Bối cảnh

Các điểm thử nghiệm

Dù rất nỗ lực và cũng đã đạt được một số thành
tựu, rừng tự nhiên và đa dạng sinh học vẫn đang
tiếp tục bị suy thoái tại Việt Nam. Xét riêng tại tỉnh
Điện Biên, canh tác nương rẫy đã trở thành nguyên
nhân chính dẫn đến mất rừng, suy thoái rừng, vốn
đã chịu tác động của quá trình dân số tăng và độ
phì nhiêu của đất giảm. Với mong muốn quản lý
rừng tốt hơn và đáp ứng mục tiêu ứng phó với biến
đổi khí hậu trong lĩnh vực lâm nghiệp, Chính phủ
Việt Nam đã đưa ra Chương trình Hành động
REDD+ Quốc gia (NRAP) thông qua Quyết định
số 799/QĐ-TTg vào năm 2012.
Ủng hộ việc thực hiện REDD+ tại Việt Nam, JICA
đã và đang cung cấp nhiều hỗ trợ kỹ thuật thực
hiện REDD+. Kết quả nghiên cứu tính khả thi của
REDD+ ở cấp quốc gia và cấp tỉnh (2009-2012)
góp phần xây dựng các phương án đường phát thải
cơ sở (FREL/FRL). Dự án thí điểm REDD+ tại
tỉnh Điện Biên (2012-2013) cũng hỗ trợ xây dựng
Kế hoạch Hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP) và
các văn bản hướng dẫn kỹ thuật có liên quan. Từ
đầu năm 2013, SUSFORMNOW đã đảm nhận thực hiện
thí điểm PRAP, sau khi tiếp
nhận các đầu ra của các dự án
hỗ trợ REDD+ trước đó. Dự án
đặt mục tiêu xây dựng những
mô hình hiệu quả và xây dựng
năng lực thực hiện REDD+
cho tỉnh để có thể nhân rộng ra
các khu vực khác.

Trao đổi kinh nghiệm
SUSFORM-NOW khuyến khích và rất mong muốn
có cơ hội trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, dự án
và các tổ chức khác. Vui lòng liên hệ với chúng tôi
để tổ chức các chuyến thăm quan học hỏi, chuyến
thăm trao đổi, hội thảo chung hay bất kì hình thức
trao đổi kinh nghiệm nào khác.

REDD+
ĐIỆN BIÊN

Tỉnh Điện Biên
Dân số:
527.290 người
(80% là người dân tộc thiểu số)
Tổng DT tự nhiên: 956.290 ha (100%)
Đất lâm nghiệp: 751.741 ha (79%)
Đất có rừng:
391.539 ha (41%)
Rừng tự nhiên: 382.599 ha (40%)
(Tính hết năm 2013)
Các điểm thử nghiệm REDD+ rộng 16.901 ha trên 37 bản, bao gồm xã
Mường Mươn (13.445 ha trên 11 bản) và xã Mường Phăng (3.456 ha
trên 26 bản). Cả hai điểm nằm trong chương trình Chi trả DVMTR.
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Mục tiêu dài hạn
Quản lý rừng có sự tham gia và phát triển sinh kế được
nhân rộng tới các vùng có điều kiện tương tự như các điểm
thử nghiệm bổ sung của Dự án tại tỉnh Điện Biên thông qua
việc thực hiện Kế hoạch hành động REDD+ cấp tỉnh
(PRAP).

Mục đích của dự án
Quản lý rừng có sự tham gia và phát triển sinh kế được đẩy
mạnh (tại các điểm thử nghiệm của dự án) thông qua việc
thực hiện PRAP.

Các đầu ra của dự án
1

Kiểm nghiệm thực tế các hoạt động
REDD+ (tại 2 xã/điểm thử nghiệm)

2

Xây dựng năng lực kỹ thuật và năng
lực thể chế

3

Chỉnh sửa PRAP và các văn bản
hướng dẫn kỹ thuật có liên quan

Thí điểm REDD+ dưới cấp quốc gia tại tỉnh Điện Biên
Dựa trên Kế hoạch PRAP cho tỉnh Điện Biên, Dự án hiện đang hỗ trợ kỹ thuật cho tỉnh trong quá trình thực hiện các hoạt động REDD+, đặc
biệt tại hai xã thí điểm Mường Phăng và Mường Mươn.

Kiểm nghiệm thực tế các hoạt động REDD+

Xây dựng năng lực

Chính sách và VBHD

Dự án hỗ trợ thực hiện thí điểm các
hoạt động REDD+ tại 02 xã theo các
bản kế hoạch C-RAP, trong đó chỉ rõ
cách tổ chức thực hiện tại 2 xã này
dựa trên PRAP. Hoạt động đầu tiên
và cũng là quan trọng nhất là tổ chức
các cuộc họp bản, nhằm giới thiệu
các hoạt động REDD+, lấy ý kiến
tham gia vào dự án và lập kế hoạch
hoạt động cấp thôn bản. Dự án đã
tiến hành tập huấn tại chỗ và hỗ trợ
một nhóm cán bộ đối tác Việt Nam
thúc đẩy các buổi họp bản này. Kết
quả thu được từ những buổi họp bản
bao gồm (a) quyết định tham gia dự
án của người dân, (b) các kế hoạch 5
năm và hàng năm cho hoạt động
quản lý rừng và phát triển sinh kế;

Rất nhiều khóa tập huấn kỹ thuật đã
và đang được tổ chức cho cán bộ đối
tác, nhằm nâng cao nhận thức và
năng lực thực hiện REDD+ của họ.
Để hỗ trợ việc lập kế hoạch và thực
hiện hoạt động cấp thôn bản, các
khóa tập huấn về kỹ năng thúc đẩy,
kỹ năng lập kế hoạch cấp thôn bản
và các dịch vụ khuyến nông cũng đã
được tổ chức. Các mảng xây dựng
năng lực khác bao gồm nâng cao
nhận thức về REDD+ và NRAP/
PRAP; MRV/PFMS (gồm GIS/GPS
và quản lý hệ thống dữ liệu); các
chính sách QLR&PTSK có lồng
ghép với REDD+ và các thành tố
quan trọng khác của REDD+.

PRAP và các VBHD có liên quan sẽ
được chỉnh sửa và hoàn thiện trong
giai đoạn cuối của dự án, dựa trên
kết quả thử nghiệm trên thực địa và
kết quả các buổi thảo luận quốc gia,
quốc tế về REDD+. Các nhiệm vụ
chủ yếu trong thành tố này bao gồm
sắp xếp lại khung thế chế, trong đó
lồng ghép các chính sách, chương
trình hiện tại (KHBV&PTR, chi trả
DVMTR, 30A và các chương trình
khác); thiết kế hệ thống GSDBR cấp
tỉnh/hệ thống MRV cải tiến; hoàn
thiện hệ thống FREL/FRL; các biện
pháp bảo vệ và hệ thống BDS. Việc
xây dựng các thành tố REDD+ tại
cấp tỉnh sẽ được phối hợp thực hiện
chặt chẽ với cơ quan cấp quốc gia.

(c) các thể chế cấp thôn bản như các
ban quản lý bản, quỹ bản, đội tuần tra
rừng và các nhóm phát triển sinh kế.
Trong những bản kế hoạch này, công
tác quản lý rừng cấp thôn bản được lấy
làm trọng tâm, kết hợp với giao đất
giao rừng, chi trả DVMTR, các hỗ trợ
chính phủ khác và kết nối với hệ thống
giám sát rừng cấp tỉnh cải tiến dựa vào
kiểm lâm. Hỗ trợ cho các hoạt động
phát triển sinh kế được thực hiện trên
cơ sở tham gia và cam kết tuân thủ các
hoạt động, quy tắc quản lý rừng.
Phương thức hỗ trợ này cũng được kết
hợp với hệ thống quỹ bản thông qua
hình thức trả nợ những hỗ trợ từ dự án.

▼Khung khái niệm về thực hiện REDD+

KH Hành động REDD+ cấp tỉnh

Xây dựng thể chế cấp thôn bản

Kế hoạch Hành động REDD+ cấp tỉnh (PRAP) cho tỉnh
Điện Biên đã được xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật từ dự án
thí điểm REDD+ Điện Biên/JICA (2012-13). PRAP cho
tỉnh Điện Biên là bản kế hoạch cấp tỉnh đầu tiên tại Việt
Nam và được UBND tỉnh chính thức phê duyệt vào ngày
26/5/2014. Tại tỉnh Điện Biên, các Chương trình Hành
động REDD+ cấp xã (C-RAP) cũng đã được chuẩn bị để
thực hiện các kế hoạch cấp địa phương.

Thiết lập và xây dựng năng lực cho các thể chế cấp thôn bản trong
công tác quản lý rừng và phát triển sinh kế, có liên kết với hệ thống
giám sát rừng cấp tỉnh dựa vào kiểm lâm và những hỗ trợ hiện có như
chi trả DVMTR, là một điểm nhấn trong những hỗ trợ của
SUSFORM-NOW. Quỹ bản được thiết lập tại mỗi bản nhằm duy trì
động lực tham gia quản lý rừng của người dân bằng cách tạo điều
kiện để họ tiếp cận những khoản vay tín dụng nhỏ từ quỹ bản.

