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Đánh giá mức độ sẵn sàng tham gia của 
đồng bào dân tộc thiểu số trong quản lý bảo 

vệ rừng và REDD+: 

Trường hợp tại tỉnh Thanh Hoá

Đơn vị thực hiện: Trung tâm Vì sự phát triển bền vững Miền 

núi - CSDM

1. Chúng tôi, CSDM và REDD+

+ Trung tâm Vì sự phát triển bền vững miền núi – CSDM thành
lập từ năm 2000.

+ Năm 2008 bắt đầu thưc hiện dự án hỗ trợ người DTTS ứng phó
với biến đổi khí hậu

+ Năm 2009 đến 2019: thực hiện các dự án, hoạt động, nghiên
cứu liên quan đến BĐKH, REDD+ cùng với các đối tác trong
và ngoài nước: Lào, Myama, Campuchia, Phillipine, Thái
Lan…

2. Địa bàn Thanh Hóa và REDD+

+ Năm 2009 - 2011 CSDM đã thực hiện dự án về BĐKH, 
REDD tại Quan Sơn và hợp tác với Ban dân tộc tỉnh

+ Năm 2012 - 2015: Thực hiện chiến lược REDD+ dựa trên 
quyền, công bằng và vì người nghèo tại Quan Hóa 

+ Năm 2017- 2020: thực hiện dự án Thúc đẩy sự tham gia của 
người DTTS trong REDD+ và tăng cường quản lý rừng và 
sinh kế bền vững  tại huyện Bá Thước

3.Mục đích, mục tiêu của các dự án
3.1. Mục đích chính

• Đóng góp cho việc phát triển và thực hiện các phương pháp 
tiếp cận trong REDD+; bảo đảm bảo tồn rừng lâu dài, quyền 
và những mối quan tâm của người DTTS

• Các chính sách, phương thức và biện pháp bảo vệ liên quan 
đến REDD+ nhằm tăng cường sử dụng đất bền vững, sinh kế 
và quyền của người dân tộc bản địa được xây dựng và thực thi. 

3.2 Các mục tiêu chính liên quan đến REDD+

• Nâng cao nhận thức về BĐKH và REDD+ cho người dân địa 
phương , xây dựng năng lực cho người dân để  tham gia tích 
cực trong thực hiện chiến lược quốc gia về REDD

• Nâng cao nhận thức cho chính quyền trong xây dựng chiến 
lược REDD cần tính đến: công bằng , bình đẳng và xóa đói 
giảm nghèo nói chung, quyền và nhu cầu của người dân tộc 
nói riêng 

3.2. Các mục tiêu chính liên quan đến REDD+ (tt)

• Tăng cường bảo vệ  rừng dựa vào cộng đồng và xúc tiến hợp 
tác trong REDD+ giữa nhà nước, các nhà tài trợ song phương 
và đa phương và các công ty tư nhân với người dân tộc dựa 
trên nguyên tắc cộng đồng bảo vệ và quản lý rừng.

• Người dân tộc thiểu số nhận thức được quyền của họ và tăng 
cường tổ chức, năng lực và kinh nghiệm nhằm kết nối và 
khẳng định quyền tập thể của họ trong các tiến trình và cơ chế 
REDD+ tại cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.
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3.2. Các mục tiêu chính liên quan đến REDD+ (tt)

• Các chính sách quốc gia, địa phương phù hợp với các thoả 
thuận quốc tế liên quan tới REDD+, bao gồm thoả thuận 
Cancun về các biện pháp bảo vệ và Quỹ hợp tác carbon 
rừng/Chương trình UN-REDD/FCPF và hướng dẫn cho các 
bên liên quan cùng tham gia

• Tri thức truyền thống, quản lý rừng, đa dạng sinh học và sinh 
kế bền vững của người dân tộc bản địa, bao gồm phụ nữ, 
được tôn trọng và phát triển trong mối quan hệ hợp tác với 
các bên liên quan nhằm đảm bảo an ninh lương thực và giảm 
nghèo.

4. Các hoạt động chính

• Nâng cao nhận thức cho người dân về BĐKH, REDD+, bảo
vệ rừng thông qua các tập huấn tại cộng đồng, cho các nhóm
nòng cốt;

• Nâng cao nhận thức cho người dân về quyền của người DTTS, 
về tài nguyên thiên nhiên: rừng, nước…

• Nâng cao năng lực và hỗ trợ cho người dân trong bảo vệ rừng, 
phát triển sinh kế bền vững trong bối cảnh BBĐKH, sẵn sàng
thực hiện REDD+

• Xây dựng các nhóm nòng cốt: tổ BVR, phụ nữ

4. Các hoạt động chính (tt)

• Nâng cao nhận thức và hỗ trợ cho người dân trong thực
hành luật tục truyền thống, tri thức bản địa bảo vệ rừng, tài
nguyên thiên nhiên…

• Thúc đẩy sự tham gia trực tiếp của người dân vào các cuộc
hội thảo, đối thoại từ cấp địa phương đến trung ương, kể cả
nước ngoài

• Hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững

5. Một số bài học chính từ các dự án

• Cần thiết nâng cao nhận thức cho người dân về REDD+,    
BĐKH, Tài nguyên thiên nhiên, quyền của người dân

• Phải nâng cao nhận thức cho cán bộ địa phương về REDD+, 
BĐKH, Tài nguyên thiên nhiên, quyền của người dân, và vai 
trò của phụ nữ DTTS

• Tri thức bản địa, luật tục, thực hành truyền thống trong quản lí 
rừng, tài nguyên thiên nhiên cần được nhìn nhận đúng vai trò 
và tạo điều kiện thực hành (ví dụ các CLB phụ nữ và TTBĐ)

5. Một số bài học chính từ các dự án (tt)

• Tạo sinh kế bền vững cho người dân, chú ý giải quyết kể 
cả những nhu cầu nhỏ nhưng cấp bách của người dân 
(đường ống nước tưới, đường đi trong thôn….)

• Xây dựng và hỗ trợ cơ chế để người dân và phụ nữ tham 
gia bảo vệ rừng (tổ bảo vệ rừng, CLB phụ nữ)

• Giao đất, rừng, hỗ trợ cho người DTTS để họ có thêm có 
sinh kế từ rừng

5. Một số bài học chính từ các dự án (tt)

• Giải quyết mọi mâu thuẫn về rừng thông qua các đối thoại cởi 
mở, dân chủ

• Tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia đầy đủ và hiệu
quả vào các hoạt động dự án – REDD+, bảo vệ rừng

• Vai trò của phụ nữ DTTS phải được nhìn nhận đúng và tạo 
điều kiện để phụ nữ tham gia REDD+ 
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5. Một số bài học chính từ các dự án (tt)

• Tạo những mạng lưới để người dân tham gia bảo vệ rừng 
(liên kết các tổ BVR)

• Tiếng nói của người dân phải được các cấp hoạch định
chính sách lắng nghe (đối thoại, hội thảo…)

• Cần có hỗ trợ từ các NGO để thúc đẩy, đáp ứng các sáng
kiến và nhu cầu của người dân

• Sự ủng hộ của các cơ quan, chính quyền các cấp.

Xin cảm ơn


