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ĐÁNH GIÁ NHU CẦU TĂNG CƯỜNG NĂNG 
LỰC THAM GIA VÀO GIÁM SÁT QUẢN TRỊ 

RỪNG VÀ REDD+

Ngô Trí Dũng – Lê Thị Diễm Kiều

Trung tâm CORENARM

Hà Nội, 22.08.2019

Tổng quan về dự án
• Tên dự án: Thúc đẩy tiếp cận hợp tác quản lý rừng 

thích ứng (ACMA) thông qua tăng cường năng lực và 
sự tham gia của tổ chức xã hội và cộng đồng địa 
phương trong tiến trình thực hiện REDD+ tại Việt Nam.

• Nhà tài trợ: Tổ chức Mạng lưới nông nghiệp bền vững 
và nguồn tài nguyên thiên nhiên châu Á (ANSAB-Nepal)

• Thời gian thực hiện: 1/6/2018 – 31/8/2019

• Địa bàn thực hiện: xã Hương Nguyên, huyện A Lưới, 
Tỉnh Thừa Thiên Huế + CBO/CSO ở Bắc Trung bộ (nâng 
cao năng lực)

Mục tiêu 
của dự án 

Mục tiêu hoạt động

• Đánh giá những thuận lợi – khó khăn 
– thách thức về năng lực của các tổ 
chức XHDS (NGOs/CSOs, đơn vị 
nghiên cứu) khi tham gia thực hiện 
tiến trình REDD+

• Đề xuất thúc đẩy năng lực của các tổ 
chức XHDS khi tham gia vào tiến 
trình sẵn sàng thực hiện của REDD+ 
quốc gia.

Tóm tắt 
kết quả 
khảo sát

Phương pháp và thành phần

Phân bố các nhóm đối tượng khảo
sát

Hiểu biết và kinh nghiệm liên quan 
đến REDD+

Vai trò và sự tham gia của XHDS

Nhu cầu tăng cường năng lực thực 
thi REDD+

Một số điểm thảo luận

1. Phương pháp & thành phần

• Tham khảo và  tổng hợp tài liệu;

• Lập danh sách các tổ chức XHDS (NGOs, Trường ĐH, 
viện NC) có hoạt động chuyên môn liên quan;

• Xây dựng bộ câu hỏi & gửi tham vấn qua email (54);

• Thu hồi phiếu trả lời (30), tổng hợp và phân tích;

• Tổ chức Hội thảo - thảo luận sâu và làm rõ một số nội 
dung trong bảng hỏi;

• Tổng hợp thông tin và viết báo cáo;

• Chia sẻ kết quả.
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2. Phân bố các nhóm đối tượng khảo sát
Phân bố các phiếu khảo sát theo các tỉnh
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Thanh Hoá Nghê An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên Huế

3. Hiểu biết và kinh nghiệm liên quan

0 5 10 15 20 25 30 35

Lâm nghiệp-Tài 
nguyên

Luật và chính sách LN

Sáng kiến  REDD+ 

VPA-FLEGT

Phát triển cộng đồng

Số năm kinh nghiệm theo các lĩnh vực 

>10 năm 6-10 năm <5 năm

Kinh nghiệm chuyên môn

50%

17%

47%

60%

50%

Quản lý/điều phối dự án

Truyền thông-báo chí

Cán bộ dự án

Giáo dục-Đào tạo-Tập 
huấn

Nghiên cứu-vận độn 
chính sách

Hiểu biết và vận dụng khái niệm
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0 5 10 15 20 25 30 35

Khái niệm chung REDD+

Mất rừng & Suy thoái Rừng

Biện pháp an toàn XH-MT

Rất tốt Tốt Trung bình Yếu

Hiểu biết sáng kiến cụ thể

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Cơ chế đồng thuận tự nguyện và được thông …

Xây dựng các mức phát thải tham chiếu (REL)

Hệ thống thông tin và các biện pháp bảo đảm an …

Khung chính sách đánh giá tác động MT-XH (EIA –…

Khung chính sách tái định cư (RPF)

Khung chính sách dân tộc thiểu số (EMPF)

Kế hoạch hành động về giới

Khung quản lý môi trường và xã hội (ESMF)

Đánh giá môi trường, xã hội chiến lược (SESA)

Đo đạc và báo cáo kiểm chứng (MRV)

Hệ thống chia sẻ lợi ích (BDS) 

Quy chế quản lý tài chính REDD+

Cơ chế giải quyết khiếu nại và phản hồi thông …
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Các hoạt 
động đã 
tham gia

0 5 10 15 20 25

Thông tin, truyền thông, báo chí liên quan 
đến tài nguyên rừng, hoạt động lâm nghiệp

Nghiên cứu, trao đổi, đối thoại và góp ý về 
chính sách lâm nghiệp/tài nguyên rừng

Tổ chức đào tạo, tập huấn, tăng cường 
năng lực quản lý rừng bền vững

Phát triển và vận hành các mạng lưới học 
hỏi về quản trị rừng

Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện, thí 
điểm giám sát, đánh giá về các sáng kiến 

RED

(Tham gia) Xây dựng cơ sở dữ liệu (mở) về 
thông tin lâm nghiệp, quản trị rừng

Cung cấp dịch vụ tư vấn đánh giá cho các 
bên về các nội dung có liên quan đến quản 

trị rừng

Tham gia các tổ/nhóm kỹ thuật, hỗ trợ xây 
dựng chính sách, pháp luật lâm nghiệp

4. Vai trò các tổ chức XHDS

3

20

18

20

0

5

10

15

20

25

Tiên phong trong thực hiện  
REDD+

Hỗ trợ các bên liên quan 
thực thi

Giám sát độc lập việc thực 
hiện

Đơn vị kết nối chính 
sách, công cụ

Mức độ 
tham gia 
hiện tại

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Rất tốt 
(Tham gia đóng góp ý kiến và góp 

phần đưa ra quyết định)

Tốt 
(Tham gia đóng góp ý kiến bằng văn 

bản hoặc tham vấn các bên liên 
quan)

Trung bình 
(Tham gia các cuộc tham vấn 

nhưng không được tiếp nhận ý kiến 
đóng góp)

Chưa tốt  
(Được biết thông tin nhưng không 

được tham gia chia sẻ, đóng góp ý 
kiến)

Khả năng 
tham gia 
của 
XHDS

Rào cản tham gia vào REDD+

0 5 10 15 20 25

Thiếu tính pháp lý

Thiếu cơ chế hướng dẫn

Không tiếp cận được thông tin

Thiếu hợp tác - bị cản trở

Thiếu nguồn lực

Mạng lưới yếu

Thiếu thuyết phục

Thách thức, khó khăn triển khai REDD+

• Năng lực điều phối, quản lý của hệ thống tổ chức thực hiện 
REDD+ còn thiếu và yếu;

• Không được tiếp cận thông tin kịp thời và không có kế hoạch 
cho XHDS tham gia.

• Thiếu cơ chế phối hợp đồng bộ, khó áp dụng trên địa bàn toàn 
tỉnh, chỉ thí điểm một vài nơi.

• Nhà nước chưa xác định vai trò của các tổ chức xã hội nghề 
nghiệp trong việc tham gia giám sát suy thoái rừng, mất rừng;

• Chưa thu hút cộng đồng tham gia vào các hoạt động bảo vệ 
rừng, môi trường do thiếu động lực;

• Nhà nước chưa đánh giá đúng vai trò của các tổ chức XHDS 
trong tiến trình thực hiện REDD+;
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5. Nhu cầu tập huấn theo CHỦ ĐỀ
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GIỚI THIỆU CHUNG VỀ REDD+, TIẾN TRÌNH, CƠ CHẾ HỢP TÁC, 
CÔNG CỤ THỰC THI, TÀI CHÍNH…

CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG REDD+ CẤP QUỐC GIA, 
CẤP TỈNH

QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG, CHƯƠNG 
TRÌNH FLEGT

LỒNG GHÉP FPIC TRONG DỰ ÁN QUẢN TRỊ RỪNG VÀ REDD+

ĐÁNH GIÁ – GIÁM SÁT QUẢN TRỊ RỪNG CÓ SỰ THAM GIA TRONG 
REDD+  

CHÍNH SÁCH, CÔNG CỤ VÀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC THI REDD+

CÁC BIỆN PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN MÔI TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI 
TRONG THỰC THI REDD+

XÂY DỰNG VÀ THỰC THI CÁC CHÍNH SÁCH LIÊN QUAN REDD+ Ở 
CẤP ĐỊA PHƯƠNG

CƠ CHẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA CỦA CÁC 
BÊN LIÊN QUAN TRONG THỰC THI REDD+

QUẢN TRỊ RỪNG CÓ SỰ THAM GIA VÀ VAI TRÒ QUẢN TRỊ RỪNG 
TRONG THỰC THI REDD+

Nhu cầu tập 
huấn theo 
KỸ NĂNG

0 5 10 15 20 25

Kỹ năng làm việc điền dã 
thực tiễn với cộng đồng 

trong các dự án phát 
triển

Kỹ năng nghiên cứu, viết 
báo cáo và khuyến nghị 

chính sách

Kỹ năng truyền thông và 
thúc đẩy sự tham gia của 

báo chí vào tiến trình 
thực hiện REDD+

Kỹ năng viết đề xuất dự 
án phát triển và tài trợ 

nhỏ

Cảm ơn quý vị lắng nghe


