
CERDA 

Hội thảo “Đối thoại về Hệ thống chia sẻ lợi ích từ REDD+”  
24-27/9/2013, Lâm Đồng, Việt Nam  

Hệ thống chia sẻ lợi ích từ REDD+ 
“Mô hình thí điểm xây dựng năng lực cho cộng 

đồng dân tộc thiểu số đủ khả năng sẵn sàng 

tham gia Chương trình REDD+” 
 

Vũ Thị Hiền, Trung tâm Nghiên cứu &  
Phát triển Vùng cao (CERDA) 



 CERDA 

Một số điểm về Dự án  

• Tên dự án “Mô hình thí điểm xây dựng năng lực cho 

cộng đồng dân tộc thiểu số đủ khả năng sẵn sàng tham gia  

Chương trình REDD+” 

   Cơ quan tài trợ: Norad; Giai đoạn 1: 6/2010 – 5/2013 

    Đồng thực hiện với 10 tổ chức NGO khác tại các châu Á, 

châu Phi và châu Mỹ; Tebtebba (Philippine) là tổ chức 

điều phối; 

   Địa điểm: 2 xã miền núi Bình Long, huyện Võ Nhai và 

Phúc Lương, huyện Đại Từ, Thái Nguyên 

    Đối tượng tác động: Chính quyền địa phương, cán bộ lâm 

nghiệp và nhóm dân tộc thiểu số và cộng đồng địa 

phương. 



 CERDA 

Một số điểm về vùng Dự án thí điểm REDD+ 

 Địa điểm: 25 thôn, thuộc 2 xã 

 Số hộ gia đình tham gia: 1.562 

 Chủ rừng (tham gia HTX):  

Bình Long: 60 tổ bảo vệ phát triển rừng (Tổ tự quản: 

1.340 hộ); 

Phúc Lương: 222 hộ gia đình: 60% hộ có rừng, 40% 

hộ không có rừng; 

 Loại rừng thí điểm : tự nhiên, diện tích: 1.613 ha  

 Các bon:  Sinh khối cây gỗ và tre nứa 
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Can thiệp trước và song song cùng REDD+ 

Thí điểm 
REDD+  

Giao rừng 
cho cộng 

đồng 

Sinh kê 
bền vữnǵ 

HTX Công 
ty   

Hợp 
đồng 

Nông nghiệp 
phát thải thấp  

Mô hình Nông 
lâm kết hợp  

Sản xuất 
hàng hóa  



 CERDA 

 
Những can thiệp trong quá trình thực hiện thi ́ 

điểm REDD+   

 

 

Phát triển thể chế 
cộng đồng  và 

Quản trị 

Kỹ thuật 
REDD+   

   Xây dựng 
năng lực 

Thí điểm REDD+ tại cấp cộng đồng  



 CERDA 

Tổ chức thực hiện Thí điểm 

• Hình thành tổ tự quản: bao gồm khoảng 15-25 hộ 

gia đình 

• Hình thành HTX: Tổ tự quản - thành viên HTX  

    Hiện tại có 3 HTX (2 HTX có tư cách pháp 

nhân, là thành viên của Liên minh HTX, 1 HTX 

đang làm thủ tục) 

• Xây dựng các Hợp đồng pháp lý nội bộ với 2 

cấp: 

o  HTX – Tổ tự quản (đại diện Giám đốc – Tổ trưởng) 

o  HTX – Tổ trưởng – Thành viên HTX  



 CERDA 

Cách tiếp cận trong chia sẻ lợi ích   

• Cảnh quan: mọi hộ dân sống trong vùng thí điểm 

REDD+, khi họ cam kết bảo vệ rừng và đồng 

thuận với Sứ mệnh, Tầm nhìn, Hệ giá trị của HTX 

và tham gia HTX đều được hưởng lợi từ REDD+ 

không tính đến việc họ có rừng hay không 

• FPIC là biện pháp đảm bảo an toàn, là biện pháp 

đảm bảo quyền của từng thành viên HTX được 

thực thi, quản trị dân chủ trong HTX, cộng đồng 

có cơ hội thực thi quyền tự quyết;  FPIC được áp 

dụng cho mọi hoạt động can thiệp của dự án /tổ 

chức cộng đồng/HTX, 
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Cách tiếp cận trong chia sẻ lợi ích  

• Quan niệm công bằng trong chia sẻ lợi ích do 

cộng đồng tự xây dựng và quyết định dựa trên 

sự đồng thuận trước; 

• HTX cộng đồng  được đào tạo đủ năng lực thực 

hiện vai trò chủ thể của sáng kiến REDD+ quản 

lý quá trình chia sẻ lợi ích; 

• Chi trả bằng 100% tiền mặt 

• Yếu tố văn hóa và bình đẳng giới. 

• Đáp ứng các thỏa thuận quốc tế và chính sách 

quốc gia. 
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Cơ chế chia sẻ lợi ích từ REDD+ 

Nguyên tắc chung:  

• Cấp HTX: 

− Phương án phân bổ thu nhập từ REDD+ và từ rừng 

cộng đồng được các bên thảo luận, xác nhận và công 

khai trong toàn HTX theo cơ chế đồng thuận trước. 

− Áp dụng một mức chi trả cho 1 ha rừng tham gia HTX 

− Trừ trước chi trả: Toàn bộ chi phí đầu tư, trích Quỹ 

tăng trưởng cho HTX theo Luật HTX;  

• Cấp Tổ tự quản: tự sử dụng thu nhập theo phương án 

đồng thuận trước và đã được tài liệu hóa chính thức.  
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Cơ chế chia sẻ lợi ích từ REDD+ 

Đối với mô hình liên kết rừng cộng đồng 

  Cấp HTX: chi trả theo tổ theo số ha rừng tham gia 

HTX của từng Tổ 

  Cấp tổ: tự quyết số tiền thu nhập (Góp vốn cổ phần 

cho HTX để kinh doanh  tiếp/chia đều/xây dựng công 

trình cộng đồng) 

Đối với mô hình liên kết rừng hộ gia đình 

  Cấp HTX: chi trả cho tổ theo số ha rừng tham gia 

HTX của từng tổ 

Cấp tổ: chi trả theo số ha rừng của từng  hộ; 60% thu 

nhập thuộc về chủ rừng; 40% thuộc về 100% các thành 

viên trong tổ 

      



Xin trân trọng cảm ơn! 



Thank you very much! 


