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Hạn chế chuyển dịch phát thải trong khu vực: 

Nỗ lực và tiến trình tại Việt Nam 

8TH MEKONG ANNUAL FORUM

VIENTIANE, 20TH OCT. 2017
CHIA SẺ TỪ CHƯƠNG TRÌNH UN-REDD

 Giới thiệu về REDD+ 

Sáng kiến của Việt Nam trong việc 

giảm thiểu rủi ro chuyển dịch phát thải

REDD+ LÀ GÌ
“Reducing Emissions from 

Deforestation and forest 

Degradation in developing 

countries, and the role 

of conservation, sustainable 

management of forests, and 

enhancement of forest carbon 

stocks in developing countries"

Giảm phát thải khí nhà kính thông

qua hạn chế mất và suy thoái rừng; 

bảo tồn, nâng cao trữ lượng các

bon và quản lý bền vững tài nguyên

rừng
Nguyên tắc cơ bản

• Cấp quốc gia

• Đáp ứng các tiêu chuẩn về xã 

hội môi trường 

• Chi trả dựa vào kết quả

• Chia thành các giai đoạn

• Thực hiện từng bước

• Có sự tham gia và minh bạch

Việt Nam thực hiện Giảm phát thải thông qua hạn chế 

mất rừng và suy thoái rừng thế nào?

Chuyển dịch trọng tâm từ “tăng độ che 

phủ” sang  “tăng chất lượng rừng”

• Tuyên bố đóng cửa 

rừng của Thủ tướng 

tại Tây nguyên 

(6/2016)

• Thay đổi tầm nhìn 

REDD+ từ trọng tâm 

“tăng độ bao phủ” 

sang “chất lượng 

rừng” (11/2016)

• Chỉ thị 13 (1/2017) của 

Ban bí thư TƯ Đảng

• Chương trình Hành 

động REDD+ quốc gia 

(4/2017)

• Chương trình mục tiêu 

PT lâm nghiệp bền 

vững (6/2017)
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dõi rừng 

quốc gia 

bao gồm 

cả MRV

FREL/F

RL: 

đường 

phát 

thải cơ 
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REDD+ : Cơ chế tài chính

Mức phát 

thải

Năm 20… Dòng thời gian

Chi trả 

dựa vào 

kết quả

Kết quả gia tăng 

trong Giảm phát thải

Mức phát thải theo tốc độ 

thông thường 

Mức phát thải do có nỗ lực tăng 

thêm trong hạn chế mất rừng và suy 

thoái rừng
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 Giới thiệu về REDD+ 

Sáng kiến của Việt Nam trong việc 

giảm thiểu rủi ro chuyển dịch phát thải 

trong khu vực?

Sáng kiến của Việt Nam

Quyết định 419-TTg phê duyệt Chương trình Hành 

động REDD+ quốc gia (NRAP) do Thủ tướng Chính 

phủ ký ngày 5/4/2017: điểm (c), khoản #4, Điều #1

“... Tăng cường hợp tác quốc tế và khu vực để thúc đẩy 

REDD+ và giảm thiểu rủi ro trong dịch chuyển phát 

thải....”

Phù hợp với:

-Mục tiêu phát triển bền vững trong khu vực và giảm thiểu tác động của 

Biến đổi khí hậu 

-Mối quan tâm của nhà tài trợ Na-uy

CÁC PHƯƠNG ÁN HỢP TÁC VỀ VẤN ĐỀ

DỊCH CHUYỂN PHÁT THẢI

TÓM TẮT KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG KHUNG HỢP TÁC TIỂU

VÙNG

VỀ VẤN ĐỀ DỊCH CHUYỂN PHÁT THẢI

1) Tăng cường hợp tác song phương 
 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…

2) Tham gia VPA/FLEGT với EU 
 Phát triển Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp (TLAS) mà sẽ 

đảm bảo tính hợp pháp của gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu 
trong khu vực tiểu vùng, sang EU và thị trường quốc tế 
khác

 Trao đổi các bài học kinh nghiệm giữa các nước trong tiểu 
vùng

TÓM TẮT CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHUNG HỢP TÁC TIỂU

VÙNG

VỀ VẤN ĐỀ DỊCH CHUYỂN PHÁT THẢI

3) Sự tham gia của khu vực để giải quyết dịch chuyển 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

 Thực hiện các cam kết đa phương khác

 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 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

TÓM TẮT CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG KHUNG HỢP TÁC TIỂU VÙNG

VỀ VẤN ĐỀ DỊCH CHUYỂN PHÁT THẢI

5) Công bố công khai và sự tham gia

 Thực hiện Phụ lục 8 về công bố thông tin của VPA Việt Nam - EU

 Lồng ghép vấn đề giám sát dịch chuyển xuyên biên giới như là một 

phần vai trò của các CSO/EM trong REDD+

 Đào tạo và nâng cao nhận thức của cán bộ chính quyền có liên quan, 

các cơ quan truyền thông, và các doanh nghiệp trong các lĩnh vực 

liên quan

6) Hỗ trợ xây dựng các hướng dẫn tự nguyện cho các 

ngành và hàng hoá có tác động đến rừng

 Nghiên cứu hướng dẫn cho các hoạt động FDI và hoạt động của các 

doanh nghiệp trong nước ở nước ngoài

 Tham vấn với các Bộ liên quan, nhóm ngành công nghiệp và doanh 

nghiệp

 Tham vấn với các nước khác trong khu vực tiểu vùng

 Phát triển và thử nghiệm các hướng dẫn tự nguyện
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TÁC ĐỘNG TIỀM NĂNG CỦA CÁC KẾ HOẠCH

NÀY ĐẾN CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

Cơ hội

-Chuyển dịch theo hướng đầu tư bền 

vững: giảm các rủi ro phải đối mặt về 

môi trường và XH sau này, xây dựng 

các mô hình kinh doanh bền vững

- Cải thiện uy tín đối với các quĩ đầu 

tư và ngân hàng

- Mở rộng thị trường sang các thị 

trường phát triển (EU…)

Thách thức

- Chi phí đầu tư ban đầu

- Năng lực chuyển đổi

Không thay đổi ngay- Chưa mất gì hôm nay, nhưng ngày 

mai có thể trả giá nhiều hơn

Nên thay đổi càng sớm thì càng tốt!

TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐẾN NAY

Đang tiến triển nhưng còn nhiều thách thức

 Đã bắt đầu khởi động hoạt động cho cả 6 nội dung hợp tác

 Mối quan tâm của công chúng ngày một tăng lên khi tác động 

của biến đổi khí hậu ngày một rõ nét và nghiêm trọng tại Việt 

Nam

 Cam kết của Chính phủ rất mạnh mẽ

Các doanh nghiệp ngày một quan tâm hơn đến việc đầu tư 

theo hướng phát triển bền vững

Thách thức 

 Điều phối giữa các bộ/ngành/cơ quan để triển khai các hoạt 

động

 Đối thoại hiệu quả với các quốc gia đối tác để tăng cường các 

cơ chế hợp tác, công cụ  hỗ trợ và các qui chế phối hợp

THANK YOU


