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1. Các thách thức chính 

• REDD+ là sáng kiến mới và có nội hàm về kỹ thuật khá phức tạp. Nhiều vấn 

đề kỹ thuật hiện còn đang trong quá trình thảo luận. Ở cấp quốc tế còn thiếu 

các hướng dẫn kỹ thuật và tài chính.  

• REDD+ đòi hỏi mức độ quản trị mới. Một số chính sách, quy định cần phải 

được tăng cường hay xây dựng mới để đáp ứng các yêu cầu mới.  

• Lợi ích kinh tế từ REDD+ có thể không cạnh tranh được với các loại hình sử 

dụng đất khác, trong khi người dân địa bàn lâm nghiệp còn rất nghèo.  

• Chưa đảm bảo quyền sử dụng đất, sở hữu rừng rõ ràng sẽ gây khó khăn 

cho quá trình xây dựng một chính sách chia sẻ lợi ích. 

• Thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan.  

• Thiếu năng lực kỹ thuật, tài chính và thể chế cho REDD+, đặc biệt ở cấp địa 

phương. 

• Các hoạt động có thể không dẫn đến kết quả giảm phát thải hay hấp thụ các 

bon do một số diễn biến không lường được, ví dụ như thiên tai.  



2. Đề xuất một số hành động 
 

• Hoàn thành giao rừng và đất lâm nghiệp.  

• Làm rõ quyền các bon. 

• Tăng thêm quyền của cộng đồng thôn bản như chủ rừng trong 

khung pháp lý. 

• Xây dựng các quy định về lợi ích các bon trong Nghị định 

99/2010/NĐ-CP.  

• Tích cực thí điểm REDD+, bao gồm cả việc chia sẻ  lợi ích vật chất 

mang tính khuyến khích. 

• Tăng thời hạn của các hợp đồng khoán quản lý bảo vệ rừng với 

nghĩa vụ, quyền lợi rõ ràng cho người tham gia. 

• Xây dựng hệ thống giám sát sử dụng tài nguyên rừng và đất lâm 

nghiệp. 

• Xây dựng thể chế quản lý tài chính cho REDD+ đáp ứng yêu cầu. 

• Xây dựng các cơ chế phù hợp cho chia sẻ lợi ích để đảm bảo các 

nguyên tắc được tuân thủ.  

 



Xin cám ơn! 


