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Một số chủ đề quan tâm 

 Chi phí và lợi ích của các thành phần liên quan 

 Chi phí cơ hội 

 Giới và sự tham gia của phụ nữ 

 Lâm nghiệp cộng đồng và PES/ REDD+ 

 Quyền hưởng dụng rừng trong PES/ REDD+ 

 Sự tham gia và vai trò của người dân địa phương 
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Chi phí và lợi ích trong PES /REDD+  

 Bối cảnh:  

o PES và REDD+ thường được coi là một nguồn thu 
tiềm năng trong lâm nghiệp, tuy nhiên chưa có một 
phân tích đầy đủ về chi phí và lợi ích của từng thành 
phần liên quan 

 Lợi ích: nguồn thu tài chính, môi trường cải thiện, giảm 
nghèo, cải thiện quản trị rừng, sự tham gia, tính công 
bằng, minh bạch 

 Chi phí: thời gian, nhân lực, nguồn thu bị mất (chi phí 
cơ hội), phí giao dịch, chi phí thực thi, …  
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Chi phí cơ hội PES /REDD+  

 Ý nghĩa:  

o Việc chi trả trong quá trình thực thi PES/ REDD+ 
mang tính bền vững khi mức chi trả cao hơn hoặc ít 
nhất là bằng chi phí cơ hội 

o Chi phí cơ hội của PES/REDD+ dao động theo từng 
địa phương 
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Giới và sự tham gia của phụ nữ trong 
PES và REDD+ 

 Bối cảnh:  

o Phụ nữ và nam giới có các mối quan tâm khác nhau 
tới rừng và bị tác động khác nhau bởi các chính sách 
liên quan đến rừng. Vì vậy quan tâm đến vấn đề giới 
có thể giúp đáp ứng các nhu cầu khác nhau.  

o Công bằng về giới là một trong các yêu cầu về an 
toàn xã hội  
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Giới và sự tham gia của phụ nữ trong 
PES và REDD+ 

 Một số vấn đề liên quan: 

o Giới và phân công lao động: ai là người thực hiện 
PES/ REDD+ 

o Lồng nghép giới trong chính sách về PES/ REDD+ 

o Vấn đề giới trong thự thi quyền FPIC 
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Lâm nghiệp cộng đồng và PES /REDD+  

 Ý nghĩa:  

o Cộng đồng địa phương sinh sống trong và gần rừng 
đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong sự thành công 
của REDD+ 

o Lâm nghiệp cộng đồng xây dựng các cơ sở nền tảng 
cần thiết cho PES/ REDD+, VD: khung pháp lý, năng 
lực cần thiết cho sự tham gia, hệ thống chia sẻ lợi 
ích, cơ chế lập kế hoạch, theo dõi có sự tham gia 

o PES/ REDD+ có tiềm năng nâng cao năng lực và lợi 
ích cho cộng đồng qua đó thúc đẩy sự phát triển của 
LNCĐ 
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Quyền hưởng dụng rừng trong thực 
thi PES /REDD+  

 Bối cảnh:  

o Quyền lâu dài với rừng góp phần đảm bảo sự an 
toàn cho người dân tham gia và sự bền vững trong 
thực hiện PES/ REDD+ 

o Quyền với rừng là cơ sở cho việc phân chia lợi ích từ 
PES/ REDD+ 

o Việc quản lý rừng đã giao đòi hỏi một chế độ quản lý 
khác với quản lý rừng tập chung, nhất là trong bối 
cảnh PES và REDD+ 

o Lợi ích từ PES/ REDD+ có thể thúc đẩy tiến trình tập 
trung hóa những diện tích rừng đã giao cho dân 
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Quyền hưởng dụng rừng trong thực 
thi PES /REDD+  

 Một số khía cạnh cần quan tâm:  

o Giao hay khoán rừng trong bối cảnh thực thi PES/ 
REDD+ 

o Quyền với rừng có đồng nghĩa với quyền carbon 
không 

o Quyền theo luật tục và quyền theo luật pháp trong 
bối cảnh PES/ REDD+ 
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Sự tham gia và vai trò của người dân 
trong thực hiện PES/ REDD+ 

 Bối cảnh:  

o sự tham gia tích cực và chủ động của người dân là 
một trong các yêu cầu về an toàn xã hội, có thể giúp 
giảm chi phí liên quan đến thực thi chương trình, 
giúp nâng cao năng lực cho người dân 

Tuy nhiên 

o để huy động sự tham gia tích cực và hiệu quả đòi 
hỏi thời gian, kỹ năng thúc đẩy, sự thay đổi cách 
nhìn về vai trò của người dân…  
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Sự tham gia và vai trò của người dân 
trong thực hiện PES/ REDD+ (2) 

 Một số khía cạnh chi tiết: 

o Mức độ tham gia của người dân như thế nào để 
đảm bảo tính hiệu quả 

o Các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia hiệu quả của 
người dân 

o Thực hiện quyền FPIC và việc phát huy sự tham gia 
của người dân 

o Vai trò của các cơ quan nhà nước và tổ chức khác 
trong việc thúc đẩy sự tham gia của người dân 

o ………….. 
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