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Dự án “Phục hồi cảnh quan rừng sản xuất theo cơ chế giảm phát thải khí nhà kính 

từ nỗ lực hạn chế mất rừng, suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các bon và 

quản lý bền vững tài nguyên rừng (REDD+) và hợp tác tư nhân-cộng đồng”, gọi tắt 

là FLOURISH là dự án do Trung tâm Đào tạo Lâm nghiệp cộng đồng khu vực Châu 

Á và Thái Bình Dương, tên giao dịch là Trung tâm Con người và Rừng, viết tắt là 

RECOFTC phối hợp với một số cơ quan đối tác xây dựng và đệ trình Quỹ Quốc tế 

về Sáng kiến Khí hậu (IKI) thuộc Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên, Xây dựng và 

An toàn Hạt nhân (BMUB) Cộng hòa  Liên bang Đức. Dự án FLOURISH được thực 

hiện trong thời gian 4 năm, từ năm 2018 đến năm 2022 trên địa bàn 5 tỉnh thuộc 3 

nước, bao gồm: tỉnh Bokeo, Luang Prabang và Xayaburi (Lào), tỉnh Nan (Thái Lan) 

và tỉnh Nghệ An (Việt Nam).  

Mục tiêu chung 

Tăng cường khả năng thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí 

hậu, từ các biện pháp phục hồi cảnh quan rừng, dưới hình thức hợp tác 

giữa khối tư nhân và cộng đồng có sự hỗ trợ của nhà nước.  

Kết quả 1:  Tăng cường năng 
lực trong quy hoạch sử dụng 
đất có sự tham gia, đánh giá 
tài nguyên rừng, thực hiện 
quyền sử dụng rừng, xây dựng 
mô hình hợp tác phục hồi cảnh 
quan rừng cho cộng đồng và 
các bên liên quan  

Kết quả 2: Xúc 
tiến hợp tác 
cộng đồng và 
khối tư nhân 
trong quản lý 
rừng bền vững 
và thương mại 
công bằng.  

Các kết quả mong đợi 

Kết quả 4: Các 
chiến lược 
truyền thông 
chia sẻ kết quả 
của Dự án ở 
cấp địa 
phương,  quốc 
gia và quốc tế. 

Kết quả 3: Phổ biến 
kiến thức và nhân 
rộng mô hình sản 
xuất lâm nghiệp 
theo chuỗi giá trị gỗ, 
tre nứa, LSNG gắn 
với cung cấp dịch vụ 
môi trường rừng. 
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Việt Nam  

Tại Nghệ An, Dự án FLOURISH sẽ được triển khai tại một số xã của huyện Quế 

Phong và Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An, các hoạt động hiện trường sẽ được thực hiện tại 

cụm xã nơi người dân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng sản xuất (sổ đỏ) 

để hỗ trợ việc liên kêt chuỗi cung ứng các sản phẩm rừng trồng, lâm sản ngoại gỗ 

và dịch vụ môi trường rừng. 

• Cơ quan phê duyệt: Ủy ban nhân Dân tỉnh Nghệ An. 

• Cơ quan chủ quản: Sở Nông nghiệp & PTNT Nghệ An. 

• Chủ Dự án: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Nghệ An (NAFF). 

• Cơ quan phối hợp/hỗ trợ kỹ thuật:  

o Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC) 

o Mạng lưới mây tre Quốc tế (INBAR) 

o Viện nghiên cứu quốc tế Lâm nghiệp và Lâm sản thuộc Đại học TU - DRESDEN 
Cộng hòa Liên bang Đức 

 

Đơn vị tài trợ: Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên, và An toàn Hạt nhân, Cộng hòa 
Liên Bang Đức (BMU) thông qua Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC) 

Hỗ trợ, thúc đẩy sự  

tham gia của khối tư 
nhân và chính quyền 
địa phương. 

Các hoạt động chính 

Tăng cường năng 

lực nhằm thúc đẩy 
sự tham gia của 
cộng đồng trong mô 
hình hợp tác phục 
hồi cảnh quan rừng,  
theo hướng  sản 
xuất hàng hóa và 
cung cấp DVMTR. Xây dựng Chiến lược truyền thông và triển khai các hoạt động  

Xây dựng cơ sở 

dữ liệu về tài 
nguyên rừng. 

Thiết kế mô hình hợp tác kinh doanh  

giữa khối tư nhân-cộng đồng. 

Tài liệu hóa các tác động của mô hình  sản 

xuất, kinh doanh phục hồi cảnh quan rừng 

Giới thiệu, thúc đẩy áp dụng các mô hình hiệu 

quả về phục hồi cảnh quan rừng 
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Với sứ mệnh phát triển năng lực cho các bên liên quan - từ người dân địa phương tới các cơ 
quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân - RECOFTC luôn hợp tác với 
các tổ chức khác để triển khai các hoạt động nhằm cải thiện chính sách, thể chế và các hoạt 
động thực tế về lâm nghiệp cộng đồng trong khu vực. 
 

Là tổ chức quốc tế phi lợi nhuận chuyên về phát triển năng lực trong quản lý rừng cộng đồng, 
RECOFTC tham gia vào mạng lưới chiến lược và thiết lập quan hệ đối tác hiệu quả với các 
cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, xã hội dân sự, khu vực tư nhân, người dân địa 
phương và các viện nghiên cứu và giáo dục trong và ngoài khu vực Châu Á - Thái Bình 
Dương. Đến nay, mạng lưới cựu sinh viên của chúng tôi gồm hơn 50.000 chuyên gia (với hơn 
10.000 người Việt Nam). Với cách tiếp cận sáng tạo trong phát triển năng lực - gồm nghiên 
cứu và phân tích, các điểm trình diễn và các sản phẩm đào tạo - RECOFTC cung cấp các giải 
pháp sáng tạo vì con người và rừng. 

RECOFTC - Trung tâm Con người và Rừng có một vị thế duy nhất và quan 
trọng trong lâm  nghiệp trên toàn thế giới, hoạt động nhằm mục tiêu thúc đẩy 
lâm nghiệp cộng đồng ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trên 30 năm qua 
với 7 văn phòng quốc gia gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Myanmar, Nepal, 
Thái Lan và Việt Nam.  

 

Trung tâm Con người và Rừng (RECOFTC) 
Chương trình Quốc gia Việt Nam 

Phòng 403, Tòa nhà 3, Khu đoàn ngoại giao Vạn Phúc 
Số 298 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 
ĐT: +84 4 37264745 
Fax: +84 4 37264746 
Email: vietnam@recoftc.org 
Website: https://www.recoftc.org/vietnam 

Trụ sở chính: 
The Center for People and Forests (RECOFTC) 

P.O. Box 1111, Kasetsart Post Office 
Phahonyothin Rd., Bangkok 10903, Thailand 
Phone: 66-2-940-5700 
Fax: 66-2-561-4880 or 66-2-562-0960 
Email: info@recoftc.org 
Website: https://www.recoftc.org 


