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1. Các chính sách REDD+ tại Việt Nam

❖Ngày 16/6/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số

886/QĐ-TTg: Phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển Lâm

nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

❖Ngày 23/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số

1857/QĐ-TTg: Thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình

mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020.

❖Ngày 08/3/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Quyết định số 823/QĐ-BNN-TCCB: Thành lập Văn phòng Ban Chỉ

đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền

vững giai đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ (Văn phòng Ban Chỉ

đạo) trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Kế

hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 và Văn phòng

REDD+ Việt Nam.
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NRAP 2016-2020, tầm nhìn 2030

Bản chỉnh sửa Chương trình quốc gia về REDD+ (NRAP) được

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 05/4/2017.

Mục tiêu chung của NRAP giai đoạn 2017-2020 là “Góp phần

bảo vệ và nâng cao chất lượng rừng tự nhiên, mở rộng diện

tích và nâng cao chất lượng rừng trồng; gắn và lồng ghép với

việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm phát thải khí nhà

kính, bảo vệ và phát triển rừng, 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.”

NRAP đã được thiết kế tuân thủ các chính sách và pháp luật
của Việt Nam, phù hợp với các điều ước và thỏa thuận quốc tế
mà Việt Nam đã tham gia hoặc ký kết bao gồm CBM, CITES và
FLEGT.
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Kế hoạch trung hạn thực hiện NRAP 2018-2020 (NRIP)

❖Chương trình UN-REDD Việt Nam giai đoạn II đã

hỗ trợ cho VNFOREST/Bộ NN&PTNT xây dựng Kế

hoạch trung hạn thực hiện NRAP 2018-2020

(NRIP), đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt tại

Quyết định số 5264/QĐ-BNN-TCLN ngày

28/12/2018.
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1. Các văn bản pháp luật có liên quan

NRAP đã được lồng ghép vào các chiến lược và chính
sách của chính phủ sau đây:

• Quyết định số 18/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Lâm
nghiệp Việt Nam ngày 05/-2/2007.

• Quyết định số 2139/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về Biến đổi
khí hậu ngày 05/12/2011 và kế hoạch hành động
kèm theo (Quyết định 1474/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ ngày 05/12/2012 cho giai đoạn 2012-
2020)
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http://vietnam-redd.org/Upload/CMS/Content/Library-GovernmentDocuments/419%20NRAP%202030%20En.pdf
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1. Các văn bản pháp luật có liên quan

• Quyết định số 432/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững
Việt Nam giai đoạn 2011-2020 ngày 12/4/2012 và
kế hoạch hành động kèm theo (Quyết định
403/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày
20/3/2014)

• Quyết định số 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc
gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự
phát triển bền vững ngày 10/5/2017.
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1. Các văn bản pháp luật có liên quan

• Quyết định số 1393/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia tăng trưởng
xanh ngày 25/9/2012 cho giai đoạn 2011-2020,
tầm nhìn đến năm 2030 và 2050.

• Chiến lược quốc gia về phòng chống thiên tai
(2007) và Kế hoạch hành động kèm theo (2009).

• Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý,
bảo vệ và phát triển rừng ngày 12/01/2017 yêu
cầu đẩy mạnh hợp tác song phương với các nước
láng giềng nhằm tăng cường trao đổi thông tin,
bảo đảm công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng
và quản lý lâm sản hiệu quả, chặt chẽ.
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1. Các văn bản pháp luật có liên quan

• Khung Chương trình hành động thích ứng với biến đổi
khí hậu của ngành Nông nghiệp và phát triển nông
thôn giai đoạn 2008-2020

• Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017 có hiệu lực từ ngày
01/01/2019, có phạm vi rộng hơn, từ chế biến lâm sản
và thương mại, đến khoa học công nghệ và hợp tác
quốc tế.

• Các quyết định và thông tư khác của Bộ NN&PTNT
liên quan đến việc thiết lập cơ chế quản lý rừng bền
vững và chứng chỉ rừng quốc gia từ năm 2016-2020;
xây dựng bộ chỉ số chứng chỉ rừng quốc gia; giới thiệu
sự phát triển của biện pháp quản lý rừng bền vững như
một Đề xuất cải cách ngành lâm nghiệp.
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2. PHỐI HỢP REDD+

• Phối hợp thực hiện REDD+ theo cả chiều dọc và ngang

từ cấp trung ương đến cấp tỉnh, và cấp cơ sở:

– Quản lý, định hướng và hoạch định chính sách ở

cấp trung ương

– Giám sát và điều phối NRIP

– Điều phối và thực hiện công tác bảo vệ và phát

triển rừng, REDD+ ở cấp tỉnh

– Thực hiện REDD+ ở cấp cơ sở

• Các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, NGO, khối

doanh nghiệp tham gia thực hiện REDD+
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2. PHỐI HỢP REDD+
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BCĐNN về Chương trình mục

tiêu phát triển lâm nghiệp bền

vững giai đoạn 2016-2020

Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về

Chương trình mục tiêu phát triển lâm

nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 

và thực hiện REDD+ (Văn phòng BCĐ)

Văn phòng BCĐ cấp tỉnh

Quỹ BVPTR tỉnh, BQL rừng, Chủ rừng, 

các công ty lâm nghiệp, cộng đồng

địa phương

Văn phòng Chính phủ, Bộ

NN&PTNT và các bộ khác

có liên quan

Tổng cục Lâm nghiệp

Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật
• Các Dự án và Chương

trình
• Các Viện nghiên cứu, 

trường đại học và
chuyên gia

• Mạng lưới REDD+
• Các tiểu nhóm kỹ thuật về

REDD+
• Tư vấn độc lập

Quản lý, định hướng và

hoạch định chính sách ở 

cấp trung ương

Thực hiện REDD+ ở cấp

cơ sở

Chỉ đạo và thực hiện
công tác bảo vệ và phát
triển rừng, REDD+ ở cấp

tỉnh

Giám sát và điều phối

REDD+  
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Các chính sách và

giải pháp thực hiện

REDD+ giai đoạn

2017-2020

TỔ CHỨC XH, 

PHI CHÍNH PHỦ Ủy ban nhân dân



8/22/2019

3

3. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN REDD+ TẠI VIỆT NAM
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Hướng dẫn kỹ thuật
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04 yếu tố hình thành REDD+:

3. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN REDD+ TẠI VIỆT NAM

▪ Chương trình hành động quốc gia về REDD+ đã được phê duyệt vào tháng

6/2012 (QĐ 799/TTg) và được thay thế vào tháng 4/2017 (QĐ 419/TTg), theo

đó Kế hoạch thực hiện Quyết định 419/QĐ-TTg (NRIP) đượcBộ trưởng Bộ

NN&PTNT ban hành ngày 28/12/2018 tại Quyết định số 5264/QĐ-BNN-TCLN.

▪ Đã xây dựng mức phát thải tham chiếu/đường phát thải cơ sở về rừng

(FREL/REL) gửi Ban thư ký UNFCCC tháng 01/2016 và đã hoàn thiện đánh giá

kỹ thuật tháng 4/2017.

▪ Hệ thống giám sát rừng quốc gia (NFMS) và Hệ thống đo đạc, báo cáo, kiểm

chứng (MRV) đang được phát triển và cải tiến.

▪ Phát triển Hệ thống thông tin đảm bảo an toàn (SIS) và Báo cáo tóm tắt về đảm

bảo an toàn (SoI). SIS giai đoạn 1 đã được vận hành. Báo cáo SoI lần thứ nhất

của Việt Nam cũng đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt tại Quyết định số

4788/QĐ-BNN-TCLN ngày 05/12/2018 và đệ trình lên UNFCCC vào tháng

01/2019 theo đường dẫn này:

https://redd.unfccc.int/uploads/4850_1_first_soi_viet_nam__28eng_29.pdf\

8/22/2019 www.vietnam-redd.org 15

❖ 4 trụ cột trong khuôn khổ của Warsaw về REDD+:

3. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN REDD+ TẠI VIỆT NAM

Như vậy, Việt Nam trở thành quốc gia thứ hai
trên thế giới (sau Mexico) và là quốc gia đầu tiên
trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã hoàn
thành khung Warsaw cho REDD+, đáp ứng đầy đủ các
yêu cầu của UNFCCC. Việt Nam đã đủ điều kiện để có
thể nhận được các khoản chi trả dựa trên kết quả từ
REDD+.
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Trang web của SIS: http://sis.vietnam-redd.org
Trang giới thiệu SIS

https://redd.unfccc.int/uploads/4850_1_first_soi_viet_nam__28eng_29.pdf/
http://sis.vietnam-redd.org/
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3. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN REDD+ TẠI VIỆT NAM

❖ Từ 2009 đến nay Việt Nam tham gia vào sáng kiến REDD+

với 44 dự án lớn nhỏ, tổng giá trị tài trợ khoảng 84 triệu

USD hỗ trợ cho các hoạt động nâng cao nhận thức, nâng

cao năng lực, thí điểm một số hoạt động, mô hình và chuẩn

bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam.

❖ Có 19 tỉnh đã phê duyệt kế hoạch hành động REDD+ (PRAP)

đến năm 2020. Có 12 tỉnh đã có ban chỉ đạo REDD+ cấp

tỉnh.

❖ 11 tỉnh cần cập nhật PRAP đến năm 2030 cho phù hợp với

Chương trình hành động quốc gia về REDD+ (NRAP) mới

được phê duyệt tại Quyết định số 419 ngày 05/4/2017 của

Thủ tướng Chính phủ.
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3. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN REDD+ TẠI VIỆT NAM

❖Bộ NN&PTNT đã phê duyệt Đề án thành lập Quỹ
REDD+ Việt Nam tại Quyết định số 5337/QĐ-BNN-
TCLN ngày 23/12/2015; và tiếp tục nghiên cứu, xây
dựng mô hình tổ chức và hoạt động của Quỹ này;

❖Ngày 25/12/2015, Bộ NN&PTNT đã ra Quyết định số
5399/QĐ-BNN-TCLN về việc Thí điểm chia sẻ lợi ích
trong khuôn khổ Chương trình UN-REDD Việt Nam giai
đoạn II.

❖Đã hoàn thành Báo cáo sơ kết Thí điểm giải quyết thắc
mắc, khiếu nại, hòa giải và phản hồi gắn với thí điểm
chia sẻ lợi ích từ REDD+ theo Quyết định số 5399/QĐ-
BNN-TCLN của Bộ NN&PTNT.
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3. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN REDD+ TẠI VIỆT NAM

❖Thí điểm thành công hệ thống chia sẻ lợi ích tại 6 tỉnh

thuộc Chương trình UN-REDD giai đoạn II.

❖Kế hoạch chia sẻ lợi ích cho ERPD đang được xây

dựng.

❖Lồng ghép chia sẻ lợi ích BDS trong REDD+ và chi trả

dịch vụ môi trường rừng PFES đang được thí điểm tại

2 tỉnh Lào Cai và Lâm Đồng.
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3. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN REDD+ TẠI VIỆT NAM

❖Triển khai đáng kể các can thiệp REDD+ ở cấp hiện

trường như là một phần của PRAP, kế hoạch hành

động REDD+ cấp cơ sở thông qua sự hỗ trợ của các

đối tác khác nhau (FCPF, UN-REDD, JICA, US Aid, IDH,

CIAT, GIZ ...) , tạo ra nhiều mô hình (cải thiện rừng

trồng, quản lý hợp tác, hợp tác với lĩnh vực kinh

doanh về chuỗi giá trị LSNG, nông nghiệp không có

rừng phá rừng…) và góp phần vào kết quả REDD+

quốc gia.
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3. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN REDD+ TẠI VIỆT NAM

❖ Truyền thông về REDD+ đã được thực hiện ở tất cả các cấp,

đặc biệt là ở các tỉnh nơi PRAP được xây dựng.

❖Nâng cao năng lực, nâng cao nhận thức và thực hiện REDD+

được tăng cường và thực hiện ở tất cả các cấp, đặc biệt là

cấp cộng đồng.

❖ Phát triển các công cụ để vận hành thực thi Luật Lâm

nghiệp, FLEGT-VPA

❖ Phát triển hợp tác với các nước láng giềng về rừng và

REDD+, bao gồm cả việc thực hiện và ký kết Biên bản ghi

nhớ mới với các nước như Lào và Campuchia.
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3. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN REDD+ TẠI VIỆT NAM

❖Chương trình Giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ do FCPF/Quỹ các bon

tài trợ đã bảo vệ thành công Văn kiện chương trình tại cuộc họp Quỹ

đối tác các bon Lâm nghiệp lần thứ 17 tại Paris từ ngày 29/01 đến

01/02 năm 2018.

❖Theo Văn kiện chương trình, giai đoạn 2018-2025 Chương trình sẽ giảm

được 24,6 triệu tấn CO2, trong đó Quỹ đối tác các bon Lâm nghiệp

(thông qua Ngân hàng Thế giới) đặt mua 10,3 triệu tấn CO2 cho giai

đoạn 2019-2024.

❖Việt Nam và Ngân hàng Thế giới (cơ quan được Quỹ đối tác các bon

Lâm nghiệp ủy thác) sẽ tiến hành đàm phán về tiến độ chi trả, kế hoạch

thực hiện giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2018-2025.
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NHỮNG THAY ĐỔI CƠ BẢN

• Tầm nhìn về rừng đã chuyển dần trọng tâm từ “nhiều rừng hơn” sang “rừng tốt
hơn”.

• Nhận thức sâu sắc hơn và thể chế hóa giá trị của rừng một cách toàn diện. Rừng
không chỉ có gỗ mà còn nhiều giá trị trực tiếp và gián tiếp khác cần được quản lý
và sử dụng hợp lý. Điều này thể hiện rõ trong Luật Lâm nghiệp “Không chuyển
mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác” trừ các trường hợp đặc
biệt.

• Tăng cường sự tham gia của khu vực tư nhân trong và ngoài ngành lâm nghiệp:
doanh nghiệp tham gia bảo vệ rừng, hình thành các chuỗi cung ứng bền vững,
đảm bảo phát triển nông nghiệp không còn là nguyên nhân gây mất rừng, suy
thoái rừng.

• Đảm bảo quyển sử dụng đất lâm nghiệp và rừng của cộng đồng sống trong và
gần rừng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số theo Luật Lâm nghiệp, và tạo ra
nhiều cơ hội sinh kế từ rừng cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng.

• Dự thảo Quyết định về “Thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với dịch vụ
hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng” đang được xây dựng và lấy ý kiến tham vấn
của các bên liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Quyết
định này cũng phù hợp với xu hướng quốc tế và cơ chế REDD+.
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4. THÁCH THỨC

➢ REDD+ mang tính kỹ thuật với nhiều thuật ngữ mới.

➢ Yêu cầu/rào cản nhiều hơn được áp đặt trước khi tiếp cận với

chi trả dựa trên kết quả. Quá trình tham vấn theo yêu cầu quốc

tế cũng mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Sau hơn 10 năm, chi

trả dựa vào kết quả vẫn chưa thành hiện thực.

➢ REDD+ mới đang được thực hiện thí điểm theo dự án, chương

trình được quốc tế tài trợ. Hầu hết các dự án REDD+ đều nhỏ và

tính bền vững vượt ra ngoài phạm vi của dự án.

➢ Sự phối hợp liên ngành.

➢ Nguồn thông tin có sẵn và cách dùng để cung cấp thông tin về

các biện pháp đảm bảo an toàn

➢ Vai trò của các CSOs/NGOs trong bối cảnh REDD+ và đặc biệt là

vai trò của họ ở cấp địa phương trong các giai đoạn cụ thể khi

triển khai REDD+ và trong các bối cảnh khác nhau?
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4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM

❖Cam kết của Chính phủ đối với REDD+ và tính

bền vững của nó.

❖Truyền thông liên tục và tiếp tục nâng cao

năng lực hơn nữa.

❖ Xác định nhu cầu thông tin là rất quan trọng

❖Tạo cơ chế chia sẻ thông tin giữa các hệ thống

thông tin

❖ Phát triển hệ thống báo cáo và giám sát cấp

quốc gia và cấp tỉnh để cung cấp cho Hệ

thống thông tin đảm bảo an toàn SIS.
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4. ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

• Hoàn thiện các yếu tố REDD+ cốt lõi theo lộ trình và tuân thủ các điều
khoản của UNFCCC.

• Rà soát, hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến REDD+.

• Triển khai, lồng ghép Kế hoạch với Chương trình mục tiêu phát triển
lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 và kết nối với các chương
trình, dự án khác có liên quan.

• Tăng cường hợp tác quốc tế nhằm đa dạng hóa các nguồn lực tài
chính cho REDD+.
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TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Văn phòng Ban Chỉ đạo nhà nước về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai
đoạn 2016-2020 và thực hiện REDD+ 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Tel./Fax: +84 24 37245805

Website: www.vietnam-redd.org
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