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GIẤY MỜI
Toạ đàm về Tăng cường sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong cơ

chế chia sẻ lợi ích từ giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ

Kính gửi: …………………………………………………………………………

Ngày 28/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2022/NĐ-CP về thí điểm
chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát
thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA). Địa bàn của việc chi trả bao gồm 6 tỉnh
Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Đây là nghị
định quan trọng mở đầu cho việc thực hiện chi trả dịch vụ hấp thụ các-bon rừng ở Việt
Nam.

Thực hiện Nghị định là một cơ hội tốt để có kinh phí tăng cường cho công tác
quản lý bảo vệ rừng ở các xã có rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nhằm sớm có sự
chuẩn bị cho việc triển khai thực hiện cơ chế chia sẻ lợi ích từ ERPA hiệu quả, Trung
tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát
triển kinh tế và môi trường bền vững (SEEDS) tổ chức Toạ đàm “Tăng cường sự tham
gia của cộng đồng và các bên liên quan trong cơ chế chia sẻ lợi ích từ giảm phát thải
vùng Bắc Trung Bộ” (Chương trình chi tiết kèm theo).

Thời gian: 8h00 sáng thứ Ba ngày 21/02/2023
Địa điểm: Khách sạn Amanda, đường Trần Hưng đạo, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới
Kinh phí tham gia: Trung tâm PanNature chịu trách nhiệm chi trả các chi phí

tham dự của đại biểu theo quy định.
Kính mời Quý Cơ quan cử cán bộ tham gia Toạ đàm. Để việc chuẩn bị hậu cần

được chu đáo, Quý cơ quan vui lòng khẳng định sự tham gia với anh Nguyễn Văn
Hoàng, điện thoại: 0965825757, email: hoang@nature.org.vn trước ngày 17/02/2023.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu VT
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CHƯƠNG TRÌNH TOẠ ĐÀM
Tăng cường sự tham gia của Cộng đồng và các bên liên quan trong Cơ chế chia sẻ

lợi ích từ giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ
Giới thiệu
Giảm phát thải khí nhà kính từ phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) là mục tiêu quốc
gia được phê duyệt từ năm 2012 và được lồng ghép vào nhiều chương trình, chính sách
của Việt Nam. Từ các thỏa thuận quốc tế và thị trường Các bon tự nguyện cung cấp
nguồn tài chính đáng kể cho các địa phương bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng ứng
phó với biến đổi khí hậu. Đề án giảm phát thải Bắc Trung Bộ được thông qua năm 2018,
ký kết Thỏa thuận chi trả Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA) vào năm 2020 giữa
Chính phủ Việt nam và Ngân hàng thế giới (WB) với tổng số tiền 51,5 triệu USD. 

Nghị định 107/2022/NĐ-CP về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản
lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ (ERPA),
để thực hiện nghị định này kế hoạch chia sẻ lợi ích cho các bên liên quan được triển khai
với mục đích bảo vệ rừng và phát triển các sinh kế gắn với rừng. Các địa phương được
chi trả bao gồm 6 tỉnh Bắc Trung Bộ là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình,
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Để tăng cường sự tham gia của Cộng đồng và các bên liên quan vào chương trình ERPA
trên thực tế, một trong những yếu tố quan trọng là sự hiểu biết và hành động các bên liên
quan đối với công tác bảo vệ rừng và phát triển sinh kế cộng đồng gắn với rừng từ nguồn
kinh phí được nhận. Nhằm chuẩn bị cho vấn đề này, Trung tâm Con người và Thiên
nhiên (PanNature) phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Phát triển kinh tế và môi trường
bền vững (SEEDS) tổ chức Toạ đàm “Tăng cường sự tham gia của Cộng đồng và các
bên liên quan trong Cơ chế chia sẻ lợi ích từ giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ”

Mục đích
● Chia sẻ, cập nhật thông tin về cơ chế chi trả giảm phát thải khí nhà kính từ rừng

vùng Bắc Trung Bộ cho các chủ rừng, các tổ chức xã hội, cộng đồng và các bên
liên quan.

● Thảo luận về những vấn đề trong tổ chức thực hiện cơ chế chia sẻ lợi ích (CSLI)
tại địa phương

● Cơ chế giám sát chia sẻ lợi ích trong thực hiện nghị định 107/2022/NĐ-CP
Địa điểm: Amanda, đường Trần Hưng đạo, xã Bảo Ninh, TP.Đồng Hới
Thời gian: 8h00 sáng thứ Ba, ngày 21/02/2023.
Thành phần tham gia:
Chủ trì toạ đàm:

● Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature).
● Trung tâm Nghiên cứu Phát triển kinh tế và môi trường bền vững (SEEDS) –

Quảng Bình



Các đơn vị:
● Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Bình
● Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình
● Trung tâm Nghiên cứu Quản trị tài nguyên vùng Cao (CEGORN) – Quảng Bình
● Đại diện các chủ rừng là tổ chức tại tỉnh Quảng Bình (Các BQL RPH, Công ty

lâm nghiệp, Vườn quốc gia)
● Đại diện cộng đồng thôn của 5 xã: mỗi thôn 2 người (mặt trận, trưởng thôn, hội

phụ nữ)
● Đại diện UBND 5 xã: Mỗi xã 3 người (hội nông dân, hội phụ nữ, đoàn thanh

niên)

Chương trình Toạ đàm:

Thời gian Nội dung Phụ trách

8h00 – 8h30 Khai mạc, giới thiệu PanNature

8h30 - 9h00
Tổng quan về REDD+ tại 6 tỉnh Bắc Trung
bộ và Vai trò của cộng đồng trong thực hiện
chi trả giảm phát thải khí nhà kính.

PanNature

9h00 - 9h20 Cơ chế chia sẻ lợi ích trong Nghị định
107/2022/NĐ-CP cho 6 tỉnh Bắc Trung Bộ

Chuyên gia
PanNature

9h20 - 10h15

Thảo luận giữa các bên về những vấn đề
trong thực hiện cơ chế chia sẻ lợi ích (CSLI)
tại địa phương:
- Tham gia của cộng đồng trong thực hiện cơ
chế CSLI
- Khoán bảo vệ rừng
- Phát triển sinh kế

PanNature/SEEDS

10h15 - 10h30 Nghỉ giải lao Toàn thể

10h30 - 11h00 Cơ chế giám sát chia sẻ lợi ích trong thực
hiện nghị định 107/2022/NĐ-CP SEEDS

11h00 - 11h30 Thảo luận về cơ chế giám sát CSLI tại địa
phương SEEDS/PanNature

11h30 - 11h45 Tổng kết Toạ đàm PanNature

11h45 – Ăn trưa Toàn thể


