đồng 

2013 Tổng cục Lâm nghiệp Thành viên 
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đất và các hoạt động quản lý rừng 

tại Quảng Ninh 
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Lâm nghiệp và ĐH 
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Agricultural Sciences, 

Thụy Điển 
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Năm công 

bố 

 Growth and quality of indigenous 

bamboo species in the mountainous 
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Tác giả Xuất bản online tại: 

http://resolver.sub.uni

-

goettingen.de/purl/?w

ebdoc-2409 
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và Phát triển nông 

thôn 

2011 

 Nghiên cứu đặc điểm lâm học và 
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1 Assessing opportunity and Đồng tác giả SNV REDD+ 2014 



implementation cost of forest 

certification for ecosystem services 

Program 

2 Guidelines for implementation of 

Community – Based Forest 

Management Models by Forest 

Protection Boards in Nghe An 

province. Handbook. 
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