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Hỗ trợ tài chính –

dự án trồng phục hồi rừng, 

phát triển trồng rừng gỗ lớn

Lê Thủy Anh-

Điều phối viên dự án

Văn phòng KfW Hà Nội 
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2KfW Development Bank / Financial cooperation with developing and emerging countries

• từ 1995 – 11 dự án lâm nghiệp  

tổng ngân sách hỗ trợ 170 triệu EUR  

tại 20 tỉnh miền bắc và trung 

• Đối tác Bộ NN và PTNT, UBND các tỉnh , 

NG0 

• Mục tiêu chương trình trồng phục hồi  

rừng do KfW tài trợ 

• Phục hồi sinh thái các lâm phần bị 

suy thoái (sinh thái)

• Tạo thu nhập và đa dạng hoá sản 

phẩm thông qua quản lý rừng bền 

vững của các hộ dân (kinh tế xã hội)

• Nâng cao hiệu quả các chương trình 

quốc gia (chính sách)

Tổng quan về các dự án lâm nghiệp

Space for page title

and subtitle

Space for footnotes

and sources

8.20

6.00

4.60

7.60

8.20

1.40

1.80

1/2

1/2

1/1

Space for 

contents

0.25 0.75

3.80 3.30 4.30 4.80

1/2 1/2

1/31/31/3

11.40 12.401/1

Locked space -

Do not enter content
Blue numbers help to

lay out guidelines

Subdivision creates better layout 

of the contents

3

Các bước thực hiện dự án trồng, phục hồi rừng

Qui hoạch sử dụng đất

Thiết kế và lựa chọn biện 

pháp lâm sinh 

Quản lý rừng bền vững

Điều tra lập địa

Triển khai các biện pháp lâm 

sinh 

Sản xuất cây con 

Hỗ trợ tài chính qua tài 

khoản tiền gửi 
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Qui trình giám sát, nghiệm thu cùng hỗ trợ các 

hộ dân tiền gửi qua sổ tiết kiệm 

Mở sổ tài 

khoản tiền 

gửi
Nghiệm thu, đạt

Nghiệm thu

Thực hiện lại các hoạt động trồng chăm sóc 

rừng, các biện pháp lâm sinh  

Đạt

Rút tiền từ 

tài khoản 

tiền gửi  

Không đạt

- Định mức (biện pháp

lâm sinh, loài cây) 

- Diện tích

Chi trả trong

5-8 năm
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5

Kết quả các dự án trồng rừng KfW

- 130.000 ha rừng trồng mới và phục hồi chất lượng tốt, tỷ lệ sống đạt 

hơn 90%

- Cải thiện sinh kế hàng ngàn hộ dân

- Diện tích rừng có chất lượng trồng quản lý tốt -> có khả năng đáp ứng 

tiêu chuẩn chứng chỉ rừng quốc tể (ví dụ KfW2- Quảng Trị) 
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Dự án:Quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm phát thải 

CO2 (KfW8)

Hợp phần 2: Thúc đẩy đa 

dạng sinh học trong rừng 

sản xuất:

Hỗ trợ quản lý bền vững 

1.000 ha rừng Thông và 

5.000 ha rừng trồng Keo  

(tỉa thưa/ khai thác chọn 

lọc/ trồng bổ sung cây 

bản địa dưới tán)  
-

KfW Development Bank / Financial cooperation with developing and emerging countries
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Khuyến nghị

- Diện tích các hộ dân nhỏ lẻ tuy liền khoảnh ► thiết lập

các nhóm hộ trồng rừng cùng mục tiêu quản lý rừng

bền vững ► hỗ trợ chính sách

- Cần thiết có hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật nhằm đảm bảo

rừng phát triển tốt mục tiêu sản xuất gỗ lớn, phát triển

rừng trồng bền vững cấu trúc tuổi, đa dạng loài cây

trồng, đa tầng tán ► phát triển dịch vụ khuyến lâm của

các cơ quan ban ngành địa phương

- Cần thiết phát triển thị trường sản phẩm rừng, chuỗi

hành trình sản phẩm bền vững đảm bảo thu nhập lâu

dài cho người dân
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Khuyến nghị

- Cơ chế hỗ trợ tài chính, chính sách thuế hỗ trợ hộ dân nhằm

sản xuất cây gỗ lớn, hướng quản lý bền vững/ chứng chỉ rừng

- Cơ chế bảo hiểm rừng trồng

- Phát triển mô hình định giá rừng giúp các chủ rừng tiếp cận tài

chính

- Xây dựng bản đồ vùng tiềm năng rừng gỗ lớn

- Phát triển rộng các mô hình liên kết chủ rừng- công ty lâm

nghiệp- hộ trồng rừng- công ty chế biến gỗ
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Xin cảm ơn sự theo dõi của quí vị 


