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Hà Nội, ngày 21/09/2018

HỘI THẢO 

CHIA SẺ KINH NGHIỆM VÀ HỢP TÁC TRUYỀN THÔNG 

VỀTĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỪNG TẠI VIỆT NAM

Tăng cường tiếng nói của các bên tham gia ngoài nhà

nước để cải thiện Quản trị rừng trong vùng Mê Kông

Project co-funded by 
The European Union



21/09/2018

2

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

MỤC TIÊU HỘI THẢO

• Thảo luận và xác định các nội dung truyền thông ưu tiên nhằm thúc đẩy quản trị

rừng tốt, lâm nghiệp bền vững trong bối cảnh chính sách và phát triển mới;

• Chia sẻ kinh nghiệm và bài học về truyền thông của tổ chức xã hội từ tham gia

thực hiện các sáng kiến lâm nghiệp mới (REDD+, FLEGT)

• Thúc đẩy mối quan tâm, hợp tác giữa các bên liên quan về xây dựng và thực hiện

các hoạt động, kế hoạch thông tin, truyền thông về rừng trong bối cảnh mới, 
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CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO

Thời gian Nội dung Thực hiện

8.00-10.00 1- Phát biểu khai mạc, giới thiệu dự ánV4MF và chương trình hội thảo

II- Trình bày đề dẫn: Xác định lại các ưu tiên của tổ chức xã hội về thông tin-

truyền thông về Rừng trong bối cảnh lâm nghiệp mới

III- Cải thiện quản trị rừng nhìn từ VPA FLEGT và REDD+: Tăng cường truyền

thông nhằm đảm bảo quyền của cộng đồng và thực hiện chính sách an toàn môi

trường-xã hội trong lâm nghiệp

IV- Thảo luận nhóm:  Truyền thông để thay đổi: Lựa chọn các nội dung và đối

tượng truyền thông ưu tiên, hướng đến cải thiện quản trị rừng tốt năm 2020 

RECOFTC/WWF

PanNature

Toàn thể đại biểu

10.00-10.20 Nghỉ giải lao

10.20-12.00 V- Chia sẻ kinh nghiệm truyền thông, nâng cao nhận thức về chuẩn bị và thực

hiện REDD+, VPA FLEGT, QLRBV

VI- Thảo luận nhóm: Lựa chọn biện pháp truyền thông thúc đẩy cải thiện quản trị

rừng của tổ chức xã hội, và xác định cơ hội phối hợp

VII- Tóm tắt kết quả và kết thúc hội thảo

CRD, CED

Toàn thể đại biểu

RECOFTC

XÁC ĐỊNH LẠI CÁC ƯU TIÊN THÔNG TIN – TRUYỀN 

THÔNG CỦA TCXH VỀ RỪNG TRONG BỐI CẢNH 

LÂM NGHIỆP MỚI Ở VIỆT NAM
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BỐI CẢNH LÂM NGHIỆP MỚI & XÁC ĐỊNH LẠI 
TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỪNG

• Độ che phủ rừng tiếp tục tăng; chất

lượng rừng tự nhiên và đa dạng sinh

học rừng suy giảm; 

• DVMTR là nguồn lực lớn cho BVR

• Diện tích rừng trồng / rừng sản xuất

tiếp tục mở rộng; QLRBV;

• Công nghiệp chế biến gỗ phát triển; 

kinh nghạch XNK tăng đều; lao động

lâm nghiệp

HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP VIỆT NAM

BỐI CẢNH LÂM NGHIỆP MỚI & XÁC ĐỊNH LẠI 
TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỪNG

• Kiểm soát chuyển đổi RTN sang mục

đích sử dụng khác (thủy điện, khai

khoáng, hạ tầng, định cư, du lịch)

• Sự tham gia của khối tư nhân trong

sử dụng đất lâm nghiệp: rừng v.s sản

xuất nông-lâm nghiệp hàng hóa (cao

su, cà phê, sắn); Xung đột SD đất;

• Rừng v.s BĐKH: Tăng trưởng xanh, 

REDD+, VPA-FLEGT, trồng rừng thay

thế; rủi ro thiên tai gia tăng

HIỆN TRẠNG VÀ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP VIỆT NAM
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BỐI CẢNH LÂM NGHIỆP MỚI & XÁC ĐỊNH LẠI 
TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỪNG

PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH MỚI

• Thực hiện Luật Lâm nghiệp

• Thực hiện Luật QH, Luật TCTT

• Sửa đổi Luật Đất đai 2013

• Chính sách phát triển LNBV đến

2020: mở rộng chi trả DVMTR, 

trồng rừng gỗ lớn, tái cơ cấu

ngành lâm nghiệp (SFEs, PFMBs), 

đầu tư tư nhân;

• Sẵn sàng thực hiệnVPA-FLEGT / 

EVFTA; REDD+: đáp ứng yêu

cầu quốc tế;

• Tiếp cận cảnh quan rừng

• Tác động của hội nhập và thị
trường

• Phòng chống tham nhũng

BỐI CẢNH LÂM NGHIỆP MỚI & XÁC ĐỊNH LẠI 
TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỪNG

LỰA CHỌN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP ĐẾN 2020/2030

Chương trình PT LNBV 2016-2020 Chương trình REDD+ quốc gia 2030
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BỐI CẢNH LÂM NGHIỆP MỚI & XÁC ĐỊNH LẠI 
TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỪNG

TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG LÂM NGHIỆP

Nhận diệnTCXH và sự tham gia

• Tổ chức độc lập (NGOs)

• Mạng lưới / liên minh TCXH

• Hợp tác với nhà nước

• Diễn đàn đa bên (NN, DN, NGOs)

---

• Truyền thông, tăng cường năng lực

• Hỗ trợ phát triển; mô hình thí điểm

• Nghiên cứu, vận động chính sách

• Phối hợp giám sát thực hiện chính sách

---

• Cộng đồng địa phương; đồng bào DTTS

• Hộ nghèo, Giới

Tác động, thay đổi

• Duy trì sự tham gia/hoạt động (existence)

• Mở rộng hợp tác đa bên (e.g. chuyên gia): 

VNGO-FLEGT, FORLAND, STWG/VRN, MRLG

• Kết nối và hợp tác cộng đồng

---

• Hiểu biết về CS, PL, cơ chế, thể chế lâm nghiệp

• Thúc đẩy tham gia và hưởng lợi (từ RTN)

• Giám sát thực thi PL, ngăn chặn vi phạm

• Đóng góp cải thiện chính sách, pháp luật

• Quan hệ báo chí, sử dụng truyền thông xã hội

---

• Thách thức: hiểu NN, DN, cộng đồng v.s QTR

• Rào cản: bằng chứng (KH) đến chính sách

BỐI CẢNH LÂM NGHIỆP MỚI & XÁC ĐỊNH LẠI 
TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỪNG

TỔ CHỨC XÃ HỘI VÀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG

• Tổ chức sự kiện: tập huấn, tọa đàm, hội thảo, đối

thoại, họp báo, celebrity

• Xuất bản tài liệu: báo cáo, bản tin, tờ rơi, poster, 

bảng tin; clip

• “Quảng cáo” trên vật phẩm

• Tin bài, phóng sự (báo giấy, báo điện tử, truyền

hình, truyền thanh)

• Website, Facebook,….

---

• Đối tượng: liên cá nhân; nhóm; tổ chức, đại chúng

• Chất lượng thông điệp

• Thời điểm và tần suất truyền thông

• Kênh truyền tin, tương tác và phản hồi

• ….
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BỐI CẢNH LÂM NGHIỆP MỚI & XÁC ĐỊNH LẠI 
TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỪNG

XÁC ĐỊNH LẠI CÁC ƯU TIÊN TRUYỀN THÔNG

Chúng ta muốn đối tượng (audience) tiếp thu, học, 

biết được cái gì sau khi đọc, nghe hoặc xem thông tin 

đưa đến?

Chúng ta muốn đối tượng (audience) phản hồi, bày

tỏ xúc cảm, sự ủng hộ hay quan tâm gì với chủ đề
truyền thông đến?

Chúng ta muốn đối tượng (audience) sẽ có hành

động, quyết định cụ thể gì sau khi tiếp thu?

CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỪNG NHÌN TỪ VPA FLEGT VÀ REDD+:

TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG NHẰM BẢO VỆ QUYỀN CỦA

CỘNG ĐỒNG VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO AN TOÀN

MÔI TRƯỜNG – XÃ HỘI TRONG LÂM NGHIỆP
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YỀU CẦU CẢI THIỆN 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

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; 

YỀU CẦU CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ REDD+ / NRAP / PRAP
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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

YỀU CẦU CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ REDD+ / NRAP / PRAP

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

YỀU CẦU CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ REDD+ / NRAP / PRAP
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YÊU CẦU CẢI THIỆN 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

• Cải thiện khung pháp lý
• Quản lý rừng bền vững
• Sự tham gia hiệu quả:

nhấn mạnh vai trò cộng
đồng, tổ chức xã hội

• Minh bạch và công khai
thông tin.

YÊU CẦU CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ VPA-FLEGT / VNTLAS
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V

N

T

L

A

S

Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp
(VNTLAS) chính là cốt lõi của VPA, 
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.

YÊU CẦU CẢI THIỆN 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 - HỘ GIA ĐÌNH

YÊU CẦU CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ VPA-FLEGT / VNTLAS



21/09/2018

12

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

YÊU CẦU CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỪNG:
TỪ VPA-FLEGT / VNTLAS

NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG 
CẦN TĂNG CƯỜNG

• Quyền sử dung đất rừng và quyền tiếp cận tài nguyên rừng: gỗ và lâm sản

ngoài gỗ. Quan tâm đến quyền theo truyền thống / ICCA;  

• Quản lý rừng bền vững: sản xuất rừng gỗ lớn, rừng có chứng chỉ

• Chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp bền vững: dịch vụ khuyến lâm, giống, 

tài chính, bảo hiểm; đào tạo nghề rừng;

• Thông tin tiếp cận thị trường lâm sản; tư vấn pháp lý giải quyết tranh chấp

• Cải thiện hợp tác công tư, hợp tác doanh nghiệp cộng đồng, hộ gia đình trong 

chuỗi sản phẩm nông lâm sản;

• Trường hợp điển hình – Câu chuyện thành công
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BỐI CẢNH LÂM NGHIỆP MỚI & XÁC ĐỊNH LẠI 
TRUYỀN THÔNG VỀ CẢI THIỆN QUẢN TRỊ RỪNG

THẢO LUẬN NHÓM: XÁC ĐỊNH LẠI CÁC ƯU TIÊN TRUYỀN THÔNG

Lĩnh vực cốt lõi 5 vấn đề cốt

lõi cần thay

đổi

Ai là đối tượng

tác động

Mong muốn thay đổi (đến 2020)

Biết Ủng hộ Hành động

A- Bảo vệ, phục hồi RTN, kiểm soát

chuyển đổi RTN; duy trì và hưởng lợi

từ DVMTR / ĐDSH

A.1

A.2

B- Quản lý rừng bền vững; gỗ hợp

pháp; sử dụng đất/cảnh quan BV

B.1

B.2

C- Đảm bảo quyền tiếp cận TNR; 

hưởng lợi công bằng; nhóm yếu thế,..

C.1

C.2

NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNGVỀ QUẢN TRỊ RỪNG

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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NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNGVỀ QUẢN TRỊ RỪNG

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

NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNGVỀ QUẢN TRỊ RỪNG

KHUNG TRỤ CỘT 

& NGUYÊN TẮC 

QTR THEO FAO 

(2011), WB (2012)
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NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNGVỀ QUẢN TRỊ RỪNG

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

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

KHUNG NỘI DUNG QTR THEO WRI (2013)

Hưởng dụng

rừng

Sử dụng đất Quản lý rừng Thu nhập từ
rừng

Thể chế Vấn đề

• Quyền sở hữu

và sử dụng

rừng

• Giải quyết

tranh chấp

quyền hưởng

dụng

• Sở hữu rừng

nhà nước

• Giao, sang 

nhượng rừng

• Lập kế
hoạch sử
dụng đất

• Thực hiện

kế hoạch

SDĐ

• Sử dụng đất

theo ngành

• Phân loại

rừng

• Khung chính

sách, pháp luật

về rừng

• Kế hoạch, 

chiến lược

quản lý TNR

• Giám sát rừng

• Thực hành

quản lý rừng

• Thực thi lâm

luật

• Quản lý thu

chi thuế, phí

liên quan đến

rừng

• Phân bổ, sử
dụng nguồn

thu từ rừng

• Chia sẻ lợi ích

• Quản lý, sử
dụng ngân

sách

• Lập pháp/xây

dựng pháp

luật lâm

nghiệp

• Tư pháp về
lâm nghiệp

• Các cơ quan, 

tổ chức có

trách nhiệm

• Khối tư nhân

• Xã hội dân sự

• Sự tham gia của

công chúng trong

quá trình ra quyết

định

• Tiếp cận thông tin 

của công chúng

• Minh bạch tài chính

và giải trình trách

nhiệm

• Các biện pháp phòng

chống tham nhũng

lâm nghiệp
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QUẢN TRỊ TỐT = CẢNH QUAN RỪNG BỀN VỮNG:
RỪNG, SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÁTTRIỂN BAOTRÙM

NHÀ NƯỚC, DOANH NGHIỆP, CHÍNH QUYỀN-CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG 

VÀ TỔ CHỨC XÃ HỘI THAM GIA CÓ TRÁCH NHIỆM, TÍCH CỰC HỢP TÁC 

VÀ THỰC HÀNH HIỆU QUẢ CÁC QUÁ TRÌNH, HOẠT ĐỘNG LÂM NGHIỆP 

THEO HƯỚNG QUẢN TRỊ TỐT

KẾT QUẢ - THAY ĐỔI

TRUYỀN THÔNG QTR GIÁM SÁT-ĐÁNH GIÁ QTR


