
Dự án xây dựng năng lực cấp cơ sở về 
REDD+ tại Châu Á

Tờ thông tin dự án



Các tranh luận quốc tế liên quan đến REDD+ (Giảm 
phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng, bảo tồn trữ 
lượng các bon rừng, quản lý rừng bền vững và tăng 
cường trữ lượng các bon rừng) tiến triển nhanh chóng 
trong những năm gần đây. Tuy nhiên, phần lớn các bàn 
thảo về REDD+ và biến đổi khí hậu chỉ giới hạn giữa 
các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức quốc tế, và 
các nhà nghiên cứu chứ gần như không có đóng góp 
gì từ các bên liên quan đa dạng ở cấp cơ sở.

Do thiếu các thông tin về biến đổi khí hậu và REDD+ 
cũng như thiếu cơ hội cho những người thực hiện  
REDD+ ở cấp cơ sở chia sẻ kinh nghiệm, nên số lượng 
tập huấn viên chất lượng dường như còn thấp. Vì vậy, 
nhu cầu về kiến thức và hiểu hiết về REDD+ ở cấp tỉnh, 
cấp huyện và cấp địa phương còn rất lớn. Nhằm tham 
gia đầy đủ vào tiến trình lập kế hoạch cũng như thực thi REDD+, các bên liên quan cấp cơ sở 
phải  có thông tin đầy đủ, rõ ràng và phù hợp về văn hóa về các quy trình của REDD+. Ngoài 
ra, nhu cầu xây dựng năng lực của các bên liên quan cấp cơ sở cũng cần được đáp ứng nhằm 
giúp cho họ truyền tải những mối quan tâm và mong đợi của mình về biến đổi khí hậu và 
REDD+  tới những nhà hoạch định chính sách. 
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Từ năm 2009, RECOFTC đã thực hiện dự án cấp 
vùng về Xây dựng Năng lực Cấp Cơ sở về REDD+ 
với sự  hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển 
Na-Uy (NORAD), nhằm thúc đẩy sự tham gia hiệu 
quả của các bên liên quan khác nhau ở cấp cơ sở 
trong các cuộc đối thoại về biến đổi khí hậu và 
REDD+ tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.  

Trong hai giai đoạn đã qua của dự án, giai đoạn 
1 từ tháng 8 năm 2009 đến hểt tháng 7 năm 
2010 và giai đoạn 2 từ tháng 8 năm 2010 đến 
hểt tháng 7 năm 2013, dự án đã trang bị kiến 
thức và phát triển kỹ năng của các bên liên quan 
cấp cơ sở thông qua các chương trình xây dựng 
năng lực khác nhau tại 4 quốc gia dự án bao gồm 
Indonesia, Lào, Nepal và Việt Nam. Hiện tại dự án 
đang trong giai đoạn 3, bắt đầu từ tháng 8 năm 
2013 và sẽ kéo dài đến hết tháng 12 năm 2015. 
Quốc gia mục tiêu thứ 5 là Myanmar đã được bổ 
sung thêm từ tháng 1 năm 2013. 

Việt Nam bắt đầu tham gia dự án từ tháng 8 năm 
2010, thực hiện một loạt các hoạt động tại cấp 
quốc gia và tại 4 tỉnh mục tiêu dự án gồm tỉnh 
Cà Mau (huyện Ngọc Hiển và Phú Tân), Bắc Kạn 
(huyện Ba Bể và Chợ Đồn), Hà Tĩnh (huyện Vũ 
Quang), Lâm Đồng (huyện Lâm Hà và Di Linh).



Phương pháp tiếp cận 

Dựa trên việc đánh giá nhu cầu nâng cao năng lực của các bên liên quan, dự án đã xây dựng 
các khóa tập huấn về biến đổi khí hậu và REDD+ với những tài liệu phát và tài liệu hướng 
dẫn tập huấn phù hợp với bối cảnh của địa phương và được ấn bản bằng tiếng Việt. Những 
nghiên cứu điển hình tại hiện trường cung cấp thông tin sâu rộng hơn về dự án. Các chương 
trình xây dựng năng lực và tập huấn được triển khai  theo phương pháp tiếp cận lan tỏa từ 
cấp quốc gia tới cấp tỉnh, huyện và địa phương. Hoạt động dự án được theo dõi chặt chẽ qua 
các cuộc đánh giá, khảo sát tập trung vào việc duy trì và sử dụng kiến thức của đối tượng 
tham gia tập huấn cũng như tính hữu dụng của tài liệu trong bối cảnh khác nhau cả trước và 
sau tập huấn.

Đối tác 

Công tác xây dựng năng lực và tấp huấn REDD+ tại Việt Nam được thực hiện với sự tham gia 
của các tổ chức đối tác bao gồm các cơ quan nhà nước liên quan ở các cấp, tổ chức phi chính 
phủ, các tổ chức đoàn thể và các viện nghiên cứu. Tại tỉnh Lâm Đồng, đối tác thực hiện dự án 
phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ và trường Đại học Đà Lạt triển khai một số lớp tập huấn từ 
cấp tỉnh đến cấp cộng đồng. Dự án cũng làm việc với các cơ quan truyền thông như báo, đài 
và truyền hình nhằm nâng cao nhận thức về REDD+ và biến đổi khí hậu. Dự án phối hợp chặt 
chẽ với các tiểu ban công tác REDD+ để đưa kết quả mong đợi của dự án phù hợp với các kế 
hoạch và chính sách quốc gia về REDD+. 

Các bên liên quan cấp cơ sở là những ai?
.   Các hộ gia đình sống phụ thuộc vào rừng
.   Các cộng đồng địa phương
.   Phụ nữ, thanh nhiên, trẻ em và các nhóm dân tộc thiểu số
.   Các tổ chức dựa trên cộng đồng
.   Các nhóm sử dụng rừng cộng đồng
.   Cán bộ quản lý rừng địa phương
.   Cán bộ lâm nghiệp và cán bộ nhà nước
.   Các tổ chức phi chính phủ, tổ chức dân sự xã hội



Thành tựu của dự án (2010-2013)  

Dự án đã xây dựng một số tài liệu tập huấn và đã tăng tải trên trang web dự án trong đó có 
các cuốn sổ tay, tờ rơi, áp phích, cuốn sách nhỏ, chương trình radio và phim ngắn bằng ngôn 
ngữ của mỗi quốc gia dự án. Trên quy mô khu vực, trong hai giai đoạn qua dự án đã tổ chức 
hơn 700 sự kiện như tập huấn giảng viên nguồn, nâng cao nhận thức, tham vấn về các chủ 
đề chính, hội thảo chuyên đề dành cho các chuyên gia cấp quốc gia, tỉnh, huyện và cấp cơ sở 
tại 4 quốc gia dự án với hơn 35.000 bên liên quan trong đó có một phần ba là phụ nữ 

Việt Nam đã thực hiện tổng  cộng có 58 sự kiện đã được tổ chức trong thời gian từ 8/2010 
đến 7/2013, bao gồm 5 sự kiện cấp quốc gia, 21 sự kiện cấp tỉnh và 32 sự kiện cấp cơ sở. Các 
sự kiện này đã thu hút sự tham gia của hơn 1800 lượt người ở 4 tỉnh và giúp họ trang bị kiến 
thức về biến đổi khí hậu, REDD+ và quản lý rừng bền vững.

Sản phẩm xây dựng năng lực và tập huấn
.  Sổ tay hướng dẫn Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, được báo trước và được  
thông tin đầy đủ trong REDD+. 
.  Tài liệu hướng dẫn Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, được báo trước và được     
thông tin đầy đủ trong REDD+. 
.  Cuốn sách hỏi và trả lời về biến đổi khí hậu, rừng và bạn.
.  Giới trong REDD+: Sổ tay cho thúc đẩy viên.
.  Sổ tay danh mục các thuật ngữ sử dụng trong biến đổi khí hậu và REDD+
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Các hội thảo tập huấn, lập kế hoạch và tổng kết đã 
được tổ chức ở mỗi tỉnh nhằm trang bị kỹ năng cho 
các thúc đẩy viên để tổ chức đào tạo ở cấp cơ sở. 
Hội thảo tập huấn tái bổ sung kiến thức cho giảng 
viên nguồn đã đào tạo được 76 học viên trong đó 
có 25 nữ. Tại tỉnh Cà Mau, địa phương đã tổ chức 
cuộc thi vẽ nhằm nâng cao nhận thức về các mối 
liên kết giữa rừng và biến đổi khí hậu cũng như 
trao đổi kiến thức về biến đổi khí hậu và REDD+. 
Ở cấp quốc gia, một hội nghị chuyên đề về giới, 
lâm nghiệp, biến đổi khí hậu và REDD+ dành cho 
các chuyên gia, cũng như đào tạo về thực hiện các 
sáng kiến FPIC (Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự 
nguyện, được báo trước và được thông tin đầy đủ) 
trong REDD+ đã được tổ chức. 

Số người tham gia tập huấn REDD+



Chặng đường phía trước

Việc thực hiện dự án Giai đoạn 3 (với Việt Nam là giai đoạn 2) đã được xây dựng dựa trên 
kinh nghiệm thực hiên 2 giai đoạn trước. Đánh giá cuối kỳ Giai đoạn 2 đã đưa ra khuyến nghị 
nhằm nâng cao tính phù hợp, hiệu suất và hiệu quả của dự án Giai đoạn 3. Tiếp cận đào tạo 
và xây dựng năng lực về REDD+ thông qua lăng kính quản lý rừng bền vững, tăng cường 
năng lực cấp cơ sở về an toàn xã hội trong REDD+, thúc đẩy đối thoại cấp địa phương giữa 
các nhà hoạch định chính sách và bên liên quan cấp cơ sở, thành lập cơ chế phản hồi từ cấp 
cơ sở lên đến cấp chính sách, xây dựng mạng lưới và chia sẻ kiến thức giữa các đối tác thực 
hiện dự án trong nước là những nội dung hoạt động quan trọng mới được bổ sung trong 
Giai đoạn 3. Tiến độ dự án và kết quả đạt được sẽ được giám sát chặt chẽ ở các giai đoạn 
khác nhau trong thời gian hoạt động của dự án.

Đối tác dự án

Các đối tác thực hiện dự án là cơ quan nhà nước và/hoặc tổ chức phi chính phủ ở mỗi tỉnh dự 
án.  Trong giai đoạn này, đối tác thực hiện dự án ở các tỉnh bao gồm:
.   Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn Cà Mau 
.   Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn
.   Chi cục Lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
.   Trung tâm Khuyến nông tỉnh Lâm Đồng

Dự án cũng phối hợp với tổ chức phi chính phủ địa phương và các dự án khác trong việc 
triển khai hoạt động dự án ở cấp quốc gia và cấp cơ sở như:
.   Trung tâm vì sự Phát triển Bền vững Miền núi (CSDM)
.   Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Vùng cao (CERDA)
.   Chương trình UN-REDD tại Việt Nam
.   Các tổ chức thành viên khác của Mạng lưới Biến đổi Khí hậu Quốc gia (VNGO & CC)
.   Chương trình Giảm phát thải từ các khu rừng Châu Á (LEAF) tại Việt Nam

Để biết thêm thông tin và tải xuống các 
ấn phẩm, bản tin dự án tại: http://www.
recoftc.org/site/resources/Grassroots-
Capacity-Building-for-REDD-/
hoặc liên hệ địa chỉ email: 
REDDgrassroots@recoftc.org

Nguồn ảnh của RECOFTC



Sứ mệnh của RECOFTC  là tăng cường năng lực cho 
người dân địa phương để họ có quyền tốt hơn, 
quản trị cải thiện hơn và lợi ích công bằng hơn từ 
quản lý cảnh quan rừng bền vững trong khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương.  

RECOFTC có vị trí dặc biệt và quan trọng trong thế 
giới lâm nghiệp. RECOFTC là tổ chức phi lợi nhuận 
quốc tế duy nhất, chuyên phát triển năng lực cho 
lâm nghiệp cộng đồng. RECOFTC tham gia vào các 
mạng lưới chiến lược và đối tác có hiệu quả với các 
chính phủ, tổ chức chính phủ, xã hội dân sự, khu 
vực tư nhân, người dân địa phương và các viện 
đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài khu vực Châu 
Á – Thái Bình Dương. Với hơn 25 năm kinh nghiệm 
trên tầm quốc tế và cách tiếp cận năng động  trong 
phát triển năng lực – bao gồm cả nghiên cứu, phân 
tích, các điểm trình diễn và sản phẩm đào tạo – 
RECOFTC triển khai giải pháp đổi mới cho con 
người và rừng.

RECOFTC – Trung tâm vì Con người và Rừng
P.O. Box 1111
Kasetsart Post Office
Bangkok 10903, Thailand
Điện thoại: (66-2) 940-5700
Fax (66-2) 561-4880
info@recoftc.org
www.recoftc.org


