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Hà Nội, tháng 8 năm 2019

Nội dung 

1. 1. Giới thiệu và lý do cần có sự tham gia của các tổ chức xã hội
trong tiến trình thực hiện REDD+ tại Việt Nam

2. 2. Vai trò của các tổ chức xã hội (CSO) và các tổ chức phi chính
phủ (NGO)

3. 3. Vấn đề tồn tại
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1. Giới thiệu và lý do
- - REDD+ là một nỗ lực quản trị phức tạp, đa cấp và đa ngành.

- - Thiết kế, thực hiện và giám sát REDD+ cần có sự tham gia vào
cuộc của nhiều lĩnh vực.

• - REDD+ cần sự tham gia ở các quy mô, cấp độ khác nhau trên
những lĩnh vực khác nhau, bao gồm CSOs và NGOs.

• - CSOs & NGOs là nhóm đối tượng liên quan chính cần được thúc
đẩy để lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và giám sát thực thi
REDD+ hiệu quả, hiệu suất và công bằng.
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1. Giới thiệu và lý do (tt)
Tại Việt Nam, tầm quan trọng của sự tham gia của CSOs/NGOs trong REDD+
được công nhận tại:

• - NRAP (2017); “Thực hiện Chương trình REDD+ phải bảo đảm sự thống

nhất trong chỉ đạo, quản lý và điều hành của Nhà nước; phát huy cao nhất

sự tham gia và giám sát của các đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp, các

tổ chức phi chính phủ và cộng đồng dân cư, tận dụng hiệu quả các cơ chế

hợp tác quốc tế.”

• - Chương trình UN-REDD Việt Nam: Đại diện của các tổ chức xã hội và
người DTTS trong Ban điều hành Chương trình. Nhấn mạnh về sự tham gia
của các bên liên quan (Kết quả 5).

• - FCPF nhận rõ tầm quan trọng của CSOs/NGOs trong quá trình tham vấn và
tham gia liên quan đến cơ chế REDD+ và thiết kế dự án quỹ Các-bon

• - Chương trình giảm phát thải khu vực Bắc Trung Bộ (ERPD): sự tham gia
của CSOs/NGOs tạo điều kiện cho tiến trình hợp tác quản lý thích ứng
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2. Vai trò của CSOs/NGOs trong REDD+ tại Việt Nam

Những vai trò tiềm năng của các
CSO/NGO khác nhau trong bối
cảnh REDD+, đặc biệt là vai trò ở
các cấp địa phương trong những
giai đoạn thực hiện REDD+ cụ thể
và trong những bối cảnh khác
nhau?
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2. Vai trò của CSO & NGOs trong phát triển

• Theo khung quốc tế về hiệu quả phát triển của CSOs, CSOs có những vai
trò sau đây:

o - Hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng, nhóm người nghèo và yếu thế
o - Cung cấp những dịch vụ cơ bản và cơ sở hạ tầng thiết yếu
o - Trao quyền cho những cộng đồng yếu thế và những người nghèo, đặc

- biệt là phụ nữ
o - Đảm bảo sự tham gia của cộng đồng, tổ chức xã hội, lĩnh vực tư nhân,

chính quyền địa phương và những đối tác phát triển khác
o - Làm phong phú các chương trình chính sách công cộng
o - Giám sát các chính sách và thực tiễn phát triển của chính phủ và nhà

tài trợ
o - Giáo dục/hình thành nên những giá trị của dân chủ, đoàn kết và công

bằng xã hội
o - Khuyến khích các hoạt động tình nguyện
o - Tìm kiếm và tạo đòn bẩy tài chính và nhân lực cho phát triển
o - Kết nối và hình thành mạng lưới CSOs
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Vai trò của CSO/NGOs đối với REDD+ tại các cấp khác nhau
Cấp Các hoạt động chính Loại hình tổ chức

Quốc tế • Vận động chính sách (Đa dạng sinh học, nhân quyền)
• Xây dựng các công cụ và hướng dẫn phương pháp luận

INGOs

Quốc gia • Vận động chính sách
• Xây dựng các công cụ và hướng dẫn phương pháp luận
• Nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực

INGOs
NGOs trong nước

Địa phương • Thiết kế và lập kế hoạch REDD+
• Tính toán REL và xây dựng hệ thống MRV
• Nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực
• Hỗ trợ kỹ thuật cho các hoạt động của chương trình

INGOs
NGOs trong nước
và địa phương

Dự án • Lập kế hoạch và thiết kế dự án REDD+
• Hỗ trợ cộng đồng trong quá trình tham vấn
• Quản lý dự án và quỹ
• Hỗ trợ kỹ thuật thực hiện hoạt động
• Tư vấn/hỗ trợ pháp lý cho cộng đồng
• Giám sát và Đánh giá
• Nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực

INGOs
NGOs trong nước
và địa phương
CSOs, đoàn thể
quần chúng
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Vai trò của CSO/NGOs trong các bối cảnh khác nhau của REDD+
Bối cảnh REDD+ Các hoạt động/yếu tố chính

Tăng cường bảo tồn rừng
phòng hộ

Vận động chính sách/ thiết lập vùng đệm/khoanh vùng và lập kế
hoạch
Tăng cường thực thi lâm luật
Giải quyết xung đột và tìm kiếm các nguồn sinh kế thay thế

Tăng cường quản lý
rừng/SFM

Lập kế hoạch SFM (và chứng chỉ)
Lập kế hoạch kinh doanh rừng
Giải quyết xung đột và đảm bảo sự tham gia của cộng đồng

Quản lý rừng cộng đồng Giao đất rừng
Lập kế hoạch có sự tham gia
Nông lâm/lâm nghiệp và lâm sản ngoài gỗ (chuỗi giá trị và thị trường)

Quản lý đất đai bền vững Lập kế hoạch cảnh quan có sự tham gia
Nông nghiệp bền vững/thâm canh (và chứng chỉ)
Công nghệ sau thu hoạch
Xây dựng chuỗi giá trị và tiếp cận thị trường nông nghiệp

Trồng rừng, khoanh nuôi
xúc tiến tái sinh rừng

Xây dựng vườn ươm và kế hoạch trồng rừng
Huy động cộng đồng để trồng rừng
Khuyến khích
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Vai trò của CSO/NGOs trong chu trình dự án REDD+
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Vai trò của CSO/NGOs địa phương trong chu trình dự án REDD+

Ý tưởng dự án/Nghiên cứu khả thi, Thiết kế và đồng thuận ban đầu

• Xác định và lập bản đồ/phân tích các bên liên quan

• Thúc đẩy sự tham gia bước đầu của các bên liên quan

• Đầu vào cho các quy trình thủ tục tham vấn

• Cung cấp thông tin nền tảng cơ sở cho những người xây dựng

• Nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin đơn giản đến cộng đồng
(truyền thông)

• Nâng cao năng lực và đào tạo cho cộng đồng

• Tư vấn cho cộng đồng về các luật và quyền hợp pháp/tư vấn cho
những người xây dựng về luật và quyền truyền thống

• Đại diện các mối quan tâm của cộng đồng trong quá trình đàm phán
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Thực hiện

• Quản lý dự án (lập kế hoạch, thầu, kiểm toán)

• Quản lý quỹ và chia sẻ lợi ích

• Thiết lập quỹ đầu tư nhỏ (VDFs) 

• Hỗ trợ kỹ thuật (ĐDSH, lâm nghiệp, lập kế hoạch sử dụng đất, nông
nghiệp, CSHT, sinh kế nông thôn,…)

• Thực hiện các nguyên tắc bảo đảm an toàn (quy trình tham
vấn/đồng thuận, tiếp cận lợi ích, quy trình giải quyết mâu thuẫn
khiếu nại)

• Nâng cao nhận thức và truyền thông

• Xây dựng năng lực và đào tạo
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Thực hiện (đặc biệt liên quan đến những hoạt động với cộng đồng)

• Thực hiện những hoạt động/mô hình tốt tại cộng đồng về REDD+ và BVR 

• Hỗ trợ, cùng cộng đồng thực hiện BVR và REDD+ dựa vào TTBĐ và luật tục 

• Đại diện/cùng người dân thỏa thuận/đàm phán với chính quyền trong các vấn 

đề về REDD+, đất rừng và BVR

• Thực hiện sử dụng các TTBĐ/ luật tục trong BVR, bảo vệ đa dạng sinh học và

REDD+

• Hỗ trợ xây dựng mạng lưới CSOs và cộng đồng để vận động chính sách cho 

REDD+ và BVR

• Hỗ trợ CSOs đưa ra và khuyến nghị về những vấn đề của cộng đồng liên quan 

đến REDD+ và BVR

• Nâng cao năng lực cho CSOs và cộng đồng trong thực hiện REDD+ và BVR

• Hỗ trợ các CSOs và cộng đồng thực hiện REDD+ đặc biệt là các nguyên tắc

bảo đảm an toàn cho người DTTS
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Giám sát, báo cáo và thẩm định

• Giám sát và đánh giá hoạt động của
dự án

• Giám sát chia sẻ quỹ/lợi ích

• Giám sát và báo cáo các nguyên tắc
bảo đảm an toàn (bao gồm giải quyết
mâu thuẫn khiếu nại)
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3. Vấn đề tồn tại
• - Việc hiểu biết một cách toàn diện/hệ thống về những gì

CSO/NGO khác nhau có thể thực hiện ở các cấp, quy mô khác
nhau và trên các lĩnh vực của REDD+ vẫn còn thiếu

• - Cần xác định CSOs/NGOs phù hợp và định nghĩa được vai trò
của họ trong việc xây dựng các chương trình nâng cao năng lực –
đặc biệt đối với REDD+ cấp địa phương và cấp dự án

• - Công nhận nhu cầu này trong việc lồng ghép các nguyên tắc
BĐAT vào việc xây dựng PRAP
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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

www.vietnam-redd.org 15

http://www.vietnam-redd.org/

