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1. ACMA

1.1 ĐỊA BÀN PHÙ HỢP

• Cam kết của các bên là rất cần thiết để có thể bảo vệ được tài nguyên;

• Việc tiếp cận tài nguyên là bắt buộc để duy trì cuộc sống của cộng đồng dân

cư;

• Chủ rừng tự quản lý tài nguyên thì không thể hiệu quả.

• Chính vì thế, địa bàn thường được áp dụng ACM là nơi có nguy cơ tài nguyên
không được quản lý sử dụng bền vững, mâu thuẫn giữa các bên về lợi ích và
quyền hạn đối với tài nguyên ngày càng tăng nếu không có sự hợp tác và chia 
sẻ trách nhiệm cũng như quyền lợi một cách thỏa đáng giữa các bên.

• Đối với Đề án Giảm phát thải BTB: địa bàn thuộc quyền quản lý của các Ban 
QLR, CTLN – nơi có nhiều cộng đồng sống dựa vào rừng nhưng không có
quyền sử dụng rừng trong khi nguồn lực tài chính và kỹ thuật cũng như cơ
chế khuyến khích còn rất hạn chế để có thể quản lý hiệu quả.

1. ACMA

2. CÁC BÊN THAM GIA

• Chủ rừng

• Cộng đồng dân cư

• Các tổ chức vận hành ACMA: Hội đồng Quản lý rừng, Ban ACM, Tổ Giám sát…

• Các tổ chức hỗ trợ: CSO, NGO và các bên khác
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1. ACMA

3. LỢI ÍCH CỦA CÁC BÊN THAM GIA

3.1 Lợi ích của chủ rừng trong ACM

a) Lợi ích phi các bon

 Giảm được gánh nặng công việc trong quản lý bảo vệ rừng

 Có sự đồng thuận của cộng đồng, giảm mâu thuẫn, tranh chấp

 Giảm chi phí vận hành của bộ máy quản lý bảo vệ

 Có cơ hội học hỏi kiến thức và kinh nghiệm truyền thống của người
dân sở tại

 Tạo dựng được môi trường hợp tác tốt với dân cư địa phương

 Có thêm lợi ích từ tăng giá trị, năng suất, chất lượng của rừng thông
qua ACM

 Có cơ hội tập trung vào những việc phù hợp và chia việc khác với
cộng đồng.

b) Lợi ích các bon

Được hưởng lợi ích các bon từ kết quả giảm phát thải của Đề án

1. ACMA

3.2 Lợi ích của cộng đồng dân cư trong ACM

a) Lợi ích phi các bon

 Tạo thêm việc làm từ việc hợp tác quản lý rừng, đa dạng hóa thu nhập

 Thêm nguồn thu từ LSNG, đảm bảo quyền sử dụng một số loại lâm sản

 Đảm bảo các nhu cầu sinh hoạt dựa vào tài nguyên rừng

 Có thêm hỗ trợ cho việc thực thi pháp luật

 Tăng khả năng tiếp cận tài nguyên bền vững

 Tăng cơ hội tiếp cận thông tin và kiến thức khoa học, kỹ thuật mới

 Tăng cơ hội phát triển cộng đồng

 Kiến thức truyền thống được công nhận và chia sẻ

 Đảm bảo các lợi ích về môi trường như bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất canh tác.

 Đảm bảo các lợi ích về xã hội gắn cộng đồng với rừng như rừng thiêng, các sản
vật từ rừng mang ý nghĩa tâm linh…

b) Lợi ích các bon
Được hưởng lợi ích các bon từ kết quả giảm phát thải của Đề án
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1. ACMA

3.3 Lợi ích của các bên vận hành

a) Lợi ích phi các bon

 Có cơ hội tiếp cận với cách thức quản lý tài nguyên mới, kiến thức mới

 Tăng thêm kinh nghiệm làm việc với cộng đồng trong quản lý tài nguyên

 Tạo thêm môi trường và cơ hội hợp tác với nhiều bên liên quan

 Có cơ hội để tham gia giám sát đánh giá, đúc rút kinh nghiệm và phản
biên chính sách

 Tăng cường kinh nghiệm và kỹ năng điều phối, quản lý, giám sát và chia
sẻ lợi ích dựa vào kết quả

b) Lợi ích các bon

Được hưởng lợi ích các bon theo hoạt động tham gia

1. ACMA

3.4 Lợi ích của các bên hỗ trợ

a) Lợi ích phi các bon

 Có cơ hội tiếp cận với cách thức quản lý tài nguyên mới, kiến thức mới

 Tăng thêm kinh nghiệm làm việc với cộng đồng trong quản lý tài nguyên

 Tạo thêm môi trường và cơ hội hợp tác với nhiều bên liên quan

 Có cơ hội để tham gia giám sát đánh giá, đúc rút kinh nghiệm và phản
biên chính sách

b) Lợi ích các bon

Được hưởng lợi ích các bon theo hoạt động tham gia
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1. ACMA

Lợi ích của địa phương và quốc gia

 Tài nguyên được bảo vệ tốt hơn, đóng góp bảo vệ môi trường, phòng hộ đầu

nguồn, bảo tồn

đa dạng sinh học, giảm phát thải khí nhà kính...

 Hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội

 Hố trợ phát triển kinh tế địa phương và đóng góp cho ngân sách

 Tạo được nguồn và chuỗi cung ứng lâm sản bền vững từ nguồn gốc hợp pháp

 Tăng cường được thể chế chính sách

 Hỗ trợ xây dựng năng lực chung cho việc quản lý tài nguyên

 Cơ hội đúc rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình thành công ra các địa bàn khác

 Giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước về quản lý bảo vệ rừng

 Tăng cơ hội thu thuế vì tài nguyên được quản lý, sử dụng tốt hơn

 Có cơ hội để phát triển bền vững.

2. CHIA SẺ LỢI ÍCH GẮN VỚI ACMA

2.1. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHIA SẺ LỢI ÍCH (1)
a) Tính công bằng, công khai và minh bạch

• Chỉ những ai đóng góp (trực tiếp và gián tiếp) cho mục tiêu GPT mới được hưởng lợi.

• Các quy định đặt ra phải rõ ràng, cách phân bổ kinh phí và tính mức hưởng lợi phải
công khai, có thể kiểm tra; các thông tin phải được công khai, niêm yết, phổ biến. 

• Mức hưởng lợi phải căn cứ vào kết quả cuối cùng (được đo đạc, kiểm chứng và báo cáo
theo quy định). Kết quả thực hiện được giám sát, đánh giá ở các cấp thông qua hệ thống
các chỉ số kết quả cụ thể (bao gồm cả các chỉ số về rừng/đất lâm nghiệp và chỉ số đảm
bảo an toàn); đảm bảo bình đẳng giới và bình đẳng giữa các bên tham gia, quan tâm và
có cơ chế khuyến khích sự tham gia của các đối tượng dễ bị thiệt thòi, gắn kết FGRM

b) Tính hiệu quả

• Đảm bảo lồng ghép các nguồn kinh phí; Khuyến khích hình thức hưởng lợi dưới dạng
tái đầu tư nhằm tăng thêm thu nhập và lợi ích lâu dài của bên hưởng lợi và đóng góp
cho mục đích bảo vệ và phát triển rừng bền vững; Sử dụng thể chế tài chính hiện hành
nếu phù hợp; Không tạo ra nhiều tầng nấc trong hệ thống hành chính để tránh lãng phí
và tham nhũng; Đảm bảo thể chế vận hành hiệu quả, tiết kiệm tối đa chi phí giao dịch.

c) Tính hiệu suất

• Các quy trình thủ tục, quy định phải rõ ràng, đơn giản và khả thi, dễ thực hiện.

• Đảm bảo giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng việc và đúng người, đáp ứng được tiến
độ công việc, đảm bảo thời vụ;
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2. CHIA SẺ LỢI ÍCH GẮN VỚI ACMA

2.1. MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHIA SẺ LỢI ÍCH (2)

d) Tính linh hoạt

• Cơ chế chia sẻ lợi ích phải phù hợp với bối cảnh của địa phương, truyền thống văn hóa
của cộng đồng dân cư. 

• Đáp ứng yêu cầu của Đề án, phù hợp với quy định của nhà tài trợ, luật pháp của Việt
Nam và cam kết quốc tế, không gây tác động tiêu cực về mặt XH, MT và rủi ro TC. 

• Kết hợp phân bổ đầu tư trước, tạm ứng (dựa vào thông tin đầu vào) và chi trả thanh
toán căn cứ kết quả (dựa vào các chỉ số trung gian về thông tin đầu ra).

đ) Tính dân chủ

• Khuyến khích sự tham gia tích cực của các bên, đặc biệt là cộng đồng dân cư địa
phương và khu vực tư nhân;

• Tôn trọng quyền tự quyết của cộng đồng, người dân địa phương;

• Đảm bảo sự tham vấn, tự nguyện và đồng thuận của các bên hưởng lợi.

e) Tính tổng hợp

• Lợi ích từ Đề án bao gồm lợi ích từ kết quả của các gói hoạt động trực tiếp và gián tiếp, 
kết hợp nhiều nguồn lực và hình thức hưởng lợi. 

• Lợi ích từ GPT không thay thế các lợi ích hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

g) Tính bền vững

• Khuyến khích đầu tư lâu dài thay vì nhận tiền mặt , dựa trên nguyện vọng của bên
hưởng lợi, phù hợp với luật pháp và sử dụng thể chế hiện hành.

2. CHIA SẺ LỢI ÍCH GẮN VỚI ACMA

2.2 ĐẶC TRƯNG CỦA CHIA SẺ LỢI ÍCH

a) Đầu tư trước và tạm ứng

b) Đầu tư có ưu tiên và hướng tới mục tiêu cuối cùng

c) Chia sẻ lợi ích không chỉ đơn thuần là chia tiền

d) Chia sẻ lợi ích phụ thuộc vào người hưởng lợi

2.3 CÁC GÓI HOẠT ĐỘNG PHÙ HỢP

a) Các gói hoạt động đóng góp trực tiếp cho kết quả giảm phát thải – HP 2

• Bảo vệ diện tích rừng tự nhiên thường xanh hiện có

• Xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên không trồng bổ sung 

• Trồng làm giàu rừng tự nhiên nghèo

• Trồng rừng sản xuất gỗ lớn (chu kỳ dài) 

• Tái trồng rừng phòng hộ, đặc dụng

• Chuyển đổi rừng trồng chu kỳ ngắn sang chu kỳ dài

b) Các gói hoạt động đóng góp gián tiếp cho kết quả giảm phát thải – HP 1,3,4

• Nhóm hoạt động cải thiện sinh kế không gây mất rừng, suy thoái rừng – HP3

• Nhóm hoạt động xây dựng, cải tiến khung chính sách, pháp lý – HP1

• Nhóm hoạt động quản lý, điều phối - HP4
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2. CHIA SẺ LỢI ÍCH GẮN VỚI ACMA

2.4 CÁC LOẠI LỢI ÍCH VÀ HÌNH THỨC HƯỞNG LỢI

a) Các loại lợi ích

• Lợi ích các bon: Lợi ích tiền mặt hoặc phi tiền mặt của các bên hưởng lợi trực
tiếp – thuộc phạm vi Kế hoạch chia sẻ lợi ích (BSP) của Đề án

• Lợi ích phi các bon: Lợi ích của các bên hưởng lợi gián tiếp – không thuộc BSP

b) Hình thức hưởng lợi

• Lợi ích tiền mặt: Là lợi ích dưới hình thức tiền mặt được chia sẻ tới các đối
tượng hưởng lợi.

• Lợi ích phi tiền mặt: Hàng hóa, dịch vụ hoặc các loại lợi ích khác do nguồn chi 
trả dựa vào kết quả giảm phát thải mang lại, trực tiếp liên quan tới việc thực
hiện và vận hành Đề án (ví dụ như hỗ trợ kỹ thuật, tăng cường năng lực, hiện
vật như cây con giống, trang thiết bị, nhà xưởng…).

2. CHIA SẺ LỢI ÍCH GẮN VỚI ACMA

2.5 PHẠM VI TÍNH TOÁN, TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ VÀ MỨC HƯỞNG LỢI

a) Phạm vi tính toán

• Nguồn Quỹ Các bon (CF). Đơn vị kết quả GPT là tCO2 ; 10,3 triệu tCO2; GĐ 2019-
2024; 5USD/tCO2. 

• Chi phí vận hành (HP4) cho GĐ 2019-2024 từ CF được coi là một phần lợi ích.

• Các lợi ích vật chất liên quan tới rừng và nông nghiệp sẽ theo quy định của
pháp luật và theo Thỏa thuận ACM, không nằm trong phạm vi tính toán này.

b) Tiêu chí xác định kết quả 

• Loại rừng/loại đất

• Trữ lượng rừng, 

• Loại hoạt động

• Diện tích thực hiện các hoạt động.

c) Tiêu chí xác định mức hưởng lợi

• Kết quả/mức giảm phát thải chung của Đề án (tCO2)

• Tỷ lệ đóng góp của các tỉnh cho kết quả GPT của Đề án (%)

• Tỷ lệ diện tích RTN của các tỉnh so với tổng diện tích RTN của cả vùng (%)

• Sự tham gia và hưởng lợi của cộng đồng dân cư được ưu tiên.
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2. CHIA SẺ LỢI ÍCH GẮN VỚI ACMA

2.5 PHẠM VI TÍNH TOÁN, TIÊU CHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ VÀ MỨC HƯỞNG LỢI

a) Mức hưởng lợi gộp của Đề án (T1)

• Tổng kết quả GPT của Đề án trong 6 năm( 2019-2024) là 19,58 triệu tCO2

• Quỹ Các bon trả: 10,3 triệu tCO2 x 5USD/tCO2 = 51.500.000 USD. 

b)  Chi phí vận hành từ Quỹ Các bon (C)

• Tổng chi phí của toàn Đề án trong 6 năm( 2019-2024) là: 5.074.200 USD

• Trong đó, Quỹ Các bon trả:  3.483.720 USD

c) Mức dự phòng 5% (T2)

Bằng 5% mức hưởng lợi gộp: 2.575.000 USD

d) Mức hưởng lợi ròng (T)

T = T1 – (C+T2)

T= 51.500.000 – (3.483.720 + 2.575.000) = 45.441.280 (USD) 

2. CHIA SẺ LỢI ÍCH GẮN VỚI ACMA

2.6 DỰ KIẾN TỶ LỆ CHIA SẺ LỢI ÍCH GIỮA CÁC CẤP

a)    Phần để lại ở cấp Trung ương

• Phân bổ trực tiếp tỷ lệ 3,2% tính với kịch bản 100%

• Hoạt động: Hợp phần 1

Phần còn lại 96,8% được coi là 100% khi chia tiếp về các tỉnh

b) Phần để lại cho các sở ban ngành, chính quyền các cấp trong tỉnh 

• Phân bổ trực tiếp tỷ lệ 6% tính với kịch bản 100%

• Tỉnh sẽ phân bổ tiếp giữa các sở ban ngành và chính quyền cấp tỉnh, huyện, 
xã theo tỷ lệ được bàn bạc, thống nhất trong nội bộ tỉnh cho phù hợp với
bối cảnh của từng địa phương

• Hoạt động: Hợp phần 1 về tăng cường thực hiện chính sách

c) Phần chuyển về cơ sở thực hiện ACMA

• Tổng phần chuyển về cơ sở là 94%, được coi là 100% khi chia tiêp 

• Theo ACMA (cơ chế ưu tiên của Đề án) trên địa bàn Ban QLR và CTLN: 80% 

• Theo cơ chế xây dựng dự án và đấu thầu cạnh tranh trên địa bàn khác: 
20%
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2. CHIA SẺ LỢI ÍCH GẮN VỚI ACMA

2.7 DỰ KIẾN TỶ LỆ CHIA SẺ LỢI ÍCH GIỮA CÁC BÊN THAM GIA ACMA

a)    Các bên vận hành ACMA: Hội đồng QL rừng, Ban ACM, Tổ giám sát, Tổ Hòa giải
• Phân bổ trực tiếp ở mức cố định (5% tính với kịch bản 100%), không phụ thuộc vào

kết quả ở thực địa và kịch bản kết quả.

• Hoạt động: quản lý, điều phối ACMA

Phần còn lại 95% được coi là 100% khi chia tiếp cho Cộng đồng dân cư và chủ rừng

b) Cộng đồng dân cư 
• Là lực lượng chính thực hiện các hoạt động đóng góp trực tiếp và gián tiếp cho GPT trong ACMA

• Chi trả dựa vào kết quả thực hiện các hoạt động thuộc Hợp phần 2

• Tỷ lệ hưởng lợi: 30%

• Ngoài các khoản phân bổ và chia sẻ lợi ích bằng tiền mặt hoặc dưới dạng các gói đầu tư nhỏ, hỗ
trợ kỹ thuật nhỏ (Hợp phần 3), cộng đồng dân cư sở tại tham gia ACMA còn được khai thác và sử
dụng gỗ cho làm nhà và lâm sản ngoài gỗ, thủy sản dưới tán rừng theo Thỏa thuận ACM và phù
hợp với quy định của pháp luật.

• Phân phối trong nội bộ cộng đồng: Do cộng đồng tự bàn bạc và quyết định, được thể chế hóa
bằng văn bản được UBND cấp xã xác nhận.

c) Chủ rừng
• Thực hiện chủ yếu các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như:  Làm rõ ranh giới đất đai, hướng dẫn và

trực tiếp tham gia PCCCR, giám sát ở cơ sở, hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ thông tin...

• Tự thực hiện hoặc ký hợp đồng với đối tác để thực hiện một số hoạt động thuộc Hợp phần 2

• Chi trả dựa vào kết quả thực hiện

• Tỷ lệ hưởng lợi: 30%

2. CHIA SẺ LỢI ÍCH CÁC BON GẮN VỚI ACMA

2.7 DỰ KIẾN TỶ LỆ CHIA SẺ LỢI ÍCH GIỮA CÁC BÊN THAM GIA ACMA

d) Các bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoặc thực hiện trực tiếp các hoạt động: CSO, 
NGO…

• Sự tham gia dựa vào nhu cầu thực tiễn, trên cơ sở đấu thầu cạnh tranh, do 
đó mức hưởng lợi phụ thuộc vào loại hình và quy mô hoạt động và kết quả
thực hiện

• Lợi ích được trích từ lợi ích của cộng đồng dân cư và của chủ rừng và được
nêu trong các thỏa thuận/ hợp đồng giữa các bên,  trên cơ sở thống nhất về
quyền lợi và trách nhiệm cũng như các quy định khác liên quan đến việc
thực hiện và thanh quyết toán

• Việc chia sẻ lợi ích trong nội bộ sẽ do nội bộ tự bàn bạc và đồng thuận

• Hoạt động: hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, tập huấn đào tạo
hoặc tự thực hiện các hoạt động thuộc HP2, HP3 
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