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Tổng quan một số sáng kiến về Quản trị rừng 
tại Việt Nam

Nguyễn Việt Dũng, Nguyễn Hải Vân, Hoàng Xuân Thủy

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Đồng chủ trì Tiểu nhóm kỹ thuật Quản trị rừng, Mạng lưới REDD+ Việt Nam

Tổng quan các sáng kiến

 Đánh giá quản trị rừng có sự tham gia trong REDD+ (PGA – Participatory 
Governance Assessment) (UN-REDD/TCLN/UNDP)

 Đánh giá quản trị sinh cảnh (rừng) (LGA – Landscape Governance Assessment) 
(Tropenbos-VN, PanNature)

 Quản trị môi trường-xã hội trong REDD+: Hướng dẫn giám sát có sự tham gia đối 
với các biện pháp ĐBAT môi trường, xã hội của REDD+ (SNV)

 Thúc đẩy quản trị trong VPA/FLEGT: Tăng cường sự tham gia của các bên liên quan 
(VNGO-FLEGT, SRD, CRD, PanNature, WWF, SFMI,…)

 Quản trị rừng và giảm nghèo (PFG – Forest governance and Poverty Alleviation) 
(ActionAid Vietnam)

 Đánh giá quản trị rừng từ thực hiện chính sách chi trả DVMTR (CIFOR, 
PanNature,…) 

PGA – Đánh giá quản trị rừng cho REDD+ với sự tham gia 
của các bên liên quan

Dự án Chương trình UN-REDD Việt Nam (pha 2)

Đầu mối Cục Kiểm lâm và UNDP

Thời gian 2016-2017

Địa bàn Lào Cai, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Cà Mau

Nội dung quản trị MINH BẠCH HIỆU QUẢ

Can cun (b):
Các cấu trúc quản 
trị rừng quốc gia 
mang tính minh 
bạch và hiệu quả, 
chú ý tới các quy 
định của luật pháp 
và chủ quyền của 
quốc gia

Tiếp cận thông tin Thực thi pháp luật

Minh bạch trong cấp phép Công bằng trong chia sẻ lợi ích

Trách nhiệm giải trình Tiếp cận pháp lý

Phản hồi chính sách Năng lực

Hưởng dụng rừng

Sự tham gia trong quá trình quyết định

Phối kết hợp giữa các ban ngành

Bình đẳng giới

PGA – Đánh giá quản trị rừng cho REDD+ với sự tham gia 
của các bên liên quan

Dự án Chương trình UN-REDD Việt Nam (pha 2)

Nội dung đánh giá 

Mất rừng Lấn, chiếm và chuyển đổi rừng và đất LN sang mục đích NN

Suy thoái rừng Khai thác rừng tự nhiên

Quản lý bền vững TNR Diện tích rừng được quản lý theo phương án QLRBV 

Bảo tồn trữ lượng C rừng Bảo tồn rừng tự nhiên

Tăng cường trữ lượng C rừng Phục hồi rừng tự nhiên và trồng rừng sản xuất gỗ lớn

Khung đánh giá 03 trụ cột; 23 tiêu chí

Khung pháp luật (09 tiêu chí)

Năng lực các bên liên quan (05 tiêu chí)

Thực thi và tuân thủ pháp luật (09 tiêu chí)

PGA – Đánh giá quản trị rừng cho REDD+ với sự tham gia 
của các bên liên quan

PGA – Đánh giá quản trị rừng cho REDD+ với sự tham gia 
của các bên liên quan
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LGA – Đánh giá quản trị cảnh quan rừng

Dự án Chương trình Liên minh Sinh kế Xanh (GLA)
(Bolivia, Congo DR, Ghana, Indonesia, Liberia, Nigeria, Philippine, 
Uganda, Vietnam)

Đầu mối Tropenbos International, EcoAgro (TBI-Vietnam, PanNature)

Thời gian 2017-2021

Địa bàn Lưu vực sông Srepok, Đắk Lắk (h. Lăk, Krong Bong – tiểu lưu vực) 

Khung đánh giá 04 tiêu chí; 18 chỉ số

TÍNH TOÀN DIỆN (i) Tính minh bạch; (ii) Sự tham gia; (iii) Tính công bằng; (iv) Khả năng 
giải trình

VĂN HÓA HỢP TÁC (i) Ý thức cộng đồng; (ii) Kiến thức và học hỏi; (iii) Giải quyết xung 
đột; (iv) Thích ứng và đổi mới

ĐIỀU PHỐI ĐA BÊN (i) Quy hoạch tổng hợp; (ii) Điều phối theo chiều ngang; (iii) Điều phối 
theo chiều dọc; (iv) Kết nối giữa các cấp; (v) Điều phối quản trị theo 
luật tục

QUẢN LÝ CẢNH QUAN 
THÂN THIỆN VỚI MÔI 

TRƯỜNG

(i) Nhận thức và kiến thức; (ii) Các thực hành thân thiện với môi 
trường; (iii) Các quy định hỗ trợ; (iv) Thực thi và giám sát; (v) Thúc đẩy

LGA – Đánh giá quản trị cảnh quan rừng

 CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

PFM (Giám sát rừng có sự tham gia): Quản trị môi 
trường-xã hội trong REDD+

Dự án MB-REDD: Cung cấp đa lợi ích môi trường-xã hội từ REDD+ ở khu vực 
Đông Nam Á

Đầu mối SNV

Thời gian 2013-2016

Địa bàn Lâm Đồng và Cà Mau

Khung giám sát

1- Giám sát carbon rừng có sự tham gia

2- Giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia

3- Giám sát các biện pháp ĐBAT xã hội có sự tham gia

PFM (Giám sát rừng có sự tham gia): Quản trị môi 
trường-xã hội trong REDD+

Khung giám sát 
ĐBAT xã hội 
trong thực hiện 
REDD+ tại cơ sở

Nguyên tắc (c)
Tôn trọng kiến thức và quyền của 
người dân bản địa và các thành 
viên của các cộng đồng địa 
phương

Nguyên tắc (d)
Sự tham gia đầy đủ và hiệu quả 
của các bên liên quan phù hợp, 
nhất là người dân bản địa và cộng 
đồng địa phương

Thành phần 5 3

Chỉ số 10 6

Chỉ tiêu 37 19

Quy trình phát 
triển chỉ số

Nhận xét chung

 Xác định cách tiếp cận/quy trình: ý nghĩa, vị trí, phương pháp luận, thời gian 

 Hiểu biết về thể chế và bối cảnh, bao gồm xác định các bên liên quan chính

 Diễn giải khái niệm và phát triển khung chỉ số: tính thực tế và khả thi

 Tham vấn và lựa chọn (nội dung, chỉ số)

 Công cụ thu thập và phân tích thông tin; khung báo cáo

 Thể chế thực hiện: Hợp tác và gắn kết các bên tham gia


