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BỊ SẴN SÀNG THỰC HIỆN 
REDD+ TẠI VIỆT NAM 



I. Sáng kiến REDD+ 



REDD+ là gì?  

 REDD+ là sáng kiến “giảm nồng độ khí nhà kính có trong khí 
quyển thông qua việc hạn chế mất rừng và suy thoái rừng; quản lý 
tài nguyên rừng bền vững, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các-bon 
của rừng tại các nước đang phát triển” 
 

 UNFCCC khuyến khích các nước đang phát triển thực hiện 
REDD+ với sự giúp đỡ về kỹ thuật và tài chính của cộng đồng 
quốc tế 
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Các yêu cầu bởi UNFCC COPs 

① Xây dựng các chính sách, chiến lược  về REDD+ 

 

② Thiết lập HT tổ chức, điều phối các HĐ REDD+ 

 Thành lập cơ quan quản lý, điều phối 

 Xác định cơ quan chủ trì, phối hợp 

 

③ Thiết lập các hệ thống kỹ thuật ở cấp quốc gia 

 Xây dựng hệ thống theo dõi rừng toàn quốc minh bạch, hiệu 

lực và hiệu quả để giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả 

thực hiện REDD+  

 Xây dựng kịch bản phát thải trong LN ở cấp quốc gia, hoặc 

cấp vùng (REL/FRL) 

 Hệ thống cung cấp các thông tin về các chính sách và biện 

pháp an toàn 
 
 

 
 

 



Lộ trình thực hiện REDD+ 

Thoả thuận Cancun (1/CP.16) quy định:  lộ trình thực hiện REDD+ 
được chia thành nhiều giai đoạn 

 
 
 
 

 
 

Xây dựng NRAP, các chính 
sách, năng lực kỹ thuật và tổ 

chức thực hiện REDD+ 

Thực hiện các chính 
sách; Tiếp tục nâng cao 
năng lực KT và thể chế; 

Tiến hành các hoạt động 
trình diễn dựa vào kết 

quả 

Triển khai trên diện rộng 
và hoàn toàn dựa vào kết 
quả (có thể đo đếm, báo 
cáo và kiểm tra được) – 

cơ chế thị trường 

Chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ Thực thi REDD+  



Nguồn lực tài chính thực hiện REDD+ 

Là nguồn tài chính mới, thoả đáng, dự báo được và bền 
vững, kết hợp cả tài chính công và đầu tư tư nhân 
 Hợp tác đa phương 

- Quỹ đối tác các-bon trong LN  
- Chương trình UN-REDD 
- Đối tác REDD+ 
- Quỹ khí hậu xanh (GCF) 
- Từ các định chế tài chính  

 Hợp tác song phương 
 Đầu tư của khối tư nhân, tham gia thị trường các-

bon thế giới 
Tuy nhiên, cơ chế quản trị và phương thức chi trả cho kết 
quả thực hiện REDD+ vẫn chưa được xác định 

 

 
 
 

 
 
 

 



II. Các hoạt động chuẩn bị 
thực hiện REDD+ tại Việt 
Nam và kết quả bước đầu 



REDD+ và chính sách BV&PTR của 
VN 

1. Các hoạt động và mục tiêu của REDD+ hoàn 
toàn phù hợp và thống nhất với chính sách 
của Việt Nam về ứng phó với BĐKH, bảo vệ 
và PTR, phát triển KTXH 

 

2. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã thực hiện 
nhiều chính sách nhằm ngăn chặn mất rừng, 
suy thoái rừng, QL tài nguyên rừng bền 
vững, mở rộng diện tích rừng; 



Các chính sách LN hiện hành: 

Chính sách BV và PTR (QĐ 57, QĐ 07, …) 

QLR bền vững, trồng rừng  

Tăng cường thực thi pháp luật LN 

Giao đất giao rừng, QLR cộng đồng  

Xã hội hoá nghề rừng (PFES) NTFP,  Xoá đói 
giảm nghèo, vv… 

REL/FRL (carbon, emissions) 

MRV & M 

 

Cơ chế, chính sách chia sẻ lợi ích 

Chính sách an toàn 

PSEDP 

PRAP 
FPDP 

NRAP 

Cải tiến 

Bổ sung  

Cải tiến phương 
thức, năng lực 
quản trị + rừng 

REDD+  là một trong 
những giải pháp 

Mục tiêu tăng 
trưởng ngành, 

giảm phát 
thải 



Cơ sở pháp lý 

 

• Nghị định 99/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của 

Chính phủ ban hành Chính sách Chi trả dịch vụ 

môi trường rừng; 

• Quyết định 2139/QĐ-TTg ngày 5/12/2011 phê 

duyệt Chiến lược quốc gia về BĐKH; 

• Quyết định 1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 phê 

duyệt Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh; 

• Quyết định 799/QĐ-TTg ngày 27/6/2012 phê 

duyệt Chương trình hành động quốc gia về 

REDD+ 

 
 
 

 



Các hoạt động đã tiến hành 

1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và 
chính sách về REDD+ 
 

2. Nâng cao nhận thức; 
 

3. Đề xuất và thực hiện các giải pháp: Nâng cao 
năng lực về kỹ thuật và thể chế;  
 

4. Đề xuất hệ thống chia sẻ lợi ích (BDS) – Quỹ 
REDD+ quốc gia; 
 

5. Xây dựng hệ thống thông tin về Safeguards  
 

6. Tích cực tham gia đàm phán và đóng góp xây 
dựng phương pháp luận 
 
 

 
 

 

 



Các kết quả chính 

1. Nâng cao năng lực về thể chế: thành lập Ban Chỉ đạo về 

REDD+, Văn phòng REDD+, Mạng lưới REDD+ quốc gia và 

các tiểu nhóm công tác kỹ thuật  

2. Xây dựng và trình phê duyệt Chương trình Hành động quốc gia 

về REDD+ 

3. Nâng cao nhận thức của các cơ quan ở TƯ, chủ rừng và người 

dân, đặc biệt tại tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh dự kiến thí điểm; 

4. Xây dựng REL/RLtạm thời toàn quốc, đề xuất khung Hệ thống 

MRV; xây dựng phương trình tính toán sinh khối, thí điểm PCM 

5. Bước đầu đề xuất hệ thống chia sẻ lợi ích (BDS); Hệ số R 

6. Huy động được sự hỗ trợ khá to lớn để thực hiện REDD+  

 
 

 
 

 
 
 

 



 
Ban Chỉ đạo REDD+ Quốc gia 

  

Văn phòng REDD+ Việt Nam 

TƯ VẤN, HỖ TRỢ KT 
 

1. Các Chương trình, dự 
án 

2. Các CQ N/cứu, 
Trường ĐH, cq tư vấn   

3. Mạng lưới REDD+ 
Quốc gia 

4. Tổ công tác kỹ thuật về 
REDD+tác Tiểu nhóm 
công tác  

5. Tư vấn độc lập 

Ban Chỉ đạo REDD+ cấp tỉnh 
 

Tổ công tác cấp huyện, xã 

Cấp  
Quản lý, chỉ đạo, hoạch 

định chính sách 

Theo dõi, điều phối 
CTHĐQG về REDD+ 

Các chủ rừng, DN và cộng động dân 
cư địa phương 

Cấp chỉ đạo thực hiện 
BV&PTR và REDD+ ở 

địa  phương 

Tổng cục Lâm nghiệp 

(Cơ quan thường trực) 

Bộ NN&PTNT và các 
Bộ, ngành liên quan 

Cấp thực hiện 



Bản đồ 
phân bố 
các dự án 

REDD+ 



Xin trân trọng cảm ơn! 


