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THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ACMA/REDD+

Nguyễn Hải Vân, Đại học Lausanne (Thuỵ Sỹ) & PanNature 

Nguyễn Đức Tố Lưu và Nguyễn Ngọc Quang,  PanNature 

Kinh nghiệm của PanNature thông qua dự án ANSAB/FCPF 

OUTLINE 

• KHÁI NIỆM VỀ ACMA  

• TẠI SAO PHẢI THỰC HIỆN ACMA/REDD+ 

• QUAN ĐIỂM VÀ CÁCH TIẾP CẬN ACMA/REDD+ CỦA 

PANNATURE  

• KINH NGHIỆM THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG ACMA/REDD+ 

TẠI HƯƠNG NGUYÊN, THỪA THIÊN HUẾ 

NÊN HIỂU THẾ NÀO VỀ ACMA?   

ADAPTIVE 

COLLABORATIO

N 

MANAGEMENT 

APPROACH 

THÍCH ỨNG (Adaptive) – là thay đổi để đáp ứng

với tình huống mới

HỢP TÁC (Collaboration) – Quá trình làm việc

cùng nhau hướng tới một tầm nhìn, mục tiêu và kết

quả chung

QUẢN LÝ (Management) – Thực hiện các hành động

có chủ đích để mang lại kết quả mong muốn trong

tương lai

ADAPTIVE 

COLLABORATION 

MANAGEMENT 

APPROACH 

NÊN HIỂU THẾ NÀO VỀ ACMA?   

QUẢN LÝ 
THÍCH ỨNG 

(ADAPTIVE 
MANAGEMENT)

Quản lý, giải quyết xung đột hay ra quyết định

thông quá trình hợp tác và học hỏi, thích ứng

….tăng cường khả năng thích ứng và hiệu

quả quản lý các hệ thống đa bên và liên quan

đến nhiều cấp độ

Hợp tác quản lý dựa trên quá trình thử

nghiệm, học hỏi; chia sẻ về quyền, trách

nhiệm, quyền lực giữa các bên trên nhiều quy

mô và cấp độ khác nhau

ACMA là… ACMA – Được thiết kế để

ACMA – Tập trung vào…

ACMA – Sẽ tạo nên hoặc tăng cường…

….các mối quan hệ hợp tác theo ngành dọc

(vertical) hoặc đa ngành (horizontal) tại một

sinh cảnh, địa phương cụ thể trong một giai

đoạn trung hoặc dài hạn với các vòng lặp học

hỏi – thích ứng liên tục

ACMA – Sẽ giúp… Tăng cường năng lực cho không chỉ một mà tất cả các bên liên quan

ĐỒNG 
QUẢN LÝ

(CO-MANAGEMENT)

ÁP DỤNG ACMA TRONG REDD+ VIỆT NAM: TẠI SAO?    

Các mối quan hệ và
liên kết đa cấp

Toàn cầu

Quốc gia

Khu vực

Tỉnh

Địa phương

Các bên liên quan và các ngành liên quan

QUẢN TRỊ ĐA CẤP

…một tập hợp các

biện pháp và can thiệp

chính sách liên quan

đến quán trình quy

hoạch và sử dung đất

nhằm giảm lượng khí

thải carbon và thúc đẩy

phát triển bền vững

1. Tạo dựng các mối quan hệ HỢP TÁC ĐA 

BÊN VÀ LIÊN CẤP để cùng

2. CHIA SẺ VÀ ĐỒNG THUẬN về một

TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU CHUNG 

trên một sinh cảnh, địa phương hay một

hoàn cảnh cụ thể

3. Thông qua một quá trình liên tục HỌC 

HỎI và THÍCH ỨNG 

ACMA/REDD+ là cách tiếp

cận hướng tới mục tiêu “Bền

vững” (Sustainability) thông

qua quá trình “Thích ứng” 

(Resilience) với các nguyên

tắc “Quản trị” (Governance): 

QUAN ĐIỂM CỦA PANNATURE 

ÁP DỤNG ACMA TRONG REDD+ VIỆT NAM: TẠI SAO?    
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Sắp xếp thể chế
Thiết lập một nền tảng thể chế cho sự hợp tác và chia sẻ: Các bên liên quan, phân

cấp thực hiện và vai trò các bên, chính sách và quy định pháp luật (cùng các hỗ trợ

khác) 

Chia sẻ - Đối thoại

Thúc đẩy các điểm chung và dung hoà khác biệt thông qua tăng

cường chia sẻ – đối thoại và xây dung các hệ thống giám sát

thực hiện có sự tham gia

Thích nghi và tự điều chỉnh

Quá trình lặp để thích nghi, tự điều chỉnh và

thậm chí là thiết kế lại cấu trúc và quản trị dựa

trên bối cảnh mới . 

ACMA

Tiếp cận hệ thống “mềm dẻo”

Chấp nhận những điểm chung và cả những khác biệt giữa các bên

để xây dựng một tầm nhìn và mục tiêu chung trên cùng sinh

cảnh, cho phép thay đổi linh hoạt và thích ứng để phù hợp với

từng bối cảnh và tình huống cụ thể

Đánh giá – phản hồi: “thay đổi”

Đánh giá – phản hồi để xác định các “ngưỡng” và các vấn đề để

thúc đẩy thay đổi, thích ứng hoặc khắc phục

TIẾP CẬN ACMA/REDD+ CỦA PANNATURE: 5 YẾU TỐ CỐT LÕI  

Lâp
Kế hoạch

MÔ HÌNH HOÁ TIẾP CẬN ACMA/REDD+ CỦA PANNATURE

Hành động
mới

HIỆN TẠI TƯƠNG LAI

…
Giai đoạn

”Sẵng sàng thực thi ”
Giai đoạn

”Thực hiện”
Giai đoạn

”Đánh giá kết quả, điều

chỉnh và thích ứng”

KINH NGHIỆM THỰC HIỆN TẠI HƯƠNG NGUYÊN

Lâp
Kế hoạch

Hành động
mới

HIỆN TẠI TƯƠNG LAI

…

Giai đoạn

”Thực hiện”
Giai đoạn

”Đánh giá kết quả, điều

chỉnh và thích ứng”

Giai đoạn Sẵn sàng 

Thực thi  

8/2018 10/2018 T5/2019 T6/2019 8/2019

PHÂN TÍCH 

BỐI CẢNH VÀ 

THỂ CHẾ TẠI 

HƯƠNG 

NGUYÊN 

ĐỐI THOẠI ĐA BÊN 

XÁC ĐỊNH NHU 

CẦU CẢI THIỆN 

QUẢN TRỊ 

THỬ NGHIỆM 

GIÁM SÁT –

ĐÁNH GIÁ 

QUẢN TRỊ CÓ 

SỰ THAM GIA 

TRONG REDD+ 

THAM VẤN CỘNG 

ĐỒNG ĐỊA 

PHƯƠNG VỀ 

REDD+ VÀ CƠ CHẾ 

CHIA SẺ LỢI ÍCH, 

PHÁT TRIỀN SINH 

KẾ BỀN VỮNG 

THÍ ĐIỂM TẬP 

HUẤN VÀ SỬ DỤNG 

DI ĐỘNG TRONG 

TUẦN TRA BẢO VỆ 

RỪNG DÀNH CHO 

CÁC NHÓM CỘNG 

ĐỒNG 

MÔ HÌNH 

ACMA/REDD+ 

TẠI HƯƠNG 

NGUYÊN 

CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

Giai đoạn Sẵn sàng 

Thực thi  

T5/2019

• Là giai đoạn xác định các bên liên quan, những nguồn lực và tài 

nguyên sẵn có những như vấn đề của riêng từng bên, cũng như 

xác định cơ hội thách thức cho việc hợp tác các bên. 

• Xây dựng và đề xuất các mục tiêu, tầm nhìn chung cũng như thiết kế các sáng kiến, 

hoạt động can thiệp phù hợp để thúc đẩy mô hình Quản lý Hợp Tác Thích Ứng 

(ACMA)

CHIẾU PHIM: NHU CẦU THỰC HIỆN QUẢN LÝ HỢP TÁC THÍCH ỨNG 

TẠI HƯƠNG NGUYÊN – A LƯỚI, THỪA THIÊN HUẾ  

Thực hiện: Dương Văn Thọ, Nguyễn Hải Vân, Nguyễn Ngọc Quang và

Nguyễn Hồng Nhung 

CÂU HỎI THẢO LUẬN 

ACMA – Là cách tiếp cận linh hoạt và thích ứng, phù hợp
với bối cảnh cụ thể của từng địa phương và sẽ thay đổi theo
thời gian

• Có cần thiết phải thiết lập một Hội đồng quản lý rừng cố
định để thực hiện ACMA hay không? Hay chỉ cần một
hướng dẫn về mặt nguyên tắc và các địa phương sẽ chủ
động thiết kế, thực hiện dựa trên tình hình cụ thể? 

• Là các tiếp cận đa ngành và đa cấp, linh hoạt và thích ứng, 
cơ hội tích hợp và khái quát hoá thành chính sách sẽ được
thực hiện như thế nào? 


