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Hợp tác tiểu vùng về
dịch chuyển phát thải qua biên giới

Hòa Bình, 14 - 15/6/2017
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Cơ sở cho hợp tác
• Việt Nam nhận thức rõ về tác động của biến đổi khí hậu
toàn cầu và quan tâm đến việc giải quyết các nguyên nhân
mất rừng và dịch chuyển phát thải qua biên giới.
• Đã có nhiều sáng kiến được thực hiện như thoả thuận hợp
tác trong lĩnh vực lâm nghiệp giữa Việt Nam, Lào,
Cambodia, Lào, VPA/FLEGT, đối thoại chính sách.
• Nhiều sáng kiến mới trong khu vực như hợp tác ASEAN về
lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp 2016-2025
• Tham vấn, thoả thuận giữa các bên liên quan là cần thiết,
bao gồm các quốc gia trong tiểu vùng, các ngành trong một
quốc gia và các bên liên quan khác.
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Các phương án hợp tác về
dịch chuyển phát thải
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Khung hợp tác tiểu vùng về dịch chuyển phát thải
1. Tăng cường hợp tác song phương và khu vực trong lâm nghiệp, đặc biệt là giải
quyết các nguyên nhân mất rừng/suy thoái rừng
•
•
•

Thực hiện các biên bản ghi nhớ đã ký giữa Việt Nam, Lào và Campuchia, và giám sát các
hoạt động và tác động liên quan.
Thúc đẩy việc xây dựng các biên bản ghi nhớ tương tự giữa các nước trong Tiểu vùng
như giữa Việt Nam và Myanmar…
Hỗ trợ các hoạt động kiểm soát tội phạm về môi trường xuyên biên giới: xây dựng, thử
nghiệm Quy trình chuẩn (SOP) vể kiểm soát tội phạm về môi trường với các nước, cơ
quan trong tiểu vùng

2. Thúc đẩy quá trình đàm phán và thực hiện VPA/FLEGT và lồng ghép REDD+ với
FLEGT, các nước trong tiểu vùng và EU phối hợp giám sát

•
•

Phát triển Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (TLAS) nhằm đảm bảo tính hợp pháp của gỗ
và sản phẩm gỗ trong tiểu vùng, xuất sang EU và thị trường quốc tế khác
Trao đổi các bài học kinh nghiệm giữa các nước trong tiểu vùng
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3. Sự tham gia của khu vực để giải quyết dịch chuyển phát thải xuyên biên giới
•

•
•

Thực hiện Kế hoạch và tầm nhìn chiến lược trong hợp tác về lương thực, nông nghiệp và
lâm nghiệp ASEAN giai đoạn 2016-2025. Hỗ trợ Việt Nam tổ chức cuộc họp ASEAN về
lâm nghiệp và khai khác gỗ bất hợp pháp
Thực hiện các cam kết đa phương khác. CITES…
Thực hiện các cam kết song phương: hỗ trợ nghiên cứu chính sách và phát triển liên quan
đến chuỗi thương mại biên giới và các chuỗi giá trị trong bối cảnh phát triển bền vững

4. Chia sẻ số liệu và minh bạch hoá trong các lĩnh vực có tác động đến rừng
•

Tăng cường chia sẻ dữ liệu liên chính phủ trong các chương trình dự án ASEAN, biên bản
ghi nhớ song phương, REDD+ và các quá trình FLEGT, và các cơ chế khác

•

Tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin liên Bộ
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5. Công bố công khai và sự tham gia
•
•

Thực hiện Phụ lục 8 về công bố thông tin của VPA Việt Nam – EU
Tăng cường vai trò của các của các CSO/EM trong giám sát REDD+

Hỗ trợ UB dân tộc tổ chức đối thoại khu vực, thí điểm truy xuất chuỗi cung ứng cà
phê, thí điểm giám sát thay đổi sử dụng đất bằng hệ thống giám sát Terra-I
•

Đào tạo và nâng cao nhận thức của cán bộ, các cơ quan truyền thông, và các
doanh nghiệp trong các lĩnh vực liên quan về chuyển dịch phát thải

6. Đầu tư có trách nhiệm trong các ngành, hang hóa gây nguy cơ mất rừng
•
•

Xây dựng và phổ biến hướng dẫn tự nguyện cho đầu tư ở nước ngoài
Khuyến khích các đầu tư xanh trong các ngành, ngành hàng có nguy cơ gây
mất rừng
Hỗ trợ xây dựng Sổ tay hướng dẫn về các tiêu chuẩn xã hội và MT, học tập kinh
nghiệm quốc tế trong khuyến khích đầu tư có trách nhiệm
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7. Chuyển đổi thị trường các ngành hang có nguy cơ gây mất rừng
theo hướng Kinh tế xanh
• Xác định, nghiên cứu, thí điểm, khuyến khích và giám sát các sáng
kiến kinh tế xanh có tiềm năng đóng góp để giải quyết các nguyên
nhân chuyển dịch phát thải
Hỗ trợ xây dựng các tiêu chuẩn về quản lý rừng bền vững, thí điểm chuỗi cung
ứng nông sản không gây mất rừng (thí điểm với cà phê, thủy sản), xây dựng hệ
thống giám sát thời gian thực và chính sách.
• Tăng cường nhận thức về những nỗ lực thúc đẩy Kinh tế xanh, ví dụ
các hướng dẫn tự nguyện, chứng chỉ
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Trân trọng cảm ơn
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