
 

 

 

HỘI THẢO - TẬP HUẤN  

Sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng 

(REDD/REDD+) và quản lý rừng bền vững ở Việt Nam  

 

Giới thiệu  

Giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD) ở các nước đang phát triển là 

sáng kiến toàn cầu được bàn thảo tại Hội nghị các quốc gia thành viên lần thứ 13 (COP13) của 

Công ước khung Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) và đã được đưa vào lộ trình Kế 

hoạch hành động Ba-li từ năm 2007. Cùng với 11 quốc gia khác, Việt Nam tham gia vào chương 

trình thí điểm và thể chế hóa việc thực hiện REDD theo Chương trình REDD của Liên hợp quốc 

(UN-REDD) thông quan xây dựng và thực hiện thí điểm chiến lược quốc gia về REDD từ tháng 9 

năm 2009. Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) là cơ quan đầu mối 

thực hiện chương trình này. Giai đoạn 2 của Chương trình UN-REDD của Việt Nam, với kinh phí 

khoảng 100 triệu USD, do Chính phủ Na Uy tài trợ, dự kiến sẽ khởi động trong năm 2011 nhằm 

mục tiêu quản lý tài nguyên rừng bền vững, giảm thiểu phát thải khí nhà kính do phá rừng và suy 

thoái rừng. Sáu tỉnh có độ che phủ rừng lớn dự kiến sẽ được chọn thực hiện thí điểm là Lâm Đồng, 

Bình Thuận, Cà Mau, Hà Tĩnh, Bắc Cạn và Lào Cai.  

 

Tiếp tục phát huy, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng và triển khai sáng kiến REDD mở rộng 

(REDD+), gắn kết mục tiêu giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu với quản lý rừng bền 

vững, bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao trữ lượng carbon của rừng. Bên cạnh Chương trình 

UN-REDD, hiện nay ở Việt Nam đang có nhiều dự án, hoạt động khác về REDD/REDD+ do 

SNV, JICA, CIFOR, FFI, WWF, Winrock International, GIZ và các tổ chức nghiên cứu trong 

nước thực hiện ở Đồng Nai/Lâm Đồng, Kon Tum, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Hoà Bình, Điện 

Biên, Bắc Kạn,… 

 

Hiện REDD/REDD+ đang được kỳ vọng là một cơ chế tài chính carbon vận hành theo thị trường 

quốc tế sẽ mang lại nguồn thu tài chính đầy tiềm năng cho công tác bảo vệ và phát triển rừng, 

đồng thời lạc quan rằng đây cũng là cơ hội để đổi mới và cải cách nhiều chính sách về quản lý lâm 

nghiệp, đất rừng và mua bán, trao đổi các dịch vụ môi trường rừng ở Việt Nam. Trên thực tế, 

REDD/REDD+ là những sáng kiến mới, chưa có tiền lệ và đang ở giai đoạn phát triển về cả 

phương pháp triển khai và áp dụng ở cả cấp độ quốc tế, quốc gia và địa phương. Bản thân 
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REDD/REDD+ cũng hàm chưa nhiều rủi ro tiềm năng về rò rỉ tài nguyên rừng, xung đột về sở hữu 

đất rừng, phân chia lợi ích không công bằng hoặc tham nhũng… Việt Nam đang trong giai đoạn 

tiếp cận thực hiện REDD/REDD+ về: Xây dựng năng lực kỹ thuật, thể chế và khung pháp luật để 

có thể triển khai được các yêu cầu bắt buộc về thông tin, tham vấn trước và đồng thuận tự nguyện 

(FPIC); giám sát, báo cáo và thẩm định (MRV); hệ thống phân chia lợi ích (BDS) và đồng hưởng 

lợi; minh bạch quản trị quốc gia và thực hiện ở cấp địa phương (LI); sự tham gia của khối tư nhân; 

đảm bảo các chính sách an toàn về môi trường và xã hội (safeguards), cũng như mối liên hệ của 

REDD/REDD+ với các hoạt động đảm bảo tính hợp pháp của ngành thương mại gỗ (FLEGT). 

 

Theo yêu cầu quốc tế, việc thực hiện REDD/REDD+ ở cấp quốc gia và địa phương cần phải có sự 

tham của các tổ chức xã hội dân sự, bao gồm giới nghiên cứu, các tổ chức phi chính phủ địa 

phương và tổ chức cộng đồng,… Sự tham gia thực hiện và can thiệp hiệu quả đối với các dự án 

REDD/REDD+ ở Việt Nam chỉ đạt được khi các tổ chức xã hội dân sự có đủ thông tin, hiểu biết 

và mối quan tâm về lợi ích, rủi ro, cách tiếp cận và quá trình thực hiện sáng kiến này ở cả cấp độ 

dự án, địa phương và quốc gia. Đây chính là lý do mà Trung tâm Con người và Thiên nhiên 

(PanNature) tổ chức hội thảo-tập huấn Sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy 

thoái rừng (REDD/REDD+) và quản lý rừng bền vững ở Việt Nam.  

 

Hội thảo-tập huấn này sẽ tổ chức vào ngày 03-04 tháng 11 năm 2011 tại Hà Nội. Giảng viên là 

chuyên gia và/hoặc cán bộ quản lý đang tham gia nghiên cứu và thực hiện các dự án 

REDD/REDD+ tại Việt Nam. Khoảng 30 đại biểu là cán bộ của các cơ quan nghiên cứu, cơ quan 

phi chính phủ, tổ chức cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và phát triển cộng 

đồng ở khu vực miền núi phía Bắc sẽ được lựa chọn và mời tham gia. Sau khoá hội thảo-tập huấn 

này, PanNature sẽ tiếp tục phối hợp với các học viên và tổ chức tham gia để triển khai các hoạt 

động nghiên cứu, thông tin, tăng cường năng lực và chính sách liên quan đến thực hiện 

REDD/REDD+ ở Việt Nam. 

 

Mục tiêu hội thảo-tập huấn 

1. Tăng cường nhận thức và hiểu biết cho học viên về các nội dung cơ bản của sáng kiến/cơ chế 

REDD/REDD+ và vai trò của REDD/REDD+ đối với quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bền vững 

ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu; 

2. Thảo luận các vấn đề, các mối quan tâm chính sách quan trọng liên quan đến quá trình thể chế 

hoá và thực thi REDD/REDD+ ở Việt Nam; và 

3. Thúc đẩy sự quan tâm của các tổ chức XHDS địa phương khu vực miền núi phía Bắc về 

REDD/REDD+ thông qua đề xuất và thực hiện các nghiên cứu nhỏ. 

 

Kết quả mong đợi 

1. Học viên/đại biểu nắm được hiện trạng quản lý tài nguyên rừng; thực trạng và nguyên nhân mất 

rừng và suy thoái rừng ở Việt Nam và mối liên hệ đến biến đổi khí hậu; 

2. Học viên/đại biểu có hiểu biết cơ bản về khung nội dung của cơ chế/sáng kiến REDD/REDD+ 

cũng như những lợi ích, rủi ro tiềm năng mà REDD/REDD+ có thể mang lại, và các yêu cầu kỹ 

thuật, thể chế của quá trình thực hiện cơ chế REDD/REDD+; 



 

 

3. Học viên/đại biểu nắm được tiến trình thực hiện REDD/REDD+ ở Việt Nam và các bên tham 

gia, bao gồm các chương trình/dự án REDD/REDD+ ở cấp quốc gia và địa phương; 

4. Học viên/đại biểu nắm rõ các vấn đề/mối quan tâm chính sách quan trọng để đảm bảo mục tiêu 

đồng lợi ích khi thực hiện REDD/REDD+ ở Việt Nam, nhất là về quyền sở hữu, tiếp cận và hưởng 

lợi của cộng đồng địa phương/bản địa và các chính sách về bảo vệ xã hội, môi trường; và 

5. Lựa chọn được các cá nhân, tổ chức sẵn sàng thực hiện các nghiên cứu, đánh giá để tăng cường 

hiểu biết về thực thi REDD/REDD+ thông qua các tài trợ nhỏ. 

 

Địa điểm và thời gian 

Địa điểm: Trung tâm Phát triển Phụ nữ (CWD Hotel), 20 Thụy Khuê, Hà Nội  

Thời gian: Thứ sáu và thứ bảy, ngày 04 - 05 tháng 11 năm 2011.  

Ban tổ chức đã đặt phòng lưu trú cho đại biểu ở các tỉnh ngoài Hà Nội cũng tại Trung tâm Phát 

triển Phụ nữ (CWD Hotel).  

  



 

 

CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN  

 

Thời gian Nội dung-Hoạt động Thực hiện 

Thứ sáu,  ngày 04/11/2011 

7.45-8.00 Đăng ký đại biểu  

8.00-8.15 Phát biểu khai mạc/chào mừng hội thảo-tập huấn PanNature 

8.15-8.45 

Làm quen 

Giới thiệu mục tiêu và chương trình hội thảo-tập huấn 

Mong đợi của học viên 

PanNature 

8.45-9.15 

Tổng quan cơ chế tài chính liên quan đến giảm thiểu 

phát thải carbon và dịch vụ môi trường rừng (CDM, 

REDD, PES, BBOP…)  

PanNature 

9.15-9.45 

Giới thiệu khái niệm và khung nội dung của sáng kiến 

giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái 

rừng: REDD là gì? Tại sao lại có REDD+? 

BCĐ thực hiện sáng 

kiến REDD+  

(Bộ NN&PTNT) 

9.45-10.00 Nghỉ giải lao  

10.00-10.30 

Hiện trạng mất rừng, suy thoái rừng và quá trình triển 

khai REDD/REDD+ tại Việt Nam: Cách tiếp cận và các 

bên thực hiện   

BCĐ thực hiện sáng 

kiến REDD+  

(Bộ NN&PTNT) 

10.30-11.00 Hỏi đáp và thảo luận 

11.00-12.00 

Hệ thống và cơ chế chia sẻ lợi ích từ REDD/ REDD+: 

Kinh nghiệm quốc tế và thực hiện ở Việt Nam  

- Chủ thể hưởng lợi và vấn đề sở hữu rừng 

- Cơ chế phân phối và chia sẻ lợi ích 

- Tiêu chí chia sẻ lợi ích và vấn đề đồng hưởng lợi 

- Thuận lợi và khó khăn thực hiện chia sẻ lợi ích  

Forest Trends 

12.00-13.00 Nghỉ ăn trưa  

13.00 -14.00 

Hỏi đáp và thảo luận 

Thảo luận nhóm về thuận lợi và rào cản từ áp dụng cơ 

chế chia sẻ lợi ích từ REDD/REDD+ đối với cộng đồng 

địa phương.  

Forest Trends 

14:00-14.30 
Giới thiệu nguyên tắc bảo vệ môi trường và xã hội trong 

thực hiện REDD/REDD+ 
PanNature 

14.30-14.45 Nghỉ giải lao  

14.45-15.45 

Thông tin trước, tham vấn cộng đồng và đồng thuận tự 

nguyện (FPIC) trong thực hiện REDD/REDD+ với cộng 

đồng địa phương: Yêu cầu thực hiện và bài học kinh 

nghiệm từ chương trình UN-REDD. 

RECOFTC 



 

 

15.45-16.15 Hỏi đáp và thảo luận   

16.15-16.45 
Quản lý rừng cộng đồng (CFM) và vai trò của CFM 

trong thực hiện REDD/REDD+ ở Việt Nam 
RECOFTC 

16.45-17.15 
Hỏi đáp và chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức quản lý rừng 

cộng đồng ở Việt Nam 
RECOFTC/PanNature 

17.15-17.30 Sơ kết ngày tập huấn 1  

   

Thứ bảy, ngày 05/11/2011 

8.00 - 8.30 Khởi động  

8.30 – 9.30 
Tóm tắt các vấn đề chính sách và mối quan tâm về thực 

hiện Sáng kiến REDD/REDD+ ở Việt Nam; 
PanNature 

9.30 - 10.00 
Giới thiệu chương trình tài trợ nhỏ cho tổ chức XHDS 

địa phương nghiên cứu về REDD/REDD+ 
PanNature 

10.00 -10.15 Nghỉ giải lao  

10.15- 12.00 
Xây dựng đề xuất nghiên cứu nhỏ của các tổ chức 

XHDS về REDD/REDD+ 
Tất cả đại biểu  

12.00-13.30 Nghỉ ăn trưa  

13.30-14.30 
Xây dựng đề xuất nghiên cứu nhỏ của các tổ chức 

XHDS về REDD/REDD+ (tiếp) 
Tất cả đại biểu  

14.30-14.45 Nghỉ giải lao  

14.45-15.30 
Thăm quan và góp ý cho các đề xuất nghiên cứu nhỏ.  

Thông báo quá trình tuyển chọn và tài trợ nhỏ.  
Tất cả đại biểu 

15.30-16.00 Đánh giá và tổng kết   

 


