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CHƯƠNG TRÌNH HỌP KỸ THUẬT

Thời gian Nội dung Thực hiện

Sáng 1 (24/8) 1- Phát biểu khai mạc

II- Đại biểu làm quen

III- Giới thiệu tiếp cận dự án về giám sát quản trị rừng

IV- Bạn đã từng biết đến FLEGT, REDD+, Quản trị rừng, TC cảnh quan

V- Cảnh quan rừng bền vững

VI- Quản trị rừng và yêu cầu thực hiện GS-ĐG quản trị rừng trong

VPA-FLEGT, REDD+

VII- Xây dựng tầm nhìn về cảnh quan bền vững

RECOFTC/WWF

PanNature

Toàn thể/nhóm

Chiều 1 (24/8) Lựa chọn các vấn đề, chính sách, hành động quản trị cảnh quan rừng

Thực hành xác định và phân tích chỉ số giám sát-báo cáo

Toàn thể/nhóm

Sáng 2 (25/8) Thực hành xác định và phân tích chỉ số giám sát-báo cáo Toàn thể/nhóm

Chiều 2 (25/8) Kế hoạch phát triển Nhóm kỹ thuật và hợp tác PanNature

TIẾP CẬN CẢNH QUAN BỀN VỮNG & 
GIÁM SÁT QUẢN TRỊ CẢNH QUAN RỪNG Ở VIỆT NAM

TRƯỜNG HỢP NAM-TRUNG TRƯỜNG SƠN

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN
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GẮN KẾT SỰ THAM GIA HIỆU QUẢ CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI, NHÀ NƯỚC, 

ĐỊA PHƯƠNG VÀO CÁC QUÁ TRÌNH GIÁM SÁT VÀ CẢI THIỆN CHÍNH 

SÁCH TỪ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN VPA-FLEGT VÀ REDD+

TIẾP CẬN CẢNH QUAN BỀN VỮNG:
RỪNG, SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÁTTRIỂN BAOTRÙM

Cảnh quan: hệ sinh thái-xã hội; thay đổi tùy thuộc vào tương tác của điều kiện tự nhiên/tài nguyên, lịch sử & 

văn hóa; chính trị, kinh tế, thị trường và lựa chọn phát triển; (chính sách) Đánh đổi – bền vững
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Source: CDI/WUR

TƯƠNG TÁCVÀ HÀI HÒA LỢI ÍCH
(TBI-VN/GLA, 2017)

Source: CDI/WUR
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Source: CDI/WUR

Source: CDI/WUR
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Source: CDI/WUR

Source: CDI/WUR
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Source: CDI/WUR

Đảm bảo an toàn tài nguyên, 

dịch vụ vì lợi ích công

A.N. lương thực

A.N nước

PTBV

Sinh kế

Thích ứng

BĐKH

QUẢN TRỊ CẢNH QUAN RỪNG 

BAO TRÙM VÀ BỀN VỮNG
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Chia sẻ tầm nhìn, mục

tiêu, kế hoạch

Sự tham gia (nhà 
nước, doanh nghiệp, 
cộng đồng, TCXH)

Trách nhiệm 
thực thi, tuân 

thủ

Theo dõi, giám sát, 

phản hồi Thích ứng (chính sách, 

công nghệ, năng lực) 
Kinh tế

Môi trường

Quản trị

Xã hội

Tiếp cận cảnh quan bền vững là một tiến trình...

CẤP ĐỘ:

- Cộng đồng

- Địa phương

- Quốc gia

- Vùng

• Tiếp cận ngành (lâm

nghiệp, nông nghiệp…)

• Tiếp cận chuỗi giá trị

TIẾP CẬN CẢNH QUAN BỀN VỮNG:
TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN V4MF & NAM-TRUNG TRƯỜNG SƠN

KHU VỰC CẢNH QUAN V4MF

• Campuchia

• Lào

• Myanmar

• Thailand

• Việt Nam (Quảng Nam, Kon Tum

– Nam TTS)
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Project co-funded by 
The European Union

MỤC TIÊU DỰ ÁN

TIẾP CẬN CẢNH QUAN BỀN VỮNG:
TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN V4MF & NAM-TRUNG TRƯỜNG SƠN

Đến năm 2021, các tổ chức xã hội ở khu vực cảnh quan có đủ sự quan tâm, 
năng lực và kết nối để thực hiện giám sát, đánh giá và tham mưu/góp ý 
nhằm tăng cường quản trị rừng, nhất là đối với thực hiện sáng kiến VPA-
FLEGT và REDD+, và từ đó, tham gia có hiệu quả vào các quá trình chính
sách lâm nghiệp của quốc gia và địa phương.

 Cảnh quan rừng được quản lý bền vững
 Tổ chức xã hội có năng lực, tham gia tích cực, có tính xây dựng để chia sẻ thông
tin, phản biện, cải thiện chính sách
 Tăng cường vai trò cộng đồng trong tiếp cận tài nguyên, QLBVR, thương mại gỗ



8/24/2018

12

TIẾP CẬN THỰC HIỆN DỰ ÁN

TIẾP CẬN CẢNH QUAN BỀN VỮNG:
TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN V4MF & NAM-TRUNG TRƯỜNG SƠN

TIẾP CẬN CẢNH QUAN BỀN VỮNG:
TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN V4MF & NAM-TRUNG TRƯỜNG SƠN

CẤU TRÚC PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG (FGMS)

1. XÁC ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ QTR ƯU TIÊN Ở 

CẢNH QUAN / ĐỊA PHƯƠNG / QUỐC GIA;

2. THÀNH LẬP NHÓM KỸ THUẬT ĐA BÊN; LỰA 

CHỌN, PHÁT TRIỂN BỘ CHỈ SỐ GIÁM SÁT QTR;

3. PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG CỤ KHẢO SÁT, THU 

THẬP THÔNG TIN GIÁM SÁT QTR PHÙ HỢP;

4. KẾT NỐI, TẬP HUẤN, PHỐI HỢP TCXH ĐỊA 

PHƯƠNG THỬ NGHIỆM GS-QTR;

5. GIÁM SÁT THÍ ĐIỂM & BÁO CÁO

6. THAM VẤN VÀ KẾT NỐI PHẢN HỒI CHÍNH 

SÁCH (VPA-FLEGT, REDD+,…)

7. CHIA SẺ, DUY TRÌ
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TIẾP CẬN CẢNH QUAN BỀN VỮNG:
TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN V4MF & NAM-TRUNG TRƯỜNG SƠN

CÁC VẤN ĐỀ CHÍNH THÁCH THỨC TÍNH BỀN VỮNG CẢNH QUAN RỪNG N-TTS

CHÍNH SÁCH ĐÁP ỨNG

- Luật Lâm nghiệp 2017

- Luật Quy hoạch 2017

- KH Lâm nghiệp BV 2020

- Chi trả DVMTR

- Tái cơ cấu Cty lâm nghiệp

- Giao đất-giao rừng

- QLRBV / CCR

- Quản lý KBT / RĐD

- Sản xuất NNCNC; dược

liệu, lâm đặc sản

- Du lịch, năng lượng BV,…

- Giảm nghèo

- Giáo dục, việc làm,…

SỨC ÉP / NGUYÊN NHÂN

- Dân số, nghèo đói

- Khai thác trái phép/quá mức

(gỗ, củi, LSNG)

- Chuyển đổi mục đích sử dụng

RTN (cao su, keo) 

- Phát triển hạ tầng (thủy điện, 

giao thông, định cư, kh.sản)

- SXNN hàng hóa (sắn, nuôi bò)

- Quy hoạch, công nghệ

- Văn hóa/tập tục

- Cháy rừng

- Thiên tai (?)  

THAY ĐỔI / TÁC ĐỘNG

- Sự nguyên vẹn của DT 

rừng tự nhiên còn lại / Kiểm

soát chuyển đổi RTN / Phục

hồi, mở rộng RTN;

- QLRBV (RSX) / Phát triển

sx NLN có trách nhiệm (tác

động thấp)

- Cải thiện tiếp cận rừng/đất

và lợi ích của DTTS và nhóm

yếu thế

QUẢN TRỊ RỪNG VÀ GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG
NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG

FAO (2012)

QTR – mô tả cách thức con người và tổ
chức quy định, quy ước (mà) tác động lên

rừng. Đó chính là quá trình phân bổ và đảm

bảo quyền, khả năng tiếp cận và hưởng lợi

từ rừng từ lập kế hoạch, giám sát và kiểm

soát việc quản lý, bảo tồn, sử dụng rừng.

WB (2012)

QTR bao gồm các quy tắc, quá

trình, công cụ, con người và tổ
chức (mà) kiểm soát cách

thức con người tương tác/tác

động lên tài nguyên rừng.

WRI (2013)

QTR đề cập đến các quá

trình ra quyết định về/có

liên quan đến rừng được

vận hành và thực hiện

thế nào.

TẠI SAO LẠI TIẾP CẬN “QUẢN TRỊ RỪNG”
Nhằm đáp ứng sự thay đổi vai trò và trách nhiệm đối với rừng từ (độc quyền) nhà nước sang nhiều bên (xã

hội, tư nhân), nhiều ngành, nhiều cấp với quan điểm, mối quan tâm và lợi ích khác nhau. 
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QUẢN TRỊ RỪNG VÀ GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG
NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG

FAO (2011) & WB (2012)

QTR TỐT / HIỆU QUẢ bao hàm 06 nguyên tắc:

1. Sự tham gia đầy đủ của các bên liên quan

2. Ra quyết định minh bạch

3. Giải trình trách nhiệm của bên có thẩm quyền

4. Quản lý hiệu quả (các nguồn lực)

5. Thực thi có hiệu lực

6. Đảm bảo sự công bằng/bình đẳng

về các khía cạnh:

A. Hệ thống chính sách, pháp luật, thể chế (= quốc gia)

B. Quá trình lập kế hoạch và ra quyết định (= tỉnh/huyện)

C. Triển khai thực hiện và tuân thủ (= cơ sở)

WRI (2013)

QTR TỐT bao hàm 05 nguyên tắc:
1. Minh bạch (tiếp cận thông tin)
2. Sự tham gia của các bên liên quan
3. Giải trình trách nhiệm (luận cứ; ứng xử)
4. Điều phối đa bên (ngang, dọc)
5. Năng lực/nguồn lực

về 03 nhóm đối tượng:
A. Các bên liên quan (Actors)
B. Các chính sách, luật, quy định
C. Hành động thực hiện và tuân thủ

QUẢN TRỊ RỪNG VÀ GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG
NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG

KHUNG TRỤ CỘT 

& NGUYÊN TẮC 

QTR THEO FAO 

(2011), WB (2012)
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QUẢN TRỊ RỪNG VÀ GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG
NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG

KHUNG TRỤ CỘT & NGUYÊN TẮC QTR THEO FAO (2011), WB (2012)

CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT,  THỂ CHẾ

1. Chính sách, pháp luật, quy định về rừng

2. Khung luật bảo hộ quyền hưởng dụng

3. Nhất quán chính sách phát triển & rừng

4. Khung thể chế (cơ cấu, chức năng,…)

5. Cơ chế tài chính, chia sẻ lợi ích

LẬP KẾ HOẠCH, RA QUYẾT ĐỊNH

1. Sự tham gia của các bên liên quan

2. Minh bạch và giải trình

3. Năng lực của các bên liên quan

THỰC THI, TUÂN THỦ

1. Tổ chức quản lý rừng

2. Triển khai thực thi, áp dụng luật

3. Quản lý sử dụng đất

4. Hợp tác và điều phối

5. Chống tham nhũng

BỘ CHỈ SỐ GIÁM SÁT – ĐÁNH GIÁ

(I) Chỉ số đầu vào: đo đếm nguồn lực, hoạt động, can thiệp đã thực hiện hướng đến QTR tốt

(II) Chỉ số đầu ra: mô tả, đo đếm sản phẩm, kết quả (định tính, định lượng) tương ứng với đầu vào

(III) Chỉ số kết quả: mô tả, đo đếm kết quả cuối cùng hoặc tác động bắt nguồn từ đầu ra

QUẢN TRỊ RỪNG VÀ GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG
NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG

KHUNG NỘI DUNG QTR THEO WRI (2013): 122 CHỈ SỐ
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QUẢN TRỊ RỪNG VÀ GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG
NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG

1- GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG LÀ GÌ?

• Là quá trình thu thập và phân tích thông tin có hệ thống về thực hiện, tuân

thủ và tác động của các chính sách, pháp luật, quy định, chiến lược, chương

trình hoặc hành động liên quan đến rừng.

• Nhà nước tự giám sát v.s Giám sát độc lập v.s Phối hợp giám sát

• Báo cáo giám sát và khuyến nghị chính sách

2- SỰ CẦN THIẾT,  Ý NGHĨA CỦA GIÁM SÁT QTR

• Giúp hiểu được điểm MẠNH, điểmYẾU của hệ thống QTR, từ đó hỗ trợ cho

xác định cácVẤN ĐỀ/TỒN TẠI hoặc kiểm chứng TIẾN BỘ của nỗ lực cải cách;

• Phù hợp nhất cho khởi xướng thực hiện hoặc sửa đổi một chính sách, dự án

• Cung cấp thông tin / tích hợp vào hệ thống GS-ĐG thực hiện chung

QUẢN TRỊ RỪNG VÀ GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG
CÁC SÁNG KIẾN Ở VIỆT NAM

John Mellors/GIZ/SRD, 2018
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QUẢN TRỊ RỪNG VÀ GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG
CÁC SÁNG KIẾN THỬ NGHIỆM, THÍ ĐIỂM Ở VIỆT NAM

QUẢN TRỊ RỪNG VÀ GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG
CÁC SÁNG KIẾN THỬ NGHIỆM, THÍ ĐIỂM Ở VIỆT NAM
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YÊU CẦU VÀ PHẠM VI GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ REDD+ / NRAP / PRAP

• MINH BẠCH

• HIỆU QUẢ

• TÔN TRỌNG QUYỀN

• THAM GIA ĐẦY ĐỦ, 

HIỆU QUẢ

• SIS – HỆ THỐNG 

THÔNG TIN ĐBAT

• SOI – BÁO CÁO TÓM 

TẮT VỀ ĐBAT

05 HOẠT ĐỘNG REDD+:

1. Giảm phát thải từ mất rừng

2. Giảm PT từ suy thoái rừng

3. Quản lý rừng bền vững

4. Bảo tồn trữ lượng C rừng

5. Nâng cao trữ lượng C rừng

YÊU CẦU VÀ PHẠM VI GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ REDD+ / NRAP / PRAP

MỤC TIÊU CHUNG

Góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng RTN, mở 

rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng trồng; 

gắn và lồng ghép với việc thực hiện MTQG về giảm 

phát thải khí nhà kính, BVPTR, tăng trưởng xanh; 

thu hút sự hỗ trợ của quốc tế, tiến tới tiếp cận thị 

trường tín chỉ các - bon; nâng cao đời sống của 

người dân và phát triển bền vững đất nước.

QUAN ĐIỂM

Các hoạt động REDD+ nhằm giải quyết các 

nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng, 

lồng ghép giới và áp dụng các biện pháp 

đảm bảo an toàn trong REDD+, đảm bảo sự 

tham gia đầy đủ và hiệu quả của các bên 

liên quan, bao gồm cả đồng bào DTTS và phụ 

nữ tại các cộng đồng địa phương; 
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YÊU CẦU VÀ PHẠM VI GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ REDD+ / NRAP

MỤC TIÊU 2017-2020

• Đáp ứng yêu cầu sẵn sàng thực hiện REDD+, có đủ năng 

lực để tiếp cận tài chính chi trả dựa vào kết quả;

• Nâng cao chất lượng RTN và RT nhằm gia tăng tích lũy các-

bon và DVMTR; nhân rộng các mô hình trồng rừng hiệu quả; 

quản lý, bảo vệ và bảo tồn bền vững RTN.

• Góp phần cải thiện quản trị rừng,…

• …..

MỤC TIÊU 2021-2030

• …..

• …..

• …..

• Hoàn thiện chính sách, 

pháp luật, khung hành động 

của chương trình

YÊU CẦU VÀ PHẠM VI GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ REDD+ / NRAP

Hoạt động Giảm mất/suy thoái

rừng

Hoạt động bảo tồn, tăng

cường trữ lượng C và QLBV 

tài nguyên rừng

Hoàn thiện sẵn sàng thực hiện

REDD+

Rà soát, điều chỉnh QH rừng, đất LN Phát triển rừng gỗ lớn TCNL và giám sát thực hiện REDD+

Hỗ trợ sản xuất NLN bền vững, 

không gây mất/suy thoái rừng

QL RTN bền vững; bảo vệ, bảo

tồn, phục hồi rừng

Giảm thiểu rủi ro dịch chuyển phát thải

Cải thiện QTR và sinh kế dân rừng Cải thiện tài chính lâm nghiệp ….

Tăng cường thực thi pháp luật
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YÊU CẦU VÀ PHẠM VI GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ REDD+ / NRAP

HỆ THỐNG GIÁM SÁT – ĐÁNH GIÁ

• Đến cuối 2017, thiết lập hệ thống GS-ĐG để hỗ trợ cho việc thu thập số liệu, phân tích các 

kết quả và tác động về tài chính, quản lý và thực hiện Chương trình REDD+.

• GS-ĐG kịp thời các chính sách và biện pháp thực hiện Chương trình REDD+ ở cả cấp 

tỉnh và cấp quốc gia theo trách nhiệm của từng cơ quan, bộ, ngành liên quan.

• Đảm bảo tính minh bạch, công khai, có sự tham gia của đại diện các bên liên quan, bao 

gồm CQNN, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức PCP và tổ chức quốc tế liên quan.

• Hệ thống chỉ số, khung GS-ĐG Chương trình REDD+ thực hiện theo quy định của các cơ 

quan có thẩm quyền.

YÊU CẦU VÀ PHẠM VI GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ VPA-FLEGT / VNTLAS

Thành tố chính của VPA:

- Hệ thống đảm bảo gỗ hợp 

pháp (TLAS), xác minh sản 

phẩm gỗ hợp pháp để cấp 

phép FLEGT;

- Cam kết cải thiện pháp lý, 

công khai thông tin và các 

các cải thiện khác  để cải 

thiện quản trị rừng;

- Khung giám sát đánh giá 

thực hiện VPA và tác động 

đến kinh tế, xã hội và môi 

trường.

V

P

A
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YÊU CẦU VÀ PHẠM VI GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ VPA-FLEGT / VNTLAS

• Củng cố hệ thống văn bản pháp luật

• Làm rõ quyền sử dụng đất

• Quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng

trong nước

• Tham vấn các bên liên quan

• Sự tham gia của tổ chức xã hội

• Minh bạch và công khai thông tin.

Những tác động tích cực trong quá 

trình đàm phán và thực thi VPA-

FLEGT liên quan đến quản trị rừng

YÊU CẦU VÀ PHẠM VI GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ VPA-FLEGT / VNTLAS

V

N

T

L

A

S

Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp

(VNTLAS) chính là cốt lõi củaVPA, 

đây là hệ thống đảm bảo các sản

phẩm gỗ được xác minh hợp pháp

dựa trên những yêu cầu cụ thể
trong toàn bộ các quá trình của

chuỗi cung, từ khi gỗ còn trong rừng

hay từ thời điểm gỗ được nhập khẩu

cho đến điểm cuối cùng là xuất khẩu

hay gỗ được bán ra.
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YÊU CẦU VÀ PHẠM VI GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ VPA-FLEGT / VNTLAS

Định nghĩa gỗ hợp

pháp (legality

definition): đưa ra

nguyên tắc, chỉ

số chứng minh

được sự tuân thủ
pháp luật, được

chia thành hai

phần: cho tổ chức

(doanh nghiệp và

các hợp tác xã) và

cho cá nhân (hộ
gia đình, cá nhân,

và cộng đồng).

L

D

Nguyên tắc I: Khai thác gỗ trong nước tuân thủ
các quy định về quyền sử dụng đất, sử dụng rừng,

quản lý và môi trường (8 tiêu chí)

Nguyên tắc II: Tuân thủ các quy định về xử lý gỗ
tịch thu (1 tiêu chí)

Nguyên tắc III: Tuân thủ các quy định nhập khẩu

gỗ (2 tiêu chí)

Nguyên tắc IV: Tuân thủ các quy định về vận

chuyển, mua bán gỗ (10 tiêu chí)

Nguyên tắc V: Tuân thủ quy định chế biến gỗ (2

tiêu chí)

Nguyên tắc VI: Tuân thủ quy định về thủ tục hải

quan cho xuất khẩu (2 tiêu chí)

Nguyên tắc VII: Tuân thủ các quy định về thuế và

lao động (3 tiêu chí)

Nguyên tắc I: Khai thác gỗ trong nước tuân thủ
các quy định về quyền sử dụng đất, sử dụng

rừng, quản lý và môi trường (8 tiêu chí)

Nguyên tắc II: Tuân thủ các quy định về xử lý

gỗ tịch thu (1 tiêu chí)

Nguyên tắc III: Tuân thủ các quy định nhập

khẩu gỗ (2 tiêu chí)

Nguyên tắc IV: Tuân thủ các quy định về vận

chuyển, mua bán gỗ (7 tiêu chí)

Nguyên tắc V: Tuân thủ quy định chế biến gỗ (2

tiêu chí)

Nguyên tắc VI: Tuân thủ quy định về thủ tục

hải quan cho xuất khẩu (2 tiêu chí)

Nguyên tắc VII: Tuân thủ các quy định về thuế
và lao động (1 tiêu chí)

TỔ CHỨC CÁ NHÂN

YÊU CẦU VÀ PHẠM VI GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ VPA-FLEGT / VNTLAS

Giám tác động VPA

Giám sát  VNTLAS
Giám sát quyền sử dụng rừng

Giám sát tuân thủ pháp luật

Giám sát tiến trình cam kết minh bạch, công khai thông tin

Giám sát tiến trình tham vấn, tham gia của các bên trong cải thiện hệ 

thống, thể chế chính sách.

Giams sát tiến trình kiểm toán độc lập

Theo dõi và ghi nhận các hoạt động thực thi pháp luật và vận hành cơ 

chế giải quyết xung đột.
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YÊU CẦU VÀ PHẠM VI GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ VPA-FLEGT / VNTLAS

Các nội dung đặt ra trohội việc giám sát VNTLAS tại cảnh quan cho chủ thể ngoài 

nhà nước
Đảm bảo quyền sử 

dụng đất/quyền sử 

dụng rừng

Tuân thủ pháp luật Công khai thông 

tin/minh bạch

Sự tham gia Quản lý rừng và sử 

dụng rừng

Quy hoạch sử dụng 

đất/rừng

Buôn bán gỗ/lâm sản Quy hoạch sử dụng 

đất

Xây dựng chính sách Bảo vệ rừng tự nhiên 

(diễn biến rừng)

Giao đất, giao rừng, 

thu hồi rừng

Khai thác gỗ/lâm sản Thu hồi, chuyển đổi 

đất rừng

Rà soát quy hoạch Phục hồi rừng tự 

nhiên

Quyền tiếp cận tài 

nguyên rừng 

Vân chuyển gỗ/lâm 

sản

Hoá giá gỗ sau tịch 

thu

Giao đất/giao rừng Chuyển hoá rừng gỗ 

lớn

Đảm bảo môi 

trường, xã hội

Xử lý vi phạm Hỗ trợ phát triển sinh 

kế

THẢO LUẬN NHÓM

LỰA CHỌN CHỦ ĐỀ/NỘI DUNG ƯUTIÊN

• Thách thức / mối đe dọa lớn nhất đến tính bền vững của cảnh quan rừng trong

3-5 năm tới?

• Chính sách / biện pháp can thiệp có khả năng hoặc tin tưởng sẽ từng bước làm

cho cảnh quan rừng trở bên bền vững hơn trong 3-5 năm tới?

• Hành động hoặc ứng dụng có khả năng nhân rộng, mạng lại lợi ích cho cộng đồng

địa phương, DTTS và cải tạo cảnh quan rừng 2-3 năm tới?
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THỰC HÀNH PHÁTTRIỂN CHỈ SỐ GIÁM SÁT

XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ SỐ THAY ĐỔI TÍCH CỰC

(I) Chỉ số đầu vào: đo đếm nguồn lực, hoạt động, can thiệp đã thực hiện

hướng đến QTR tốt

(II) Chỉ số đầu ra: mô tả, đo đếm sản phẩm, kết quả (định tính, định lượng) 

tương ứng với đầu vào

(III)Chỉ số kết quả: mô tả, đo đếm kết quả cuối cùng hoặc tác động bắt

nguồn từ đầu ra


