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1. REDD+ là gì? 

 Theo IPCC, Việt Nam là một trong những quốc gia 

sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của BĐKH và 

nước biển dâng. 

 Ở VN khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình năm 

đã tăng trung bình 0,7 độ C; nước biển đã dâng 

khoảng 20cm, BĐKH -> thiên tai, bão lũ, hạn hán 

ngày càng ác liệt (MONRE, 2010).   

0,75m: khoảng 19,0% DT ĐB sông Cửu Long bị 

ngập 

1m: khoảng 37,8%. DT ĐB sông Cửu Long bị ngập. 

 

Bối cảnh: 



Vùng bị ngập 
nước theo 

kịch bản B2 



Bối cảnh: 

Việt Nam đã phê chuẩn UNFCCC (1992-1994): 

Cam kết giữa các Bên -> tạo chính sách cho các hoạt 
động kiểm soát và giảm phát thải khi nhà kính (KNK) để 
ổn định nồng độ KNK trong khi quyển 

 

Nghị định thư Kyoto:  

Các quốc gia thuộc Phụ lục 1 của UNFCCC có lượng 
phát thải chiếm 61,6% tổng phát thải CO2 toàn cầu đã 
cam kết giảm lượng phát thải KNK (Ch/Âu: 8%, Mỹ: 7%, 
Nhật: 6%);  

Cơ chế Cơ chế Mua bán phát thải (ET); Cơ chế Đồng 
thực hiện (JI); và 

Cơ chế Phát triển sạch (CDM): Cung cấp tín dụng cho 
các dự án tài chính giảm phát thải KNK tại các nước 
đang phát triển. 
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Ảnh hưởng của BĐKH (đặc biệt là thời tiết cực đoan) đến lĩnh vực 

lâm nghiệp: 

 - Ảnh hưởng đến sự phân bố các hệ sinh thái rừng (rừng thường xanh, 

rừng ẩm nhiệt đới, rừng nửa rụng lá, rừng khộp, rừng ngập mặn, rừng 

tràm,.....); 

- Ảnh hưởng đến đa dạng sinh học,.... 

- Ảnh hưởng đến một số loại rừng trồng (thông nhựa, Lát hoa,....); 

- Ảnh hưởng đến cháy rừng,..... 

- Ảnh hưởng đến sâu bệnh hai rừng,..... 



Biến đổi khí hậu và lâm nghiệp: 

 Mất rừng và suy thoái rừng gây ra khoảng 20% 

tổng lượng GHG; 

 Rừng hấp thụ và làm giảm lượng CO2 trong khí 

quyển; 

  QL và SDR bền vững được coi là phương 

án rẻ tiền và hiệu quả nhất nhằm giảm nhẹ 

lượng GHG, hạn chế gia tăng BĐKH; 

         Sáng kiến REDD và tiến trình đàm phán – 

REDD+ (giảm thiểu và hấp thụ). 
 

Bối cảnh: 



 REDD là tên viết tắt của “Reducing 
Emissions from Deforestation and 
Degradation in Developing countries”  

= Giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà 
kính (GHG) do mất rừng và suy thoái 
rừng tại các nước đang phát triển 

 
REDD+ = Giảm phát thải GHG do mất 

rừng và suy thoái rừng tại các nước 
đang phát triển; Quản lý bền vững tài 
nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ 
lượng các-bon của rừng 

 
 

 
 

 

REDD là gì? 



- Giảm phát thải GHG; 
- Hấp thụ CO2 có trong khí quyển 

 
      Góp phần làm ổn định nồng độ khí 
gây hiệu ứng nhà kính (GHG) trong khí 
quyển, giảm nhẹ quá trình BĐKH. 
 

 
 

 

Mục đích của việc thực hiện REDD+   

1) Giảm phát thải do mất rừng; 
2) Giảm phát thải do suy thoái rừng; 

 
3) Bảo tồn trữ lượng C của rừng; 
4) Quản lý bền vững tài nguyên rừng; 
5) Nâng cao trữ lượng C của rừng. 

Các hoạt động thực hiện REDD+ gồm: 



 Lợi ích trực tiếp: Giảm phát thải 
GHG góp phần ứng phó với biến đổi 
khí hậu trên phạm vi cấp khu vực và 
toàn cầu 
 

 Lợi ích gián tiếp: góp phần 
Quản lý rừng bền vững;  
 Bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì 

dịch vụ môi trường; 
Cải thiện sinh kế của người dân, đặc 

biệt là cộng đồng người địa phương 
sống chủ yếu dựa vào rừng 

 
 

 
 
 

 

Lợi ích của việc thực hiện REDD+  





2. REDD+ và tiến trình đàm phán quốc tế 

 REDD là sáng kiến của PNG và Costa Rica tại 
COP 11 (Montreal, Canada -2005) 

 Tại COP 13 (Bali, Indonesia –2007) các bên đã 
thông qua KHHĐ Bali trong đó có đề xuất lộ trình 
xây dựng và đưa REDD trở thành một cơ chế 
chính thức thuộc hệ thống các biện pháp hạn 
chế biến đổi khí hậu 

 COP15 (Copenhagen, Đan Mạch-2009) 

− Làm rõ: phạm vi; nguyên tắc, safeguards các 
bước thực hiện REDD 

− Tháng 8, 2010 tại cuộc họp AWG-LCA, Bolivia và 
A rập xê út đề nghị một số thay đổi cho REDD+ 

 
 



 COP 16 (Cancun, Mexico-2010) 
- Chính sách thúc đẩy giảm phát thải 

- Hướng dẫn safeguards trong REDD+ 

- Nhấn mạnh vai trò bảo tồn và quản lý rừng bền vững 
trong REDD+ 

 COP 17 (Durban, Nam Phi-2011) 
- Cơ chế tài chính cho REDD+: các nguồn lực để thực 

hiện REDD+ sẽ đa dạng, bao gồm public fund (Long 
term fund, green climate fund), loan fund và đầu tư từ 
khối tư nhân. Vấn đề tạo cơ chế (như thị trường carbon) 
để khối tư nhân tham gia vào REDD+ được các bên tham 
gia đặc biệt quan tâm 

 COP 18 (Doha, Qatar-2012) 
- Đã thống nhất được một số nội dung, phương pháp MRV, 

BDS,…. Tuy nhiên, do tình hình tài chính khó khăn, nên 
tiến trình đàm phán tại Doha cũng bị hạn chế và không 
tiến triển được,… 

 



Lộ trình thực hiện REDD+ ntn? 

Quyết định số 1/CP.16 quy định: lộ trình thực hiện REDD+ sẽ 
được chia thành các giai đoạn khác nhau 

 
 
 
 

 
 

Xây dựng chính sách 
(Chiến lược QG, NRAP, 

vv), năng lực tổ chức và 
kỹ thuật để thực hiện 
REDD+ >>> Vai trò của 

các cơ quan QLNN  

Thực hiện các chính 
sách; Tiếp tục nâng 

cao năng lực KT và thể 
chế; Tiến hành các 

hoạt động trình diễn 
dựa vào kết quả 

Triển khai trên diện 
rộng và hoàn toàn dựa 
vào kết quả (có thể đo 
đếm, báo cáo và kiểm 
tra được) – cơ chế thị 

trường 

Chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ Thực thi REDD+  



CÁC SÁNG KIẾN ĐA PHƯƠNG: 

 

 Quỹ Đối tác các-bon trong lâm nghiệp 
(FCPF): Readiness Fund và Carbon Fund; 

 Chương trình UN-REDD; 

 Đối tác REDD+: fast-start US$ 4 tỷ (2010-
12); 

 Quỹ đầu tư lâm nghiệp (FIP), vv… 

 
CÁC SÁNG KIẾN VÀ HỢP TÁC SONG PHƯƠNG: 

 

 Sáng kiến rừng và khí hậu của Na Uy; 

 Sáng kiến quốc tế Các-bon trong LN của 
Úc; 

 …….. 

Các sáng kiến về REDD+ 



3. Thực hiện REDD+ ở Việt Nam 

 Việt Nam là một trong những quốc gia ủng hộ tích 

cực các hoạt động  REDD+ 

 Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên thực 

hiện chương trình UN-REDD 

 Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên được 

Ngân hàng thế giới cam kết tài trợ cho dự án 

REDD+  (FCPF) 

 Chính phủ Việt Nam đã có những hành động cụ thể 

để thực thi REDD+: 

 Bộ NN&PTNT là cơ quan đầu mối về REDD+ 

 Tham gia tích cực của các Bộ, Ngành. 



 Mục đích của REDD+ là nhằm hỗ trợ QL 
bền vững tài nguyên rừng, tăng cường 
năng lực quản lý và hệ thống chính sách 
và góp phần PT KTXH; 

 VN đã tiến hành rất nhiều các chính sách, 
chương trình, dự án nhằm bảo vệ và PTR 
= thực hiện REDD+ từ khi REDD+ chưa 
được coi là 1 nội dung đàm phán trong 
khuôn khổ UNFCCC. Kết quả của các nỗ 
lực BV và PTR của Việt Nam đã được 
cộng đồng quốc tế ghi nhận 

 VN sẽ tiếp tục xây dựng và triển khai các 
Chương trình, dự án, chính sách nhằm 
BV và PTR 

Việc thực hiện REDD+ ở VN có 
phù hợp không? 



Cơ sở pháp lý thực hiện REDD+ 

• Quyết định 158/QĐ-TTg ngày 9/12/2008 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH;  

• Quyết định 2139/QĐ-TTg ngày 5/12/2011 phê 
duyệt Chiến lược quốc gia về BĐKH; 

• Quyết định 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 phê 
duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; 

• Quyết định 57/QĐ-TTg ngày /01/2012 phê duyệt 
kế hoạch BV&PTR giai đoạn 2011-2020 

• Quyết định 799/QĐ-TTg ngày 27/6/2012 phê 
duyệt Chương trình hành động quốc gia về 
REDD+ giai đoạn 2011-2020; 

• Quyết định 3119/QĐ-BNN-KHCN ngày 
16/12/2020 phê duyệt đề án giảm phát thải KNK 
trong nông nghiệp, nông thôn đến năm 2020 

 

 

 



 Ngày 07/01/2011: Thành lập Ban Chỉ đạo 

REDD+ Việt Nam do Bộ trưởng Bộ NN 

và PTNT làm Trưởng ban (QĐ 39/QĐ-

BNN-TCCB ngày 07/01/2011); 

 Ngày 19/01/2011: thành lập Văn phòng 

REDD+; 

 Thủ tướng giao Bộ NN & PTNT xây dựng 

dự thảo QĐ của Thủ tướng về phương 

thức, đối tượng, mức chi trả (2012); 

 Đã hoàn thành xây dựng Chương trình 

REDD+ quốc gia; 

 

 

 

 

 

 

 

Về tổ chức thực hiện 



Ban Chỉ đạo REDD+  
Việt Nam 

Văn phòng REDD+ Việt Nam 

Mạng lưới REDD+ quốc gia 

Tiểu nhóm công tác 
MRV 

Tiểu nhóm công tác 
Quản trị rừng 

Tiểu nhóm công tác 
BDS 

Các Tiểu nhóm 
công tác khác 

Ban chỉ đạo REDD+ cấp tỉnh 

Tổ công tác về REDD+ cấp huyện, xã 

Nhóm công tác kỹ thuật về REDD+ 

Cấp  
Hoạch định chính sách 

Cấp  
Quản lý và điều phối 

Cấp  
Hỗ trợ và thực hiện 



Chương trình hành động quốc gia về REDD+ 

Phạm vi đề cập 

Theo yêu cầu COP16 

Các giải pháp về chính sách, thế chế để thực hiện 

REDD+ 

Cơ chế hoạt động cấp tỉnh, dự án 

Các vấn đề kỹ thuật: MRV, BDS, REL/RL 



Nội dung NRAP 

- Phạm vi: các tỉnh có rừng của Việt Nam 

- Đối tượng: tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng 

 

Giai đoạn 2011-
2015: thí điểm ít 

nhất 8 tỉnh 

Giai đoạn 2016-
2020: Hoàn thiện, 
vận hành trên cả 

nước 

I. Mục tiêu, phạm vi, đối tượng 

- Mục tiêu: giảm phát thải khí nhà kính thông 

qua các hoạt động REDD+, góp phần xóa đói 

giảm nghèo hướng tới phát triển bền vững 
 



Giai đoạn 2011-2015: nâng cao năng lực, thể chế 
quản lý; thiết lập  hệ thống MRV, BDS; xây dựng 
RELs/FRLs;  thành lập quỹ REDD+ cấp trung 

ương... 

Giai đoạn 2016-2020: Tiếp tục hoàn thiện cơ 
chế, chính sách, vận hành CT; hoàn thiện 
các vấn đề kỹ thuật trong thực thi REDD+, 
như là RELs/FRLs; MRV, BDS, Safeguards 

II. Nhiệm vụ trọng tâm 



III. Giải pháp 

- Hoàn thiện khung pháp lý 

- Hoàn thiện thiện thể chế và phát triển nguồn 

nhân lực 

- Hoàn thiện quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch 

bảo vệ phát triển rừng 

- Hoàn thiện hệ thống theo dõi diễn biến và 

kiểm kê rừng 

- Hợp tác quốc tế đa dạng hóa nguồn tài chính 

thực hiện REDD+ 

 



IV. Nguồn ngân sách 

- Cân đối từ ngân sách nhà nước bố trí cho CT 

mục tiêu quốc gia về biến đổi khí hậu; kế hoạch 

BVPT rừng 2011-2020. 

- Hợp tác quốc tế: 

 Đa phương (UN-REDD và FCPF) 

 Song phương (Nhật Bản, CHLB Đức, Úc) 

 Tổ chức phi chính phủ (SNV, WWF, ICRAF...) 

- Quỹ REDD+ quốc gia 

 Các nguồn tiền từ quốc tế, chính phủ, thị trường 

chuyển vào Quỹ REDD+ quốc gia. Quỹ REDD+ 

quốc gia chuyển tiền về Quỹ REDD+ ở tỉnh. 

 



V. Tổ chức thực hiện 

- Thành lập Ban chỉ đạo về NRAP 

- Văn phòng REDD+ Việt Nam là bộ phận giúp 

việc cho Ban chỉ đạo 

- Trách nhiệm của các Bộ ngành có liên quan 

VI. Giám sát và đánh giá 

Bộ NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tổ chức giám sát đánh 

giá CT theo từng giai đoạn. 



 Mục tiêu tổng quát: Hỗ trợ Chính phủ Việt 

Nam xây dựng phương thức thực hiện REDD 

hiệu quả và góp phần giảm phát thải khí nhà 

kính và ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH) 

toàn cầu   

 Mục tiêu cụ thể: Nâng cao năng lực về kỹ 

thuật, tổ chức, chính sách cho các cơ quan ở 

Trung ương và địa phương, và nhân dân để đến 

cuối năm 2012 Việt Nam trở thành một nước 

sẵn sàng thực hiện REDD và góp phần giảm 

nhẹ biến đổi khí hậu trên thế giới. 

 Kinh phí: US$ 4,38 triệu 

 Thời gian và địa điểm thực hiện: 2009-2012 tại Hà 

Nội và Lâm Đồng. 

Chương trình UN-REDD tại Việt Nam (Giai đoạn I) 



 Sắp xếp tổ chức thực hiện: Network, STWGs 

 Nâng cao nhận thức ở các cấp và nhân dân 

 Thí điểm FPIC 

 Nâng cao năng lực về kỹ thuật 

 Xây dựng các điều kiện kỹ thuật để chuẩn bị thực 

hiện REDD+: REL/RL, MRV, NFI, PCM, Master 

plan 

 Xây dựng Chương trình REDD+ quốc gia 

 Nghiên cứu đề xuất chính sách chia sẻ lợi ích 

 Chia sẻ kinh nghiệm . 

 

Những kết quả bước đầu: 



Tiến trình xây dựng dự thảo văn kiện 
dự án giai đoạn II 

5/2010: Na Uy 
ủng hộ XD pha 

II 

12/2010: Nộp dự 
thảo Đề xuất và 
đánh giá 3/2011 

3/2012: Hoàn thiện 
đề xuất cụ thể và 
nộp cho nhà tài trợ 

-Chính phủ Na Uy đã cử đoàn chuyên gia sang làm việc và thống 
nhất văn kiện dự án chi tiết; 

 
- Bộ NN&PTNT đã hoàn thiện DPO, đang trình Thủ tướng Chính 
phủ đưa vào danh mục; 
 
-  QIII/2013: Phê duyệt và triển khai giai đoạn II 

  



 Mục tiêu tổng quát: Quản lý rừng bền vững góp 

phần giảm nhẹ phát thải khí gây hiệu ứng nhà 

kính ở Việt Nam và ứng phó có hiệu quả với biến 

đổi khí hậu trong khu vực. 

 

 Mục tiêu cụ thể: giảm phát thải và tăng cường 

hấp thụ khí gây hiệu ứng nhà kính trên địa bàn 

các tỉnh thí điểm đồng thời xây dựng tiền đề để 

nhân rộng việc thực hiện REDD+ trên địa bàn cả 

nước và trong khu vực. 

Mục tiêucủa Giai đoạnII 



 Chủ dự án: Tổng cục lâm nghiệp 

 Mục tiêu: hỗ trợ và thúc đẩy quá trình/hoạt động 
nâng cao năng lực thực hiện REDD+ 8 Hoạt động 
chính 

 Đối tượng: các cơ quan quản lý NN, các Công ty 
LN và Ban quản lý rừng tại 03 tỉnh Quảng Bình, 
Quảng Trị và ĐakNông 

 Kinh phí: USD 3,6 triệu (có thể được bổ sung thêm 
nếu thực hiện  tốt)  

 Thời gian thực hiện: 2013 – 2015 

  FCPF Carbon Fund! 

 

Dự án FCPF/WB 



 Xây dựng kế hoạch thực 
hiện REDD+ cho các vùng 
thí điểm của tỉnh 

 Xây dựng hệ thống theo 
dõi giám sát (MRV) cho 
Điện Biên 

 Xây dựng hệ thống chia sẻ 
lợi ích cho tỉnh 

 Chia sẻ kinh nghiệm, góp 
phần hoàn thiện Chương 
trình REDD+ quốc gia 

 

Dự án REDD+ Điên Biên (4/2012-

10/2013), 1,2 triệu đô la Mỹ 



Các dự án khác: 

 Xây dựng quỹ các bon ở cộng đồng (FFI) thực hiện ở 

Konplong, Kon Tum; 477,000 Euro (EU) 

 Dự án thí điểm REDD+ ở Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng 

(SNV), 968,000 Euro (CHLB Đức) 

 Dự án CARBI thực hiện Thừa Thiên Huế, Quang Nam 

(WWF), tài trợ bở CHLB Đức 

 Dự án LEAF thực hiện ở Nghệ An, Lâm Đồng, Tài trợ 

bởi (USAID) 

 Dự án ENRICH (SNV) thực hiện tại Hà Tĩnh, Cà Mau, 

tài trợ bởi CHLB Đức. 

 Dự án rừng và đồng bằng với 30 triệu USD thực hiện 

tại Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Long An đang 

xây dựng và hoàn thiện Văn kiện dự án. 

 ….. 



 

4. Một số thách thức và những nội 

dung cần ưu tiên nghiên cứu 

 REDD+ cần một cơ chế quản trị rừng mới; 

 Cơ chế điều phối giữa các bên tham gia; 

 Năng lực thực hiện, đặc biệt là ở địa 

phương; 

 Hướng dẫn kỹ thuật quốc tế; 

 Tình trạng đói nghèo. 

 

Một số thách thức: 



• Tăng cường năng lực giám sát, đánh 
giá, dự báo 

• Xây dựng và thống nhất khái niệm về 
rừng và hệ thống phân loại rừng 

• Nắm chắc diễn biến tài nguyên rừng 

• Điều tra đánh giá sinh khối và trữ 
lượng các bon 

• Phân tích, đánh giá, dự báo tác động 
và nghiên cứu, áp dụng các giải pháp 
giảm thiểu, thích ứng 

• Thiết lập hệ thống MRV 

1) Theo dõi, giám sát, đánh giá và dự báo 

Những nội dung cần ưu tiên 
nghiên cứu 



 

• Giám sát quản trị rừng có sự tham gia 
(PGA) cho REDD+ 

 Các bên liên quan trong nước xác định 
nhu cầu thông tin, số liệu cho REDD+ 

 Đào tạo cán bộ để thu thập, phân tích , xử 
lý thông tin, dự báo xu hướng và giám sát 
sự thay đổi 

 Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia để 
đảm bảo chính sách an toàn theo QĐ của 
Cancun 

1) Theo dõi, giám sát, đánh giá và dự báo 
(2) 



• Đảm bảo lâm phận ổn định: trên bản đồ 
và thực địa 

• Đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành GĐGR 
trên giấy tờ và thực địa, đảm bảo quyền 
sử dụng đất rõ ràng, khoán ổn định lâu 
dài DT không giao 

2). Quy hoạch và giao đất, giao rừng 



• Tiếp tục phân cấp cho địa phương, trao 
quyền tự quyết cho cơ sở, chủ rừng 

• Tiếp tục xây dựng cơ chế thu hút sự 
tham gia tích cực của tất cả các bên liên 
quan, 

 Xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích, cơ chế 
khiếu nại và giải quyết khiếu nại, cơ chế 
báo cáo và quy chế khen thưởng 

• Gắn quản lý bảo vệ rừng với sinh kế bền 
vững 

• Nâng cao nhận thức, kiến thức và năng 
lực quản lý TN cho các cấp chính quyền 
và cộng đồng địa phương. 

3). Đổi mới thể chế chính sách 



 
• Tiếp tục áp dụng cách tiếp cận có sự 

tham gia 
 

• Đẩy mạnh RIL và các giải pháp SFM, 
FSC 
 

• Sử dụng công cụ ảnh vệ tinh có độ 
phân giải cao kết hợp với điều tra thực 
địa trong theo dõi diễn biến TNR và 
trữ lượng các bon 
 

• Áp dụng các giải pháp kỹ thuật lâm 
sinh trong phục hồi rừng TN và nâng 
cao chất lượng rừng. 

4). Tăng cường các giải pháp kỹ thuật 



Xây dựng và thí điểm phương pháp đo đạc và theo dõi diễn 

biến rừng có sự tham gia của các bên liên quan 



 

 


