
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

Quảng Bình, ngày 21 tháng 2 năm 2023

TỌA ĐÀM



Dịch vụ
môi 

trường 
rừng?

Bảo vệ đất, hạn chế xói mòn và bồi lắng lòng hồ, lòng sông, lòng suối

Điều tiết và duy trì nguồn nước cho sản xuất và đời sống xã hội

Hấp thụ và lưu giữ các bon của rừng, giảm phát thải khí nhà kính từ 

hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, tăng 

trưởng xanh.

Bảo vệ, duy trì vẻ đẹp cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, 

hệ sinh thái rừng cho kinh doanh và du lịch

Cung ứng bãi đẻ, nguồn thức ăn, con giống tự nhiên, nguồn nước từ 

rừng và các yếu tố từ môi trường, hệ sinh thái để nuôi trồng thuỷ sản

(theo điều 61 luật Lâm nghiệp 2017)



Nguyên tắc
chi trả

• Có rừng và có cung ứng dịch vụ Môi trường 

rừng

• Có bên sử dụng DVMTR và chi trả cho bên 

cung ứng (bên có rừng)

• Chi trả bằng tiền trực tiếp hoặc gián tiếp

• Bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, 

công bằng và phù hợp với luật pháp  Việt 

Nam



• Chủ rừng là: Tổ chức, hộ gia đình, cá 

nhân, cộng đồng dân cư có hợp đồng 

nhận khoán bảo vệ và phát triển rừng với 

chủ rừng là tổ chức do Nhà nước thành 

lập

• UBND cấp xã và tổ chức khác được nhà 

nước giao trách nhiệm quản lý rừng

Ai được
chi trả?



DVMTR đang được
chi trả tại VN

PFES
Là loại dịch vụ môi trường rừng được giao dịch 

trong nước theo Nghị định 99/2010/NĐ-CP. Nguồn 

tài chính chủ yếu từ thuỷ điện, nước sạch

REDD+ (tín chỉ các bon)
Là loại dịch vụ môi trường rừng thông qua mua bán tín 

chỉ các bon. Hiện nay đang dược chi trả bởi một số dự án 

thí điểm. Từ năm 2023 – 2025 tại 6 tỉnh Bắc Trung Bộ 

được chi trả theo nghị định 107/2022/NĐ-CP



Phân biệt REDD+ & PFES

Các nước phát triển có trách nhiệm chi trả tài 

chính cho các nước đang phát triển trong việc 

bảo vệ rừng tự nhiên. Bù lại các nước nhận 

được chi trả phải thực hiện chương trình chính 

sách năng chặn mất rừng và suy thoái rừng   

REDD+

• Việc giao dịch REDD được thực hiện ở 

cấp quốc tế (trao đổi, mua bán giữa các 

nước phát triển và đang phát triển)

• Tín chỉ các bon (hấp thụ khí CO2)

• Chỉ bán được 1 lân

Hình thức giao và
phương pháp tính giá trị

Các cơ sở thuỷ điện, cung cấp

nước sạch, dịch vụ du lịch, nuôi 

trồng thuỷ sản...phải chi trả dịch 

vụ môi trường cho các chủ rừng

PFES

• Việc mua bán được thực hiện giữa 

các chủ sở hữu và các bên hưởng lợi 

trong phạm vi quốc gia

• Dịch vụ MTR thông qua kết quả sử 

dụng nguồn nước...

• Được chi trả cộng dồn

Bản chất Bản chất

Hình thức giao và
phương pháp tính giá trị



REDD+ giảm phát thải

• REDD (Reduce Emissions from Deforestation and

Degradation) là một cơ chế toàn cầu nhằm

khuyến khích các nước đang phát triển thực hiện

các hoạt động giảm phát thải từ mất rừng và suy

thoái rừng; (+) là bảo tồn và nâng cao trữ lượng

các bon rừng, quản lý rừng bền vững đồng thời

gia tăng các lợi ích phi các bon có được nhờ các

chức năng của rừng như giảm nghèo và phục hồi

hệ sinh thái.

• Ý tưởng cốt lõi sáng kiến REDD+ là các khoản chi

trả dựa trên kết quả cho lượng CO2 được hấp thụ

hoặc được giảm đi từ rừng.



Chiến
lược REDD+

Cấp Quốc gia

Chiến lược phát thải thấp trong dài hạn

Đồng lợi ích của giảm thiểu-thích ứng
Kế hoạch đa dạng hóa phát triển kinh tế
Bảo vệ các bể chứa các-bon
Cách tiếp cận Thị trường và Phi thị trường
Báo cáo kiểm kê cấp quốc gia (hệ thống MRV)

Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) bạch và 
toàn vẹn/liêm chính

Cấp toàn cầu

Các phương thức hợp tác để chuyển giao các cơ chế giảm 
thiểu
Hỗ trợ nỗ lực giảm thiểu của các nước đang phát triển và 
giúp nâng cao năng lực



Giảm phát thải từ hạn chế mất rừng

Giảm phát thải từ suy thoái rừng

Bảo tồn trữ lượng các bon rừng

Quản lý rừng bền vững

Tăng cường trữ lượng các bon rừng

5 mục tiêu hoạt động
của REDD+



1. Giảm mất rừng & suy thoái rừng

• Đánh giá và nhân rộng các mô hình kinh 

doanh rừng năng suất cao và rừng gỗ lớn.

• Thí điểm, đánh giá và nhân rộng mô hình 

quản lý rừng tự nhiên bền vững; bảo vệ, bảo 

tồn và phục hồi rừng.

2. Bảo tồn, tăng cường trữ lượng 
các bon & Quản lý rừng bền vững

• Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp bền vững 

và không gây mất rừng, suy thoái rừng.

• Cải thiện quản trị rừng và cải thiện sinh kế cho 

người dân sống trong và gần rừng.

• Tăng cường thực thi pháp luật lâm nghiệp.



Thị trường mà việc mua bán carbon dựa trên 

cam kết của các quốc gia trong Công ước 

khung Liên Hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu 

(UNFCCC) để đạt được mục tiêu cắt giảm khí 

nhà kính.

Trao đổi tín chỉ
Các bon

Bắt buộc

Dựa trên cơ sở hợp tác thỏa thuận song 

phương hoặc đa phương giữa các tổ chức, 

công ty hoặc quốc gia.

Tự nguyện



Thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (tên tiếng anh Emission 

Reductions Payment Agreement) viết tắt là ERPA, 2020 giữa Ngân hàng Tái 

thiết và phát triển quốc tế (IBRD) – Thuộc WB và Bộ Nông nghiệp phát triển 

nông thôn – Thuộc Chính phủ Việt Nam

ERPA



Tổng giảm phát thải:

24,679 triệu tấn.

Quỹ cacbon Lâm

nghiệp (FCPF) đã đặt

mua: 10,3 triệu tấn x 5

USD/tấn = 51,5 triệu

USD.

Tiềm năng
Giảm phát thải



Qúa trình xây dựng ERPA
2014 - 2022

Thúc đẩy chính sách 
2014 - 2018

Dự thảo văn kiện chương 

trình giảm phát thải (ER-PD)

2022 Nghị định 107/NĐ-CP
Ngày 28/12/2022 Chính phủ ban hành nghị định 

107/NĐ/CP Thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm 

phát thải và quản lý tài chính thoả thuận chi trả 

giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ

2014 Thông qua ý 
tưởng EPIN

Đề xuất ý tưởng tham 

gia quỹ các bon

2020 - 2022 Ký hiệp ERPA 
và xây dựng cơ chế CSLI

Bộ NNPTNT trình Chính phủ Hồ sơ 

Nghị định ERPA trong đó có quy định 

khung về cơ chế Hưởng lợi  



Giảm phát thải khí nhà kính thông qua việc trực tiếp giải 

quyết các nguyên nhân gây mất rừng, suy thoái rừng và 

khuyến khích khôi phục rừng, quản lý rừng bền vững.

Mục tiêu phạm vi chương trình

Mục tiêu

6 tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.

Phạm vi

2018 - 2025

Thời gian



Các hoạt động can thiệp của Chương trình
Giảm phát thải vùng BTB

Tỉnh

Bảo vệ 

rừng tự 

nhiên

Bảo vệ 

rừng ngập 

mặn ven 

biển

Chuyển đổi chu 

kỳ trồng rừng 

luân kỳ ngắn 

sang luân kỳ dài

Trồng 

rừng gỗ 

lớn luân 

kỳ dài

Phục hồi 

rừng tự 

nhiên 

nghèo 

kiệt

Tái sinh 

rừng tự 

nhiên

Trồng

Rừng 

ngập 

mặn ven 

biển

Trồng 

rừng trên 

đất cát

Trồng rừng 

phòng hộ 

và rừng 

đặc dụng

Tổng số

Thanh Hoá 219,497 1,000 6,252 5,000 5,000 109 4,000 240,841 

Nghệ An 159,826 10,174 6,252 12,000 40,000 9,042 1,114 3,000 241,408 

Hà Tĩnh 190,053 1,100 6,252 2,750 3,793 1,200 205,149 

Quảng Bình 236,620 380 6,252 3,500 3,450 2,000 1,000 2,000 255,202 

Quảng Trị 41,311 5,289 6,533 2,000 1,500 500 4,052 1,650 1,350 64,186 

Thừa Thiên Huế 36,926 15,074 5,971 2,500 15,000 3,000 873 550 1,600 81,495 

Tổng Số 884,233 33,017 37,512 27,750 56,500 24,785 6,925 4,423 13,150 1,088,281 



Vai trò của cộng đồng trong
chương trình chi trả từ giảm
phát thải khí nhà kính ERPA



Vai trò của cộng đồng
trong ERPA

Cộng đồng dân cư vừa là đối tượng hưởng lợi, vừa trực 

tiếp tham gia hoạt động quản lý bảo vệ rừng.

Cộng đồng, hộ gia đình nhận 68,3% tổng số tiền chi trả

(theo số liệu của Quỹ BVPTR), trong đó

• Cộng đồng, hộ gia đình là chủ rừng: 16,9% tổng số

tiền chi trả (8,69 triệu USD)

• Cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng: 51,5% tổng số

tiền chi trả (26,53 triệu USD)

Nguyên tắc chi trả DVMTR trong Nghị định 99/2010/:

Công khai

• Dân chủ

• Khách quan

• Công bằng

• Phù hợp với pháp luật hiện hành (Vd: luật Dân chủ cơ

sở 2022)



Vai trò
ban quản lý cộng đồng

• Tham gia lựa chọn hộ gia đình và thôn ưu 
tiên được chi trả và được nhận khoán.

• Xây dựng kế hoạch và dự toán cho các gói
hỗ trợ sinh kế cộng đồng

Lập kế hoạch

• Thực hiện bảo vệ rừng theo hợp đồng khoán
và hợp đồng chi trả

• Thực hiện các biện pháp lâm sinh theo hợp
đồng khoán

• Tổ chức thực hiện các gói hỗ trợ sinh kế
cộng đồng.

Thực hiện

• Giám sát quá trình thực hiện

• Nghiệm thu kết quả thực hiện

Giám sát, nghiệm
thu

• Tuyên truyền, vận động thực hiện

• Xử lý, hòa giải các xung đột

• Truyền đạt ý kiến đến cơ quan chức năng

Liên kết, phối hợp

• Tham gia đánh giá chất lượng rừng và mức
hấp thụ Các bon

Đánh giá hiệu quả



Thể chế đại diện cho
cộng đồng trong quản

lý bảo vệ rừng

Phối hợp với các cơ
quan chức năng (chủ
rừng, UBND xã, Quỹ

BVPTR)

Kiến thức và
nhận thức về dịch

vụ môi trường
rừng

Năng lực tổ chức
thực hiện bảo vệ rừng
và biện pháp lâm sinh

Lựa chọn và phát
triển sinh kế bền

vững gắn với rừng

5 Vấn đề của cộng đồng trong thực hiện chi trả ERPA



Đề xuất kiến nghị
1. Các cộng đồng cần hình thành/kiện toàn ban quản lý rừng của 

thôn bản với chức năng quản lý rừng và phát triển sinh kế bền 
vững, hướng tới tiếp nhận và thực hiện chi trả từ giảm phát thải 
khí nhà kính.

2. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về chương trình ERPA một 
cách rộng rãi và rõ ràng tới các cộng đồng.

3. Hỗ trợ năng lực kỹ thuật cho các cộng đồng trong việc tổ chức 
và thực hiện bảo vệ và phát triển rừng.

4. Hỗ trợ năng lực và định hướng cho cộng đồng lựa chọn phát 
triển các sinh kế bền vững gắn với rừng và thị trường.

5. Nâng cao năng lực và vai trò của cộng đồng trong việc phối 
hợp, liên kết với các cơ quan chức năng trong suốt quá trình lập 
kế hoạch, giám sát, nghiệm thu và đánh giá chương trình ERPA 
ở địa phương.



PANNATURE  - SEEDS

Xin cám ơn quý vị đã lắng nghe!


