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Nội dung trình bày

• Giới thiệu dự án V4MF

• Cơ sở xây dựng khung giám sát

• Tiến trình và kết quả xây dựng hệ thống giám sát quản trị rừng



Mục tiêu dự án

Giới thiệu dự án V4MF

Đến năm 2021, các tổ chức xã hội ở khu vực cảnh quan có đủ sự quan tâm, 

năng lực và kết nối để thực hiện giám sát, đánh giá và tham mưu/góp ý nhằm

tăng cường quản trị rừng, nhất là đối với thực hiện sáng kiến VPA-FLEGT 

và REDD+, và từ đó, tham gia có hiệu quả vào các quá trình chính sách lâm

nghiệp của quốc gia và địa phương.

→ Cảnh quan rừng được quản lý bền vững

→ Tổ chức xã hội có năng lực, tham gia tích cực, có tính xây dựng để chia sẻ thông

tin, phản biện, cải thiện chính sách

→ Tăng cường vai trò cộng đồng trong tiếp cận tài nguyên, QLBVR, thương mại gỗ



Tiếp cận thực hiện dự án

Giới thiệu dự án V4MF



Khu vực cảnh quan V4MF

• Campuchia

• Lào

• Myanmar

• Thailand

• Việt Nam (Quảng Nam– Nam TTS)

Giới thiệu dự án V4MF



Cơ sở xây dựng khung giám sát quản trị
Khung trụ cột & nguyên tắc quản trị theo FAO (2011), WB (2012)



CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT,  THỂ CHẾ

1. Chính sách, pháp luật, quy định về rừng

2. Khung luật bảo hộ quyền hưởng dụng

3. Nhất quán chính sách phát triển & rừng

4. Khung thể chế (cơ cấu, chức năng,…)

5. Cơ chế tài chính, chia sẻ lợi ích

LẬP KẾ HOẠCH, RA QUYẾT ĐỊNH

1. Sự tham gia của các bên liên quan

2. Minh bạch và giải trình

3. Năng lực của các bên liên quan

THỰC THI, TUÂN THỦ

1. Tổ chức quản lý rừng
2. Triển khai thực thi, áp dụng
luật
3. Quản lý sử dụng đất
4. Hợp tác và điều phối
5. Chống tham nhũng

BỘ CHỈ SỐ GIÁM SÁT – ĐÁNH GIÁ

(I) Chỉ số đầu vào: đo đếm nguồn lực, hoạt động, can thiệp đã thực hiện hướng đến QTR tốt

(II) Chỉ số đầu ra: mô tả, đo đếm sản phẩm, kết quả (định tính, định lượng) tương ứng với đầu vào

(III) Chỉ số kết quả: mô tả, đo đếm kết quả cuối cùng hoặc tác động bắt nguồn từ đầu ra

Cơ sở xây dựng khung giám sát quản trị
Khung trụ cột & nguyên tắc quản trị theo FAO (2011), WB (2012)



• MINH BẠCH

• HIỆU QUẢ

• TÔN TRỌNG 
QUYỀN

• THAM GIA ĐẦY 
ĐỦ, HIỆU QUẢ

• SIS – HỆ THỐNG 

THÔNG TIN ĐBAT

• SOI – BÁO CÁO 

TÓM TẮT VỀ 

ĐBAT

05 HOẠT ĐỘNG REDD+:

1. Giảm phát thải từ mất rừng

2. Giảm PT từ suy thoái rừng

3. Quản lý rừng bền vững

4. Bảo tồn trữ lượng C rừng

5. Nâng cao trữ lượng C rừng

Cơ sở xây dựng khung giám sát quản trị
Yêu cầu và phạm vi giám sát quản trị rừng từ REDD+ /NRAP/PRAP



MỤC TIÊU CHUNG

Góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng RTN, mở 
rộng diện tích và nâng cao chất lượng rừng trồng; 
gắn và lồng ghép với việc thực hiện MTQG về giảm 
phát thải khí nhà kính, BVPTR, 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.

QUAN ĐIỂM

Các hoạt động REDD+ nhằm giải quyết các nguyên nhân 

mất rừng và suy thoái rừng, lồng ghép giới và áp dụng 

các biện pháp đảm bảo an toàn trong REDD+, đảm bảo 

sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của các bên liên quan, 

bao gồm cả đồng bào DTTS và phụ nữ tại các cộng đồng 

địa phương; 

Cơ sở xây dựng khung giám sát quản trị
Yêu cầu và phạm vi giám sát quản trị rừng từ REDD+ /NRAP/PRAP



Hoạt động Giảm mất/suy thoái rừng Hoạt động bảo tồn, tăng cường

trữ lượng C và QLBV tài nguyên

rừng

Hoàn thiện sẵn sàng thực hiện REDD+

Rà soát, điều chỉnh QH rừng, đất LN Phát triển rừng gỗ lớn Tăn cương năng lực và giám sát thực hiện

REDD+

Hỗ trợ sản xuất NLN bền vững, không

gây mất/suy thoái rừng

QL RTN bền vững; bảo vệ, bảo

tồn, phục hồi rừng

Giảm thiểu rủi ro dịch chuyển phát thải

Cải thiện QTR và sinh kế dân rừng Cải thiện tài chính lâm nghiệp ….

Tăng cường thực thi pháp luật

Cơ sở xây dựng khung giám sát quản trị: 
Yêu cầu và phạm vi giám sát quản trị rừng từ REDD+/NRAP/PRAP



Thành tố chính của VPA:

• Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp 

(TLAS), xác minh sản phẩm gỗ 

hợp pháp để cấp phép FLEGT;

• Cam kết cải thiện pháp lý, công 

khai thông tin và các các cải thiện 

khác  để cải thiện quản trị rừng;

• Khung giám sát đánh giá thực hiện 

VPA và tác động đến kinh tế, xã 

hội và môi trường.
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Cơ sở xây dựng khung giám sát quản trị
Yêu cầu và phạm vi giám sát quản trị rừng từ VPA-FLEGT / VNTLAS
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Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp

(VNTLAS) chính là cốt lõi của VPA, 

đây là hệ thống đảm bảo các sản

phẩm gỗ được xác minh hợp pháp

dựa trên những yêu cầu cụ thể trong

toàn bộ các quá trình của chuỗi

cung, từ khi gỗ còn trong rừng hay 

từ thời điểm gỗ được nhập khẩu cho

đến điểm cuối cùng là xuất khẩu hay 

gỗ được bán ra.

Cơ sở xây dựng khung giám sát quản trị
Yêu cầu và phạm vi giám sát quản trị rừng từ VPA-FLEGT / VNTLAS



Giám tác động VPA

Giám sát  VNTLAS

Giám sát quyền sử dụng rừng

Giám sát tuân thủ pháp luật

Giám sát tiến trình cam kết minh bạch, công khai thông tin

Giám sát tiến trình tham vấn, tham gia của các bên trong cải thiện hệ 

thống, thể chế chính sách.

Giám sát tiến trình kiểm toán độc lập

Theo dõi và ghi nhận các hoạt động thực thi pháp luật và vận hành cơ 

chế giải quyết xung đột.

Cơ sở xây dựng khung giám sát quản trị
Yêu cầu và phạm vi giám sát quản trị rừng từ VPA-FLEGT / VNTLAS



Các nội dung đặt ra cho việc giám sát VNTLAS tại cảnh quan cho chủ thể ngoài nhà nước

Đảm bảo quyền sử 

dụng đất/quyền sử 

dụng rừng

Tuân thủ pháp luật Công khai thông 

tin/minh bạch

Sự tham gia Quản lý rừng và sử 

dụng rừng

Quy hoạch sử dụng 

đất/rừng

Buôn bán gỗ/lâm sản Quy hoạch sử dụng đất Xây dựng chính sách Bảo vệ rừng tự nhiên 

(diễn biến rừng)

Giao đất, giao rừng, 

thu hồi rừng

Khai thác gỗ/lâm sản Thu hồi, chuyển đổi 

đất rừng

Rà soát quy hoạch Phục hồi rừng tự nhiên

Quyền tiếp cận tài 

nguyên rừng 

Vân chuyển gỗ/lâm sản Hoá giá gỗ sau tịch thu Giao đất/giao rừng Chuyển hoá rừng gỗ 

lớn

Đảm bảo môi trường,

xã hội

Xử lý vi phạm Hỗ trợ phát triển sinh 

kế

Cơ sở xây dựng khung giám sát quản trị
Yêu cầu và phạm vi giám sát quản trị rừng từ VPA-FLEGT / VNTLAS



Tiến trình và kết quả xây dựng khung giám sát quản trị

Cập nhật
và mở
rộng

Đánh giá
quản trị
và phân
tích bối
cảnh

Xác định
nhóm

chuyên
gia

Xây dựng
khung chỉ
và công

cụ
Tập huấn

và thử
nghiệm

Điều
chỉnh chỉ
số vs 

công cụ

Kết nối và
thí điểm

Xây dựng
báo cáo
và phản
hồi chính

sách 1

2

3
4

5

6

7
8

Giám sát quản trị rừng có
sự tham gia trong bối
cảnh REDD+ và FLEGT



• Giúp hiểu được điểm MẠNH, điểm

YẾU của hệ thống QTR để xác định

các VẤN ĐỀ/TỒN TẠI hoặc kiểm

chứng TIẾN BỘ của nỗ lực cải cách;

• Hỗ trợ thực hiện hoặc sửa đổi chính

sách;

• Cung cấp thông tin/tích hợp vào hệ

thống GS-ĐG thực hiện chung

Tiến trình và kết quả xây dựng khung giám sát quản trị
Cấu trúc phát triển hệ thống giám sát quản trị rừng (FGMS)



Tiến trình và kết quả xây dựng khung giám sát quản trị
Xác định phạm vi giám sát quản trị rung của dự án V4MF

Vấn đề ưu tiên Nguyên tắc quản trị Kết quả kỳ vọng

- Quản lý TNR bền vững (đáp ứng

theo Luật LN)

- Sẵn sàng thực hiện VPA FLEGT 

(RTN: Ngăn chặn khai thác gỗ trái

phép và quản lý gỗ lậu; RT: Cty

Lâm nghiệp, Cty Cao su, hộ gia đình

trồng rừng)

i) Sự tham gia đầy đủ và hiệu quả

ii) Đảm bảo công bằng, bình đẳng

iii) Đáp ứng nguồn lực và điều kiện

thực hiện

Bảo hộ quyền của hộ gia đình/cộng

đồng: quyền, sự tham gia, hưởng

lợi/phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro



• A.1 Thay đổi về hiện trạng /diện tích rừng trên địa bàn các huyện mục tiêu: 6 chỉ số

• A.2 Thay đổi về hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn các chuyện mục tiêu: 4 chỉ số

• A.3 Đánh giá chung về mức độ tuân thủ thực hiện các chủ trương, chính sách của nhà nước về QLBVR và sử dụng đất
lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh (dừng khai thác, chuyển đổi RTN; quản lý sử dụng đất của công ty lâm nghiệp): 4 chỉ số

• A.4 Mức độ tổ chức thực hiện chức năng giám sát đất và rừng của các bên liên quan chính: 2 chỉ số

A. Bối cảnh/Hiện
trạng CQ

• B.1 Tác động của chính sách và thể chế quốc gia (trong và ngoài ngành lâm nghiệp): 2 chỉ số

• B.2 Tác động của quy hoạch và kế hoạch, quyết định cấp tỉnh, huyện (làm thay đổi hiện trạng cảnh quan): 7 chỉ số

B. tác động từ chính 
sách và quyết định

• C.1 Kiểm soát, ngăn chặn gỗ lậu và đảm bảo tính toàn vẹn của rừng tự nhiên 5 chỉ số

• C.2 Thúc đẩy phát triển kinh doanh rừng trồng (RSX) và cao su bền vững: 3 chỉ số

• C.3 Đảm bảo chia sẻ lợi ích công bằng cho cộng đồng địa phương sống dựa vào rừng: 16 chỉ số

C. Kết quả thực
hiện, tuân thủ

• D.1.1 Mức độ phản ánh của báo chí về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng đất lâm nghiệp tại khu vực cảnh quan
trong năm 2018

• D.1.2 Mức độ, mối quan tâm và tác động tham gia của các tổ chức xã hội (NGs/CSOs) đối với khu vực cảnh quan

D. Sự tham gia của
CSO/NGOs và báo

chí

• E.1 Điểm mạnh; điêm yếu

• E.2 Phân tích nguyên nhân

• E.3 Nhận diện cơ hội

E. Phát hiện chính
và ý nghĩa CS

Tiến trình và kết quả xây dựng khung giám sát quản trị
Hệ thống chỉ số và báo cáo giám sát quản trị rừng



CẢM ƠN QUÝ 

VỊ.
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