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Hội thảo khởi động dự án cấp quốc gia
Hà Nội, Việt Nam, 16/8/2017

Tăng Cường Tiếng Nói của các bên 
Tham Gia Ngoài Nhà Nước để Cải 
Thiện Quản TrịRừng trong vùng 

Mê Kông

Tăng Cường Tiếng Nói của các 
bên Tham Gia Ngoài NhàNước 
để Cải Thiện Quản Trị Rừng 

trong vùng Mê Kông
Tài trợ

Cơ quan nhận

tài trợ chính 

Dự án 5 năm (1/1/2017 – 31/12/ 2021), 

Ngân sách: ~5.8 tr. € trong đó 5 tr. € từ EU,                   ~1M € 

~1tr € dành cho Việt Nam

Các quốc gia mục tiêu

• Cam-pu-chia

• Lào

• Myanmar

• Thái  Lan

• Việt Nam

Đối tác

“Vào năm 2021, các bên tham gia 

ngoài nhà nước (NSA) được trao 

quyền và được tạo mạng lưới ở ba 

vùng cảnh quan xuyên biên giới để 

đánh giá, giám sát và phản hồi phù 

hợp để nhằm mạnh quản trị rừng, 

đặc biệt là trong FLEGT-VPA và 

REDD+, và tham gia hiệu quả vào 

các quá trình chính sách.”

MỤC TIÊU/KẾT QUẢ

NSA = các bên  tham gia ngoài nhà nước
FLEGT-VPA = Hiệp định Đối tác tự nguyện về Thực thi lâm luật, quản trị và thương mại lâm sản 
REDD+ = Giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng và suy thoái  rừng 

Vùng Cảnh Quan Xuyên Biên Giới 

Dawna Tenasserim (DTL) bao gồm Khu 

Bảo Tồn Thiên Nhiên Tanintharyi (Myanmar) và 

Khu Quần Thể Rừng Phía Tây (Thái Lan)

Vùng Cảnh Quan Xuyên Biên Giới 

miền Bắc Thái Lan - Lào (NTLL) - bao 

gồm Vườn Quốc Gia Doi Phu Kha (Thái Lan) và 

các tỉnh Bokeo và Xayabury (Lào) 

Vùng Cảnh Quan Xuyên Biên Giới Việt 

Nam – Lào - Campuchia (VLCL) bao 

gồm: a) Vùng Cảnh Quan Đồng Bằng Phía Đông 

(Campuchia giáp với Việt Nam); b) tỉnh Kon Tum, 

Trung trường Sơn; Tỉnh Quảng Nam, Tây Nguyên  

(Việt Nam giáp với Campuchia và Lào); c) Các Khu 

Vực Bảo Tồn Đa Dạng Sinh Học Quốc Gia Xe Pain 

và Dong Amphan

KHU VỰC DỰ ÁN
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PROJECT FOCUS 
(@ LANDSCAPE, NATIONAL AND REGIONAL LEVELS)

NSA = bên tham gia ngoài nhà nước
FGMS = hệ thống giám sát và quản trị rừng

• Thử nghiệm và trình diễn một Hệ 

Thống Giám Sát Quản Trị Rừng 

(FGMS) để giám sát và đẩy mạnh 

quản trị vùng cảnh quan rừng

• Phát triển năng lực cho các NSA để 

đánh giá và giám sát việc quản trị 

vùng cảnh quan rừng.

• Nâng cao năng lực cho các NSA 

trong việc phản ứng có hiệu quả đối 

với các chính sách liên quan và các 

thách thức và các cơ hội về quản trị.

HOẠT ĐỘNG VÀ VAI TRÒ

Đầu ra Các đối tác khu vực Đối Tác Quốc Gia

Đầu ra 1: Thử
nghiệm 
FGMS

• Thiết lập đường cơ sở  của quản 
trị rừng (FG)

• Xây dựng và thử nghiệm FGMS
• Tăng cường công nghệ giám sát
• Tăng cường năng lực của các 

mạng lưới NSA

• Hỗ trợ thu thập dữ liệu và điều phối tại 
hiện trường 

• Phản hồi về hệ thống FGMS đã được xây 
dựng

• Chọn địa điểm thử nghiệm
• Thực hiện FGMS tại các điểm thử nghiệm
• Bài học kinh nghiệm và nhân rộng

Đầu ra 2: xây
dựng năng 
lực cho NSA

• Thiết kế NLSA và CDNA về quản 
trị rừng - FG (về mặt kỹ thuật)

• Hỗ trợ đào tạo tiểu giáo viên cho 
các đối tác quốc gia và NSA

• Cung cấp kiến thức kỹ thuật và hỗ 
trợ phát triển tài liệu

• Thực hiện NLSA và CDNA về FG trong 
FLEGT và REDD+

• Thiết kế và thực hiện các chương trình 
đào tạo cho NSA tại quốc gia 

• Thử nghiệm và hỗ trợ phục hồi và quản lý 
cảnh quan rừng  (FLMR)

NLSA = phân tích tình huống cấp quốc gia
CDNA = đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực

HOẠT ĐỘNG VÀ VAI TRÒ

Đầu ra Các đối tác khu vực Đối Tác Quốc Gia

Đầu ra 3: NSA
tham gia các 
đối thoại cấp 
quốc gia về 
FLEGT-VPA và 
REDD+

• Hỗ trợ các sự kiện của NSA • Xây dựng mạng lưới NSA
• Hỗ trợ mạng lưới NSA trong các 

quốc gia truyền tải thông điệp 
và nâng cao nhận thức

• Hỗ trợ đối thoại với nhiều bên 
liên quan ở cấp quốc gia.

Đầu ra 4: môi
trường 
(platform) học 
tập cấp vùng 
về quản trị 
rừng

• Hỗ trợ kỹ thuật cho NSA để tài 
liệu hóa các bài học kinh nghiệm

• Thúc đẩy các sự kiện cấp vùng về  
NLSA và CDNA

• Xây dựng môi trường học tập cấp 
vùng

• Tham gia vào môi trường học 
tập cấp vùng về FGMS

• Chia sẻ kinh nghiệm và tiếng nói 
trong môi trường học tập cấp 
vùng và mang lại kiến thức để 
tăng cường năng lực cho các 
mạng lưới NSA

Tăng Cường Tiếng Nói của các 
bên Tham Gia Ngoài NhàNước 
để Cải Thiện Quản Trị Rừng 

trong vùng Mê Kông

HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN CẤP VÙNG

HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN CẤP VÙNG

Mục tiêu

• Các đối tác và nhóm thực hiện dự án có cùng hiểu biết về mục 
tiêu và phạm vi của dự án

• Cập nhật về FLEGT-VPA và REDD+ cấp quốc gia để hiểu rõ hơn 
hiện trạng các sáng kiến đó và sử dụng kết quả trong việc 
đánh giá nhu cầu xây dựng năng lực của các NSA tại mỗi quốc 
gia 

• Dự thảo kế hoạch thực hiện dự án trong toàn bộ thời gian dự
án, bao gồm kế hoạch chi tiết của năm thứ nhất

• Định hướng cho các cán bộ hành chính của dự án về quy trình 
vận hành dự án và các yêu cầu về báo cáo của dự án.

Tăng Cường Tiếng Nói của các 
bên Tham Gia Ngoài NhàNước 
để Cải Thiện Quản Trị Rừng 

trong vùng Mê Kông

HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN CẤP QUỐC GIA
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HỘI THẢO KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN CẤP QUỐC GIA

Mục tiêu:

• Giới thiệu về dự án và kế hoạch thực hiện tại cấp vùng và cấp quốc gia, 

• Tìm kiếm hiểu biết chung về quản trị rừng: khái niệm, hợp phần và các nguyên 
tắc của nó, 

• Tham vấn đại biểu về các thách thức trong việc cải thiện quản trị rừng tại Việt 
Nam và giải pháp, 

• Cập nhật về các sáng kiến liên quan tới quản trị rừng hiện đang được thực 
hiện tại Việt Nam.

Đại biểu:

• Các bên tham gia ngoài nhà nước

• Các tổ chức chính phủ liên quan

• Các đối tác quốc gia  và các hội

• Liên minh Châu Âu

Etienne DELATTRE
Điều phối viên dự án cấp khu vực

Email: etienne.delattre@recoftc.org

RECOFTC – Trung tâm vì con người và rừng

Website: www.recoftc.org

Xin cám ơn

mailto:jim.stephenson@recoftc.org
http://www.recoftc.org/

