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Giới thiệu

Tài liệu này dành cho  các nhóm và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực lâm 
nghiệp, bao gồm cộng đồng địa phương, chính quyền các cấp, khu vực tư 
nhân, xã hội dân sự và các trường, viện nghiên cứu ở khu vực Đông Nam Á. 
Tài liệu giới thiệu các khái niệm cơ bản về phục hồi cảnh quan rừng (PHCQR), 
vì vậy, sẽ phù hợp cho việc tìm hiểu bước đầu về PHCQR trước khi tiến hành 
nghiên cứu sâu và thiết kế các chương trình PHCQR. 

PHCQR là một tiến trình do người dân, chính phủ và các bên liên quan khác 
cùng tham gia thực hiện nhằm phục hồi chức năng sinh thái của các cảnh 
quan rừng bị tàn phá hoặc suy thoái, đồng thời cải thiện đời sống người dân. 
Ngoài hoạt động trồng rừng, PHCQR bao gồm nhiều hoạt động khác với mục 
đích hỗ trợ phục hồi toàn bộ cảnh quan để có thể đáp ứng được nhu cầu 
hiện tại và tương lai, đồng thời mang lại nhiều  lợi ích và đảm bảo hài hòa các 
loại hình sử dụng đất khác nhau trong cảnh quan đó. 

Khampy Phetlangsy đang chăm sóc rừng tếch ở thôn Nakong, Xayaboury. Rừng tếch quy 
mô hộ gia đình là nguồn sinh kế quan trọng của người dân địa phương, đồng thời góp 
phần đạt được mục tiêu Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) của CHDCND Lào. 
Xayaboury, CHDCND Lào, tháng 6 năm 2019.
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Tài liệu này hướng dẫn cách thức xác định và huy động sự tham gia của các 
bên liên quan, đảm bảo vấn đề giới, chia sẻ lợi ích, hỗ trợ tài chính và các nội 
dung khác liên quan đến phục hồi cảnh quan rừng. Tài liệu này cũng giới 
thiệu một số thông tin về các công cụ học tập và thực hành PHCQR, và một 
số tài liệu tham khảo khác. 

Hiểu và có kiến thức về PHCQR có thể giúp tìm ra giải pháp và góp phần vào 
nỗ lực khắc phục khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Rừng đóng vai trò thiết yếu 
trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu thông qua giảm phát thải khí nhà 
kính và hấp thụ các bon, tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí 
hậu cho các loài động thực vật và con người sống ở trong và gần rừng. 

Rừng giàu có thể thúc đẩy năng suất nông nghiệp nhờ tăng cường thụ phấn, 
kiểm soát sâu bệnh, chất dinh dưỡng và nguồn nước. Mặt khác, mất rừng và 
suy thoái rừng gây phát thải khí nhà kính, làm tăng tốc độ biến đổi khí hậu. 
Hơn nữa, rừng bị suy giảm hoặc suy thoái dễ bị tổn thương hơn trước rủi ro 
cháy rừng, xói mòn đất, lũ lụt, hạn hán và các tác động khác của biến đổi khí 
hậu.

Mặc dù đã có nhiều thỏa thuận quốc tế về bảo vệ và phát triển rừng, tỷ lệ 
mất rừng và suy thoái rừng vẫn ở mức báo động, trong khi tiến độ phục hồi 
rừng đang bị chậm lại. Ước tính  có khoảng 30% diện tích rừng nguyên sinh 
của thế giới đã biến mất và 20% bị suy thoái. Theo Tổ chức Nông Lương Liên 
Hợp Quốc (FAO), chỉ riêng khu vực Đông Nam Á đã mất hơn 30 triệu ha rừng 
từ năm 1990 đến năm 2015, chiếm hơn 11% tổng diện tích rừng của khu vực 
này.

Mất rừng dẫn đến mất đa dạng sinh học, mất sinh kế và mất lớp bảo vệ 
chống lại biến đổi khí hậu. Các cộng đồng nghèo và dễ bị tổn thương bị tác 
động nhiều nhất bởi rủi ro thiên tai, mất an ninh lương thực và di cư. Tuy 
nhiên, tất cả chúng ta đều phải hứng chịu các ảnh hưởng tiêu cực: thiệt hại 
do mất rừng gây ra trên toàn thế giới là 2–5 nghìn tỷ đô la Mỹ mỗi năm.

Các thoả thuận của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học 
kêu gọi nỗ lực nhằm phục hồi diện tích rừng bị chặt phá và suy thoái. Khoảng 
2 tỷ ha đất trên toàn thế giới sẽ được hưởng lợi từ các hoạt động phục hồi 
cảnh quan rừng. Thách thức Bonn 2011 đặt mục tiêu khôi phục 350 triệu ha 
vào năm 2030, được thông qua tại Tuyên bố New York về Rừng năm 2014. 
Mục tiêu này đã được Thái Lan thông qua vào tháng 1 năm 2016 và Việt Nam 
vào năm 2014.
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Các thoả thuận quốc tế đều nhấn mạnh tới lợi ích của các cộng đồng địa 
phương trong việc phục hồi và bảo tồn cảnh quan rừng để mang lại lợi ích 
trước mắt và lâu dài: cải thiện sinh kế, phục hồi môi trường sống, hấp thụ khí 
nhà kính và tăng cường khả năng chống chịu tác động của biến đổi khí hậu.

Tình trạng mất rừng và suy thoái rừng đang diễn ra đặc biệt nghiêm trọng 
ở khu vực Đông Nam Á. Nhiều quốc gia và tổ chức đã triển khai thực hiện 
các sáng kiến phục hồi rừng nhằm tăng độ che phủ rừng. Tuy nhiên, một số 
chương trình, dự án đặt nặng mục tiêu sản xuất gỗ hơn là phục hồi và bảo 
tồn hệ sinh thái. Các chương trình, dự án này tập trung chủ yếu vào rừng chứ 
không phải cảnh quan rừng. Vì vậy, chúng không tận dụng được tiềm năng 
của cộng đồng địa phương trong việc quản lý và phục hồi rừng nguyên sinh 
và rừng thứ sinh, rừng trồng, các diện tích đất nông nghiệp và đất bị suy 
thoái.   

PHCQR có thể giúp giải quyết các bất cập này. Thông qua PHCQR, các bên 
liên quan bao gồm cộng đồng địa phương, chính phủ, khu vực tư nhân, tổ 
chức xã hội dân sự, trường đại học, viện nghiên cứu… tiến hành xác định, cân 
nhắc và thương lượng các phương án phục hồi cảnh quan rừng và sử dụng 
đất một cách minh bạch. Thông qua việc thúc đẩy sự tham gia của nhiều bên 
liên quan, cách tiếp cận PHCQR cân đối các mục tiêu xã hội, kinh tế và môi 
trường, đồng thời đảm bảo các chi phí và lợi ích được chia sẻ một cách công 

Ánh nắng xuyên qua các ngọn cây trong rừng cộng đồng O Taneung, khu rừng mới được 
phục hồi ở Kratie, Campuchia, tháng 8 năm 2019. 
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bằng. Nhờ đó, PHCQR mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan: thu nhập, 
hấp thụ các bon, gỗ, củi đốt, thực phẩm, bảo tồn đa dạng sinh học và các lợi 
ích khác.

Cách tiếp cận PHCQR đặc biệt quan trọng trong bối cảnh khu vực Đông Nam 
Á, vốn là khu vực còn nhiều bất cập liên quan đến quyền hưởng dụng, dẫn 
đến chênh lệch quyền lợi của các bên liên quan, từ đó gây ra nhiều tác động 
tiêu cực lên cuộc sống củanhững cộng đồng sống dựa vào rừng.  

Trong khi đó, năng lực của chính phủ ở một số quốc gia Đông Nam Á 
còn hạn chế. Họ thường không có đủ nguồn lực để thực thi lâm luật 
hiệu quả nhằm ngăn chặn việc khai thác gỗ trái phép và giải quyết các 
nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng khác như dịch hại, cháy rừng 
và chuyển đổi đất lâm nghiệp sang sản xuất nông nghiệp.

Các chương trong tài liệu này trả lời cho 10 câu hỏi:
1. PHCQR là gì?
2. Tại sao cần phải thực hiện PHCQR?
3. Các bên liên quan trong PHCQR và lợi ích của họ?
4. Cách xác định các bên liên quan, thứ tự ưu tiên và điều phối trong 

PHCQR đối với một cảnh quan cụ thể?
5. Cách xây dựng và triển khai một chương trình PHCQR?
6. Các thách thức chính trong tiến trình PHCQR?
7. Tại sao và làm thế nào để cân nhắc vấn đề bình đẳng giới trong 

PHCQR?      
8. Các nguồn tài chính cho PHCQR?
9. Các sáng kiến, chính sách và cam kết hỗ trợ PHCQR?
10. Tại sao và làm thế nào để phối hợp, lồng ghép PHCQR với REDD+?       
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PHCQR là gì? 

Cảnh quan là một khu vực có các loại hình sử dụng đất đa dạng, như 
rừng tự nhiên, rừng thứ sinh, rừng trồng lấy gỗ, đất canh tác và các 
vùng đất bạc màu.

Năm 1999, WWF và IUCN bắt đầu nghiên cứu khả năng đáp ứng nhu 
cầu của con người, bảo tồn đa dạng sinh học và cung cấp các chức 
năng hệ sinh thái cho toàn bộ sự sống trên Trái đất của các cảnh 
quan rừng. Tiến trình phục hồi rừng sau đó được gọi là phục hồi cảnh 
quan rừng.

Trong năm tiếp theo, WWF và IUCN đã tổ chức một hội thảo, trong đó 
xác định PHCQR là “một tiến trình theo kế hoạch nhằm khôi phục tính 
toàn vẹn của hệ sinh thái và tăng cường lợi ích cho con người trong 
các cảnh quan rừng bị mất hoặc suy thoái”. Kể từ đó, nhiều tổ chức 
đã sử dụng và dần làm rõ thêm khái niệm này.

Ví dụ, Tổ chức Đối tác Toàn cầu về Phục hồi Cảnh quan Rừng định 
nghĩa PHCQR là: “một tiến trình tích cực, có sự phối hợp của các bên 
liên quan trong quá trình xác định, thương lượng và triển khai các 
hoạt động nhằm khôi phục sự cân bằng tối ưu đã được các bên thống 
nhất về lợi ích sinh thái, xã hội và kinh tế của rừng và cây rừng trong 
phạm vi cảnh quan với nhiều loại hình sử dụng đất.”

Nói một cách đơn giản hơn, PHCQR là phục hồi cảnh quan có sự tham 
gia nhằm tăng cường lợi ích cho con người.

Vào năm 2007, Stewart Maginnis và William Jackson đã xuất bản ấn 
phẩm PHCQR là gì và PHCQR khác với các cách tiếp cận phục hồi rừng 
hiện tại như thế nào? Tài liệu này xác định các khía cạnh sau của 
PHCQR:

 ■ PHCQR là một tiến trình linh hoạt với ba đặc điểm chính. Để đảm 
bảo thành công, tiến trình này đòi hỏi sự tham gia của các bên liên 
quan. Tiến trình PHCQR dựa trên nguyên tắc quản lý thích ứng, do 
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đó có khả năng đáp ứng với các thay đổi về xã hội, kinh tế và môi 
trường. PHCQR đòi hỏi phải có một chương trình giám sát đầy đủ 
và một quá trình học hỏi và rút ra bài học kinh nghiệm phù hợp.   

 ■ PHCQR nhằm khôi phục các tiến trình sinh thái ở quy mô cảnh quan 
để duy trì đa dạng sinh học và các chức năng của hệ sinh thái, đồng 
thời tăng cường khả năng chống chịu với thay đổi môi trường.

 ■ PHCQR nhằm tăng cường lợi ích của con người thông qua việc khôi 
phục các dịch vụ hệ sinh thái.

 ■ Việc thực hiện PHCQR được triển khai ở quy mô cảnh quan, do đó 
các quyết định có liên quan trên một địa bàn cụ thể cần phải được 
cân nhắc trong bối cảnh của cảnh quan khu vực đó.

Sự khác biệt giữa PHCQR với các cách tiếp cận phục hồi rừng khác 

Cách tiếp cận PHCQR toàn diện hơn nhiều so với các phương pháp phục 
hồi rừng thông thường do có bước phân tích bối cảnh địa phương và 
thiết kế các biện pháp can thiệp đa mục đích. PHCQR cân nhắc các mục 
tiêu cảnh quan và tác động của các bên liên quan khác nhau, cũng như 
tác động của các can thiệp PHCQR lên các bên liên quan đó. 

Một người dân thôn Tha ở Xayabury đang xác định tài nguyên rừng trên bản đồ, hình ảnh 
tại một khóa đào tạo về quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia do RECOFTC tổ chức. Sự 
tham gia của tất cả các bên liên quan là một phần quan trọng trong phục hồi cảnh quan 
rừng. Xayaboury, CHDCND Lào, tháng 7 năm 2019. 
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PHCQR không chỉ đơn thuần là trồng rừng và tăng độ che phủ rừng. 
Trong thực tế, nhiều chương trình phục hồi rừng quy mô lớn ở Châu Á 
tập trung vào các loài cây ngoại lai tăng trưởng nhanh và cho sản lượng 
gỗ lớn. Điều này dẫn đến việc tuyên bố cải thiện chất lượng rừng và đời 
sống người dân của các chương trình này nhận nhiều chỉ trích.  

Một đặc điểm nổi bật khác của PHCQR là sự tham gia xuyên suốt của 
các bên liên quan. Trong PHCQR, các bên liên quan phối hợp để xác định 
và tìm phương án giải quyết nguyên nhân gốc rễ gây mất rừng và suy 
thoái rừng. Hiểu rằng cách tiếp cận từ trên xuống sẽ không hiệu quả 
trong giai đoạn trung và dài hạn,  PHCQR cân nhắc hài hoà nhu cầu địa 
phương và ưu tiên quốc gia. Đây là cách tiếp cận trái ngược với phương 
pháp tiếp cận thiếu sự tham gia của nhiều chương trình, dự án phục hồi 
rừng đã được triển khai ở Châu Á.

PHCQR cũng khác biệt  ở chỗ nó thừa nhận tính phức tạp và khả năng 
biến động của các yếu tố liên quan. Nhu cầu, ưu tiên và mô hình sử 
dụng tài nguyên của địa phương thay đổi theo thời gian. Các tác động 
bên ngoài như biến đổi khí hậu, động lực thị trường và chính sách cũng 
góp phần làm tăng mức độ khó dự đoán. PHCQR cần được triển khai 
dựa trên nguyên tắc quản lý thích ứng, trong đó bao gồm các chu trình 
giám sát và học hỏi lặp đi lặp lại. Đây là lý do PHCQR thường không phải 
là sự lựa chọn của các dự án phục hồi rừng quy mô lớn, được triển khai 
từ trên xuống.
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Tại sao cần phải thực hiện 
PHCQR?

Theo Đánh giá Tài nguyên Rừng Toàn cầu của FAO, Đông Nam Á đã mất 
hơn 30 triệu ha rừng trong giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2015, tương 
đương 11% tổng diện tích rừng của khu vực này. Thiệt hại do mất rừng 
và suy thoái rừng gây ra những tác động đáng kể đến kinh tế - xã hội và 
môi trường, đặc biệt là đối với các cộng đồng nghèo và cộng đồng nông 
thôn.

Mất rừng và suy thoái rừng làm trầm trọng thêm các vấn đề liên quan 
đến lương thực và sinh kế, nước sạch, không khí và khí hậu ở cấp địa 
phương cũng như toàn cầu. Các cảnh quan bị suy thoái cũng dễ bị tổn 
thương trước thiên tai và điều kiện thời tiết khắc nghiệt như mưa lớn, lũ 
lụt và sạt lở đất.

PHCQR có khả năng giải quyết các vấn đề này bằng cách duy trì lợi ích 
lâu dài của cảnh quan. Các lợi ích này bao gồm điều hòa tiểu vùng khí 
hậu, kiểm soát lũ và xói mòn, tăng  chủng loại và sản lượng lương thực, 
thực phẩm và các sản phẩm khác, tạo cơ hội việc làm và thu nhập cho 
người dân địa phương.

PHCQR có thể hỗ trợ giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng 
thời nâng cao các giá trị sinh thái và sinh kế cho cảnh quan và con 
người, từ đó từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống và tăng cường 
khả năng chống chịu của cộng đồng địa phương.

Lợi ích của PHCQR

Bảo vệ môi trường
PHCQR tăng cường bảo vệ và phục hồi rừng, bảo tồn đất, bảo vệ nguồn 
nước, tăng cường chất lượng không khí, điều tiết tiểu vùng khí hậu và bảo 
tồn đa dạng sinh học.

Sinh kế bền vững
PHCQR giúp tăng nguồn cung lương thực, thực phẩm, nước, gỗ và dược 
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liệu, nhờ đó mang lại cơ hội thu nhập và sinh kế bền vững cho các cộng 
đồng sống phụ thuộc vào rừng.

Khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên 
tai
PHCQR giúp giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng thời 
nâng cao các giá trị sinh thái cho cảnh quan và cải thiện sinh kế cho con 
người. Các hoạt động tăng cường chất lượng rừng và các  tài nguyên 
khác thông qua cách tiếp cận PHCQR cũng có thể làm giảm rủi ro thiên 
tai như lũ lụt, hạn hán, sạt lở đất hoặc bùng phát dịch hại.

Tính minh bạch và trách nhiệm giải trình
PHCQR mang lại cơ hội xây dựng hoặc cải thiện cơ cấu thể chế đảm bảo 
sự tham gia của các bên liên quan. PHCQR thúc đẩy hoạt động tham 
vấn, tăng cường sự tham gia và tinh thần làm chủ của các bên liên quan, 
từ đó đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình 
ra quyết định về các vấn đề nhạy cảm như quyền hưởng dụng đất, quản 
lý sử dụng đất và tiếp cận nguồn nước.

Người dân thôn Thbong Domrey hái nấm trong rừng cộng đồng. Nấm là một trong nhiều 
lâm sản ngoài gỗ mà cộng đồng có thể khai thác để kiếm thêm thu nhập. Thbong Domrey, 
Kampong Thom, Campuchia, 2019. 
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Hòa nhập xã hội
PHCQR thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của các nhóm yếu thế và không 
có tiếng nói trong quá trình ra quyết định. Các nhóm này bao gồm 
người nghèo, người không có đất, phụ nữ, thanh thiếu niên, người dân 
tộc thiểu số. Họ có thể được trao quyền và được các bên liên quan khác 
công nhận quyền và tiếng nói rộng rãi hơn  nhờ quy trình có sự tham 
gia, nâng cao năng lực và cải thiện các lợi ích kinh tế - xã hội do PHCQR 
mang lại.

Hợp tác liên ngành
PHCQR thúc đẩy sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các bên liên quan và 
tăng cường sự điều phối liên ngành để đàm phán các giải pháp phục hồi 
rừng ở cấp cảnh quan.

Phát triển bền vững
PHCQR có thể đóng góp cho các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên 
Hợp Quốc (SDGs), đặc biệt là mục tiêu SDG 1, 2, 5, 6, 13 và 15.
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Các bên liên quan trong PHCQR 
và lợi ích của họ?

Các bên liên quan trong PHCQR bao gồm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức 
nào có thể ảnh hưởng hoặc bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi 
một sáng kiến PHCQR. Có 4 nhóm bên liên quan chính:

 ■ Cộng đồng địa phương
 ■ Cơ quan chính phủ
 ■ Khu vực tư nhân
 ■ Tổ chức xã hội dân sự và các trường, viện nghiên cứu  

Các nhóm này thường có mục tiêu, mối quan tâm và cách tiếp cận khác 
nhau. Các cơ quan, cá nhân trong cùng một nhóm cũng có thể có các 
mối quan tâm khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Ví dụ, cơ quan quản 
lý đất đai và tài nguyên nước có thể có mối quan tâm khác với cơ quan 
quản lý khai thác mỏ và năng lượng. Một số tổ chức xã hội dân sự ưu 
tiên sinh kế cộng đồng, trong khi một số tổ chức khác tập trung vào bảo 
tồn đa dạng sinh học.

Quá trình thiết kế và triển khai thực hiện chương trình PHCQR đưa các 
bên liên quan này lại gần nhau để đàm phán lợi ích chung và quan hệ 
đối tác hợp tác với tư cách bình đẳng. Phần sau đây tóm tắt vai trò và 
mối quan tâm của từng nhóm bên liên quan, cũng như các lợi ích tiềm 
năng mà PHCQR có thể mang lại cho họ.

Cộng đồng địa phương 

Cộng đồng địa phương là những người sống trong hoặc gần cảnh quan. 
Có thể phân chia nhóm này theo nguồn sinh kế, như: người làm công ăn 
lương, người dân làm nghề rừng, nông dân và thương nhân, hoặc phân 
chia theo dân tộc,thu nhập và quyền . Cảnh quan là một phần trong văn 
hóa và bản sắc của họ. Cảnh quan cung cấp hàng hóa và dịch vụ như 
lương thực, thực phẩm, nước, sinh kế… mà dựa vào đó, cộng đồng địa 
phương có thể tồn tại và phát triển.  

3
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Người dân địa phương, đặc biệt là các nhóm yếu thế, thường bị ảnh 
hưởng nhiều bởi các quyết định liên quan đến cảnh quan của họ. Họ 
cũng là các đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước các rủi ro do quản lý 
rừng kém hiệu quả, bao gồm cháy rừng, lũ lụt và sạt lở đất. Đây cũng là 
nhóm sử dụng tài nguyên rừng trực tiếp và dài hạn đông đảo nhất, vì 
vậy hành động của họ có thể tạo ra tác động lớn một cách tích cực hoặc 
tiêu cực  đến tài nguyên.

Kiến thức bản địa của  cộng đồng địa phương có thể đóng góp quan 
trọng cho việc thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh giá các sáng kiến 
PHCQR. Do đó, cộng đồng địa phương có thể và cần được giao vai 
trò nòng cốt để đảm bảo tính hiệu quả và bền vững của bất kỳ nỗ lực 
PHCQR nào.

Các lợi ích tiềm năng PHCQR mang lại cho cộng đồng địa phương bao 
gồm:  

 ■ Tăng khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ trong cảnh quan, góp 
phần cải thiện sinh kế và an sinh xã hội trong dài hạn.

 ■ Mang lại nhiều cơ hội kinh tế hơn thông qua cơ hội việc làm liên quan 
đến hoạt động phục hồi rừng hoặc hoạt động thương mại và nâng cao 
giá trị gia tăng của lâm sản và dịch vụ môi trường rừng.

Người dân tham gia họp với đại diện chính quyền địa phương và các doanh nghiệp tư 
nhân để thảo luận về nội dung phát triển quan hệ đối tác cung cấp Lùng nguyên liệu 
trong khuôn khổ dự án FLOURISH của RECOFTC. Nghệ An, Việt Nam, 2019 
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 ■ Cải thiện thể chế ở cấp cơ sở và diễn đàn đa bên. Đây là một trong 
những điều kiện tiên quyết đồng thời cũng là kết quả của tiến trình 
PHCQR, góp phần giải quyết vấn đề về bất bình đẳng giới, tiếp cận tài 
nguyên, chia sẻ lợi ích, sự tham gia và mức độ đại diện.

 ■ Tăng cường khả năng thích ứng và chống chịu với biến đổi khí hậu, đặc 
biệt cho các nhóm yếu thế.

Chính phủ

Nhóm cơ quan chính phủ bao gồm các bộ, ngành và đơn vị có nhiệm 
vụ quản lý rừng, đất đai, tài nguyên nước và các vấn đề sinh kế liên 
quan. Lĩnh vực quan tâm của họ có thể bao gồm các ngành khác như 
nông nghiệp, khai thác mỏ và cơ sở hạ tầng. Các cơ quan này có thể có 
trụ sở ở trong hoặc bên ngoài cảnh quan mà họ quản lý.  

Các cơ quan chính phủ xây dựng và thực thi quy định và chính sách. 
Tùy thuộc vào vai trò, địa điểm và cấp quản lý, quyết định của các cơ 
quan này sẽ có ảnh hưởng đến cảnh quan ở các mức độ khác nhau. 
Tuy nhiên, quyết định của nhóm này thường có tác động lớn nhất đến 
cảnh quan và các bên liên quan khác. 

Người dân tham gia một cuộc họp với đại diện chính quyền địa phương và các doanh 
nghiệp tư nhân để thảo luận về việc phát triển quan hệ đối tác cung cấp Lùng nguyên 
liệu trong khuôn khổ dự án FLOURISH của RECOFTC. Nghệ An, Việt Nam, 2019
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Lợi ích tiềm năng PHCQR mang lại cho các cơ quan chính phủ bao gồm:
 ■ Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu quốc gia và địa phương về phục 

hồi rừng, bảo tồn đa dạng sinh học và xóa đói giảm nghèo.
 ■ Thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và sinh kế thông qua cải thiện 

chuỗi giá trị, thuế và nguồn thu.
 ■ Giảm bất bình đẳng giới và bất bình đẳng xã hội nói chung.
 ■ Tăng cường trao đổi và hợp tác với cộng đồng địa phương và các bên liên 

quan khác trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách và chiến lược.
 ■ Nâng cao hiểu biết của các bên liên quan về pháp luật và chính sách liên 

quan, từ đó tăng cường mức độ tuân thủ của các bên.
 ■ Tăng cường tác động tích cực của chính sách lên tính bền vững về môi 

trường và hiệu quả kinh tế trong dài hạn.
 ■ Giảm xung đột về tài nguyên, đặc biệt là mâu thuẫn, xung đột về đất đai và 

tài nguyên rừng
 ■ Kết hợp hài hòa giữa kiến thức bản địa, kiến thức địa phương với khoa học 

và công nghệ. 

Công nhân công ty Đức Phong, tỉnh Nghệ An, Việt Nam đang chế tác sản phẩm thủ công 
từ cây Lùng để xuất khẩu. Cộng đồng địa phương cung cấp Lùng nguyên liệu cho công 
ty Đức Phong theo thoả thuận hợp tác được thiết lập trong khuôn khổ dự án FLOURISH 
của RECOFTC. Nghệ An, Việt Nam, 2019. 
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Khu vực tư nhân 

Các doanh nghiệp tư nhân có thể có trụ sở trong hoặc bên ngoài cảnh 
quan. Phần lớn các doanh nghiệp hoạt động vì lợi nhuận, tham gia vào 
các chuỗi cung ứng lâm sản và dịch vụ lâm nghiệp, hoặc trong các lĩnh 
vực khác như nông nghiệp, khai thác mỏ và năng lượng. Ngoài ra, một 
số doanh nghiệp tư nhân cũng đầu tư cho cảnh quan để phục vụ lợi 
ích xã hội như tín dụng xã hội, mạng lưới xã hội, xây dựng hình ảnh và 
thương hiệu.

Các doanh nghiệp tư nhân đóng vai trò nòng cốt trong việc cải thiện 
chuỗi cung ứng và gia tăng giá trị cho các sản phẩm và dịch vụ, đồng 
thời tạo công ăn việc làm và thu nhập cho người dân địa phương Các 
doanh nghiệp tư nhân cũng đóng góp nguồn tài chính đáng kể cho 
PHCQR. Tuy nhiên, các hoạt động của doanh nghiệp có thể tạo raxung 
đột với cộng đồng địa phương, hoặc giữa các cộng đồng địa phương 
với nhau. Nguyên nhân phổ biến nhất là doanh nghiệp tư nhân không 
chia sẻ lợi ích một cách công bằng hoặc thiếu kiến thức về quyền hưởng 
dụng theo luật tục.

Các lợi ích tiềm năng PHCQR mang lại cho khu vực tư nhân bao gồm:
 ■ Mở rộng cơ hội hợp tác và kinh doanh nhờ đảm bảo nguồn cung ứng 

sản phẩm và dịch vụ từ cảnh quan.

Đại diện các tổ chức xã hội dân sự chia sẻ quan điểm trong một hội thảo về các hệ thống 
thông tin đảm bảo an toàn REDD+. Siem Reap, Campuchia, tháng 6 năm 2017. 
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 ■ Có nhiều cơ hội tham gia với các bên liên quan khác, tạo điều kiện để 
các bên liên quan tăng cường hiểu biết về doanh nghiệp, từ đó tạo ra 
môi trường kinh doanh thân thiện trong cảnh quan.

 ■ Nâng cao uy tín xã hội nhờ các hoạt động xã hội và môi trường mà 
doanh nghiệp tham gia trong tiến trình PHCQR.

Các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức nghiên cứu và giáo dục 

Các bên liên quan trong nhóm này có thể bao gồm các tổ chức phi lợi 
nhuận và phi chính phủ, các tổ chức dựa vào cộng đồng, các tổ chức 
nghiên cứu và giáo dục, quan tâm đến các vấn đề từ quyền con người 
đến quyền động vật, từ tính bền vững về môi trường đến phát triển kinh 
tế - xã hội.  

Các tổ chức trong nhóm này thường đóng vai trò hỗ trợ cộng đồng và 
chính quyền địa phương đạt được các mục tiêu về PHCQR. Các tổ chức 
này tổ chức nhiều hoạt động, từ thu thập dữ liệu và nghiên cứu đến tài 
trợ và triển khai hoạt động PHCQR. Sự hiện diện của họ rất quan trọng, 
đặc biệt ở các địa bàn người dân còn hạn chế về năng lực và nguồn lực 
để triển khai hoạt động PHCQR. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, 
can thiệp của một số tổ chức xã hội dân sự và nghiên cứu có thể gây ra 
xung đột lợi ích giữa các nhóm nếu không được lập kế hoạch kỹ càng.

Các lợi ích tiềm năng PHCQR mang lại cho các bên liên quan này bao 
gồm: 

 ■ Cơ hội để chia sẻ quan điểm và tác động đến các bên liên quan tại 
địa phương thông qua các diễn đàn đa bên được thành lập trong tiến 
trình PHCQR

 ■ Cải thiện tiếp cận kiến thức và nguồn lực địa phương
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Cách thức xác định các bên 
liên quan, thứ tự ưu tiên và điều 
phối PHCQR đối với một cảnh 
quan cụ thể?

Việc xác định ’đúng’ các bên liên quan và người đại diện, đồng thời xác 
định thứ tự ưu tiên của họ theo các mức độ tham gia khác nhau trong 
PHCQR luôn là thách thức trong các chương trình, dự án PHCQR.

Có thể sử dụng các câu hỏi định hướng sau đây trong quá trình xác 
định các bên liên quan và thứ tự ưu tiên của họ. Các câu hỏi này được 
xây dựng dựa trên công trình nghiên cứu của John Stanturf và các đồng 
nghiệp (2017) tại Liên đoàn các Tổ chức Nghiên cứu Lâm nghiệp quốc tế. 

 ■ Các chiến lược sinh kế chung liên quan đến cảnh quan là gì?
 ■ Các chuỗi ngành hàng liên quan đến cảnh quan là gì và những ai 

tham gia ở mỗi giai đoạn của chuỗi đó?
 ■ Các quyền theo luật định và các quyền theo luật tục của các đối tượng 

sử dụng đất trong cảnh quan là gì?
 ■ Ai tài trợ hoặc đầu tư thời gian hoặc tài chính cho PHCQR?
 ■ Ai bị ảnh hưởng bởi hoạt động phục hồi rừng và ảnh hưởng như thế 

nào?
 ■ Những người bị ảnh hưởng có khả năng tham gia không?
 ■ Nếu người dân cần hỗ trợ để tham gia, ai có thể hỗ trợ họ?

Các câu hỏi này tập trung vào quyền của các nhóm khác nhau. Điều 
này rất quan trọng ở Đông Nam Á, khu vực thường xuyên có tình trạng 
chồng chéo và xung đột giữa các quyền theo luật định và quyền theo 
luật tục. 

4
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Việc xem xét các chuỗi ngành hàng trong cảnh quan cũng rất quan 
trọng để xác định các đối tượng mà thường chúng ta không thấy rõ qua 
lăng kính sử dụng đất, sở hữu đất hoặc các lợi ích trực tiếp. Vì các lợi 
ích, vai trò và ảnh hưởng của các bên liên quan có thể thay đổi theo thời 
gian, do đó cần thường xuyên đánh giá và cập nhật.

Cách sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các bên liên quan cũng phụ thuộc nhiều 
vào bối cảnh. Các chương trình và dự án PHCQR có thể sử dụng bộ tiêu 
chí, nguyên tắc hoặc công cụ khác nhau để hỗ trợ quá trình này. Tuy 
nhiên, nhìn chung, tiêu chí mức độ quan tâm và tầm ảnh hưởng có thể 
là được áp dụng để xác định mức độ ưu tiên các bên liên quan và xây 
dựng chiến lược để huy động sự tham gia của họ.

Hình 1. Bảng ma trận cho thấy mức độ ảnh hưởng và sự quan tâm 
của các bên liên quan     

Nguồn: Văn phòng Thương mại Chính phủ Anh, 2007

Cần đảm bảo sự cân bằng và tính đại diện của các bên liên quan trong 
cách tiếp cận PHCQR. Nếu không huy động được sự tham gia của cộng 
đồng địa phương và đảm bảo họ được hưởng lợi một cách công bằng 
từ PHCQR thì có thể dẫn đến xung đột hoặc không đảm bảo tuân thủ 
các nguyên tắc cốt lõi, dẫn đến làm giảm hiệu quả, thậm chí cản trở các 
nỗ lực PHCQR. Do đó, các cơ quan chính phủ, khu vực tư nhân và các 
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tổ chức xã hội dân sự phải nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng, 
đồng thời huy động sự tham gia và hỗ trợ cộng đồng một cách hiệu quả 
và bình đẳng. 

Các đối tượng yếu thế nói riêng thường có nhiều khó khăn trong việc 
tham gia đàm phán một cách hiệu quả và bình đẳng. Các chương trình 
PHCQR cần cố gắng giải quyết các lỗ hổng này. Cán bộ hỗ trợ có thể sử 
dụng các phương pháp tiếp cận có sự tham gia ngay từ đầu tiến trình để 
huy động sự tham gia của các đối tượng dễ bị tổn thương, đồng thời hỗ 
trợ nâng cao năng lực, đảm bảo các nhóm này có thể tham gia vào các 
cuộc thảo luận và đàm phán.

Tính phức tạp và tầm quan trọng của các tiến trình đa bên trong PHCQR 
đòi hỏi các cán bộ thực hiện hiểu rõ các bước cần có sự tham gia và phối 
hợp cũng như thách thức  trong từng bước

Tài liệu Quan hệ đối tác Công-Tư-Xã hội dân sự cho cảnh quan bền vững: 
Tài liệu hướng dẫn cho cán bộ thực hiện đưa ra các hướng dẫn chi tiết về 
cách thức huy động và điều phối các bên liên quan từ chính phủ, khu 
vực tư nhân và xã hội dân sự xuyên suốt một chương trình cảnh quan 
bền vững.





Cách thức xây dựng và triển 
khai một chương trình  
PHCQR?

Do tiến trình PHCQR phụ thuộc nhiều vào bối cảnh nên không có một 
cách tiếp cận cố định. Nhưng nhìn chung một chu kỳ chương trình, dự 
án PHCQR thường có năm giai đoạn với những lưu ý khác nhau để cán 
bộ thực hiện cân nhắc. 

5

 1 Đánh giá cảnh quan  

2 Xây dựng tầm nhìn

3 Thiết kế can thiệp  4 Triển khai thực hiện

5 Giám sát, đánh giá 
và truyền thông  
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Đánh giá cảnh quan  
 ■ Đảm bảo đã có khung pháp lý và chính sách hỗ trợ, 

ví dụ khung pháp lý và chính sách liên quan đến 
phục hồi rừng và huy động sự tham gia của các 
bên liên quan

 ■ Xác định nguồn lực địa phương, đặc biệt ở những 
khu vực bị suy thoái hoặc có xung đột. Các nguồn 
lực này bao gồm tài nguyên thiên nhiên như rừng, 
đất đai và tài nguyên nước; các sản phẩm và dịch 
vụ cảnh quan; kỹ thuật và công nghệ sẵn có; cơ sở 
hạ tầng; và nguồn lực tài chính

 ■ Xác định các bên liên quan cũng như nhu cầu và lợi 
ích của họ

 ■ Xác định các vấn đề bất bình đẳng chính và nguyên 
nhân gốc rễ của các vấn đề đó, ví dụ thông qua 
hoạt động phân tích giới 

Xây dựng tầm nhìn 
 ■ Đạt được đồng thuận một cách tự nguyện, từ trước 

và được thông tin đầy đủ (FPIC) của các bên liên 
quan trước khi tham gia PHCQR

 ■ Thiết lập diễn đàn đa bên, đặc biệt có sự tham gia 
bình đẳng của các nhóm dễ bị tổn thương như phụ 
nữ và người có thu nhập thấp,  vào các cuộc thảo 
luận và đàm phán

 ■ Sử dụng kết quả đánh giá cảnh quan đã có để xác 
định các nguyên nhân chính gây suy thoái cảnh 
quan và tiềm năng phục hồi

 ■ Thảo luận và thống nhất về mục tiêu sinh thái và 
mục tiêu kinh tế - xã hội của các can thiệp PHCQR    

Giai đoạn 1

Giai đoạn 2
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Thiết kế hoạt động can thiệp 
 ■ Thảo luận các phương án phục hồi và biện pháp 

can thiệp đối với từng loại hình sử dụng đất hiện 
tại; tham khảo tài liệu của IUCN và WRI 2014 trong 
phần Tài liệu tham khảo

 ■ Xây dựng cơ chế chia sẻ lợi ích và chi phí phù hợp
 ■ Thiết kế hệ thống giám sát, đánh giá và truyền 

thông
 ■ Thảo luận về vai trò và trách nhiệm của từng bên 

liên quan
 ■ Thiết lập cơ chế giải quyết khiếu nại     

Triển khai thực hiện
 ■ Cùng phối hợp xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết 

bao gồm các biện pháp can thiệp, chi phí, thời gian 
và trách nhiệm các bên

 ■ Huy động và phân bổ nguồn lực theo kế hoạch 

Giám sát, đánh giá và truyền thông  
 ■ Giám sát và đánh giá tiến độ có sự tham gia
 ■ Rút kinh nghiệm và thực hiện các điều chỉnh cần thiết 

theo nguyên tắc quản lý thích ứng
 ■ Phổ biến, chia sẻ kết quả và bài học với các nhóm 

quan tâm khác 

Giai đoạn 3

Giai đoạn 4

Giai đoạn 5
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Hướng dẫn bổ sung

Để tìm hiểu thêm về cách thức xây dựng và thực hiện các can thiệp 
PHCQR, tham khảo tài liệu Phục hồi cảnh quan rừng khu vực Châu Á - 
Thái Bình Dương. Báo cáo này cung cấp thông tin chi tiết về lịch sử, các 
chính sách và chương trình phục hồi rừng lớn ở Indonesia, Myanmar, 
Philippines, Thái Lan và Việt Nam. Báo cáo cũng phân tích các cách tiếp 
cận kỹ thuật khác nhau và đưa ra đánh giá kinh tế cho mỗi chiến lược 
phục hồi rừng. Báo cáo chỉ rõ các điều kiện để đạt được thành công và 
đưa ra khuyến nghị cho công tác PHCQR.

Kinh nghiệm từ CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam cho thấy cần hỗ trợ 
cải thiện sinh kế cho các nhóm dễ bị tổn thương song song với việc huy 
động sự tham gia của họ trong công tác bảo vệ rừng. Đồng thời, việc 
tìm kiếm cơ hội  lợi ích ngắn hạn từ công tác bảo vệ và phục hồi rừng  sẽ 
giúp duy trì cam kết của nhóm này.

Một tài liệu tham khảo hữu ích khác là Các công cụ hỗ trợ ra quyết định 
cho công tác phục hồi cảnh quan rừng. Báo cáo này nêu rõ các nguyên 
tắc PHCQR như sau:

 ■ Tập trung vào cảnh quan: Triển khai các biện pháp can thiệp trong 
một cảnh quan tổng thể có các loại hình sử dụng đất và sở hữu đất 
khác nhau, bao gồm cả các hệ sinh thái tự nhiên hay có sự quản lý.

 ■ Huy động sự tham gia của các bên liên quan và hỗ trợ, thúc đẩy 
quản trị có sự tham gia: Huy động sự tham gia tích cực của các 
bên liên quan, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương, trong việc 
lập kế hoạch và ra quyết định.

 ■ Phục hồi các chức năng sinh thái: Mục tiêu này có thể đạt được 
bằng cách cải thiện môi trường sống cho các loài động vật hoang 
dã; tăng cường hiệu quả sử dụng đất; chống xói lở và lũ lụt; tăng 
cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và các biến động 
khác; lồng ghép các dịch vụ môi trường rừng vào các kế hoạch 
quản lý sử dụng đất để thúc đẩy bảo tồn và sử dụng bền vững tài 
nguyên rừng.

 ■ Sử dụng kết hợp các cách tiếp cận phục hồi cảnh quan rừng: Kết 
hợp các giải pháp kỹ thuật phù hợp, như tái sinh tự nhiên, nông 
lâm kết hợp và các mô hình trồng rừng khác nhau.
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 ■ Bảo tồn và tăng cường các hệ sinh thái tự nhiên: Giải quyết tình 
trạng mất rừng và suy thoái rừng tự nhiên và các hệ sinh thái liên 
quan, tăng cường phục hồi và bảo tồn diện tích rừng hiện có trong 
cảnh quan.

 ■ Điều chỉnh phù hợp với bối cảnh địa phương: Điều chỉnh cách tiếp cận 
phục hồi rừng cho phù hợp với các giá trị và nhu cầu xã hội, văn hóa, 
kinh tế và sinh thái của địa phương. 
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Các thách thức chính trong tiến 
trình PHCQR? 

Việc ngăn chặn tình trạng suy thoái cảnh quan do khai thác quá mức và 
thay thế bằng các can thiệp PHCQR là một nhiệm vụ khó khăn, với nhiều 
thách thức bao gồm việc đảm bảo sự tham gia đầy đủ, phù hợp của các 
nhóm yếu thế (Câu hỏi 4) và giải quyết các vấn đề về bất bình đẳng giới 
(Câu hỏi 7).

Một số thách thức khác bao gồm: 

Thời gian  
PHCQR là một tiến trình dài. Cây cần có thời gian để phát triển. Việc huy 
động sự tham gia của các bên liên quan cũng đòi hỏi nhiều thời gian. Các 
bên liên quan cần có cơ hội để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, cũng 
như thời gian thảo luận, đàm phán và thống nhất về các vấn đề khác 
nhau trong PHCQR như hoạt động ưu tiên, ranh giới, ngân sách, vai trò 
và trách nhiệm các bên. Thảo luận PHCQR cũng chạm đến nhiều vấn đề 
thách thức và nhạy cảm như quyền hưởng dụng đất, quy hoạch sử dụng 
đất, khai thác gỗ trái phép và săn bắt động vật hoang dã. Để có thể giải 
quyết những vấn đề này cần một tiến trình dài hơn rất nhiều. 

Chi phí  
Công tác điều phối, huy động sự tham gia của các bên liên quan và triển 
khai thực hiện các can thiệp PHCQR đòi hỏi một khoản chi phí trực tiếp 
đáng kể. Ngoài ra còn phải tính đến các chi phí cơ hội, như chi phí liên 
quan đến giảm sản lượng thu hoạch hoặc mất thu nhập do thay đổi loại 
hình sử dụng đất hiện tại. Các chi phí này sẽ khác nhau đối với các bên 
liên quan khác nhau.

Tính công bằng
Các lợi ích chung của PHCQR sẽ được chia sẻ với các bên liên quan và các 
nhóm hưởng lợi gián tiếp khác. Tuy nhiên, người nghèo và các nhóm yếu 
thế khác sẽ bị ảnh hưởng sâu sắc hơn do các can thiệp PHCQR, ví dụ như 
ngay lập tức bị hạn chế tiếp cận và sử dụng tài nguyên. Điều này có thể 
gây cản trở tiến trình PHCQR. Do đó, cần tính toán cẩn thận và kịp thời 

6 
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các chi phí và lợi ích cho từng nhóm liên quan, đặc biệt là các nhóm yếu 
thế. Tham khảo thêm trong tài liệu Khung chi phí-lợi ích để phân tích các 
quyết định phục hồi cảnh quan rừng.  

Các hàng hóa và dịch vụ không lượng giá được
Tài liệu “Phân tích kinh tế trong phục hồi cảnh quan” cho rằng các công cụ 
kinh tế có thể giúp định lượng các lợi ích và chi phí phi tiền tệ, tuy nhiên, 
nhiều hàng hóa và dịch vụ trong hệ sinh thái không thể áp dụng cách 
định giá thị trường mặc dù giá trị sinh thái hoặc xã hội của chúng là 
không thể chối bỏ. Đây là chủ đề thách thức trong các cuộc thảo luận và 
đàm phán giữa các bên liên quan khi quyết định can thiệp ưu tiên trong 
PHCQR.

Quan điểm trái ngược  
Xung đột lợi ích giữa các bên liên quan hầu như không thể tránh khỏi 
trong tiến trình PHCQR. Chính phủ có thể theo đuổi lợi ích về sinh thái và 
môi trường, trong khi cộng đồng địa phương tìm kiếm cơ hội cải thiện 

Chính quyền và người dân địa phương đo sinh khối cây trồng. Điều phối các bên liên 
quan là nhiệm vụ cần thiết để đảm bảo hiệu quả của công tác quản lý rừng và các can 
thiệp PHCQR. Huyện Quỳ Châu, Nghệ An, Việt Nam, 2019.
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sinh kế, và các doanh nghiệp ưu tiên mục tiêu lợi nhuận. Có thể thấy 
việc phải thỏa hiệp và đánh đổi là điều tất yếu. Do đó, hỗ trợ đàm phán 
và giải quyết xung đột đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình 
hỗ trợ PHCQR. Nhiệm vụ này nên được giao cho một cán bộ trung lập. 
Để có thêm hướng dẫn về các quy trình làm việc với các bên liên quan, 
tham khảo tài liệu của Emborg và cộng sự (2012) và Kusumanto (2005).

Tính phức tạp  

PHCQR là cách tiếp cận đa lĩnh vực và có sự tham gia của nhiều bên 
liên quan. Mỗi nhóm có quan điểm kỹ thuật, mối quan tâm và mục tiêu 
khác nhau về quyền sở hữu và quyền hưởng dụng đất, văn hóa, đa dạng 
sinh học và động vật hoang dã, tài nguyên nước, gỗ và du lịch sinh thái. 
Hơn nữa, các vấn đề này thường đan xen và gắn kết chặt chẽ với nhau, 
làm tăng thêm tính phức tạp của quy trình. Ví dụ, các quyền sở hữu và 
hưởng dụng đất cần phải được làm rõ và bảo đảm để có thể triển khai 
công tác quản lý rừng và các can thiệp PHCQR khác liên quan đến đất 
đai một cách hiệu quả.

Tính không chắc chắn
Các yếu tố như động lực thị trường, biến đổi khí hậu, thiên tai và định 
hướng chính trị luôn có sự biến động. Do đó, hiểu được tính không chắc 
chắn và quản lý được các dự án hoặc chương trình PHCQR trong bối 
cảnh biến động như vậy để đạt được kết quả mong đợi, đặc biệt là trong 
dài hạn, là một nhiệm vụ đầy khó khăn, thử thách. 
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Tại sao cần cân nhắc vấn đề 
bình đẳng giới trong PHCQR? 
Cách thức thực hiện bình đẳng 
giới trong PHCQR? 

Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ là hợp phần quan trọng của 
phát triển bền vững. Tại các quốc gia Đông Nam Á, phụ nữ tham gia 
nhiều trong lĩnh vực nông nghiệp và thu hái lâm sản. Kiến thức và kỹ 
năng sử dụng và quản lý tài nguyên của họ có đóng góp quan trọng cho 
công tác quản lý rừng bền vững và PHCQR.

Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, tiếng nói và ý kiến của phụ nữ thường bị 
bỏ qua trong các tiến trình thảo luận và ra quyết định ở địa phương. 
Các tập quán truyền thống cũng thường hạn chế phụ nữ sở hữu đất đai 
hoặc tiếp cận các nguồn tài nguyên, bao gồm cả tiếp cận thông tin. Sự 
tham gia của phụ nữ vào các tiến trình PHCQR đóng vai then chốt vì tiến 
trình này sẽ đưa ra nhiều quyết định quan trọng có ảnh hưởng đến phụ 
nữ, bao gồm sử dụng và kiểm soát tài nguyên đất, cách tiếp cận và can 
thiệp ưu tiên trong phục hồi cảnh quan cũng như cách chia sẻ chi phí và 
lợi ích.

7

Đảm bảo sự tham gia của phụ nữ góp phần tăng cường tính bền vững và hiệu quả trong 
dài hạn của công tác PHCQR cũng như bình đẳng giới. Quảng Nam, Việt Nam, tháng 10 
năm 2019 
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Các rủi ro nếu không thực hiện bình đẳng giới  

Nếu bỏ qua các vấn đề bình đẳng giới, tiến trình PHCQR có thể làm trầm 
trọng thêm tình trạng bất bình đẳng và hạn chế hơn nữa khả năng tiếp 
cận đất đai và tài nguyên của phụ nữ. Trong tài liệu Khung thiết kế và 
đánh giá các vấn đề về giới trong phục hồi cảnh quan rừng xác định một số 
rủi ro, bao gồm:  

 ■ Phụ nữ phải làm việc nhiều hơn và không được trả công xứng đáng
 ■ Không xác định đúng các bên liên quan chính, nguyên nhân mất rừng, 

cách tiếp cận quản lý rừng, các thực hành nông nghiệp và phương án 
phục hồi cảnh quan rừng phù hợp 

 ■ Giảm tính bền vững và hiệu quả dài hạn của công tác PHCQR
 ■ Làm tăng tình trạng yếu thế của phụ nữ trong quá trình ra quyết định
 ■ Các hệ thống chia sẻ lợi ích không đảm bảo tính công bằng 

Những rủi ro này có thể cản trở tiến trình PHCQR và phát triển bền vững 
nói chung. Ngược lại, nếu đảm bảo được sự công bằng trong sử dụng 
và quản lý tài nguyên, trong các ưu tiên PHCQR cũng như trong việc chia 
sẻ chi phí và lợi ích thì có thể thúc đẩy sự đồng thuận và tham gia, đồng 
thời nâng cao năng lực cho các cộng đồng địa phương. Sự tham gia bình 
đẳng vào quá trình ra quyết định sẽ đóng góp tích cực cho mục tiêu kinh 
tế-xã hội và môi trường, mang lại lợi ích cho tất cả các bên.

Tiến trình PHCQR đáp ứng giới

Các tiến trình PHCQR cần đảm bảo rằng người tham gia, không phân 
biệt giới tính, có quyền, cơ hội và lợi ích bình đẳng. Có nhiều công cụ và 
cách tiếp cận khác nhau để lồng ghép bình đẳng giới và đảm bảo hòa 
nhập xã hội trong tiến trình PHCQR. Những công cụ và phương pháp 
tiếp cận này nhằm trả lời một số câu hỏi và gợi ý các bước cơ bản giúp 
phân tích và giải quyết các vấn đề bất bình đẳng giới trong phân chia lao 
động, tiếp cận và kiểm soát nguồn lực, quyền lực và mức độ ảnh hưởng 
trong việc ra quyết định, sự tham gia và chia sẻ lợi ích. 
 
Ví dụ, khung PHCQR đáp ứng giới trong tài liệu Các vấn đề giới trong 
phục hồi cảnh quan rừng nêu rõ:

 ■ Các nhóm phụ nữ và nam giới đều có quyền được hỏi ý kiến đồng 
thuận trên cơ sở tự nguyện, và được thông tin đầy đủ từ trước.  
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 ■ Cần có các mức bồi thường công bằng và chính đáng cho những ai 
phải di dời chỗ ở hoặc mất sinh kế 

 ■ Cần có một hệ thống giải quyết khiếu nại phù hợp, dễ tiếp cận và 
hiệu quả

 ■ Phụ nữ và nam giới phải có tiếng nói bình đẳng trong mọi quyết 
định liên quan đến PHCQR

 ■ Các can thiệp PHCQR phải phản ánh các ưu tiên, mối quan tâm và 
kiến thức của cả phụ nữ và nam giới

 ■ Các nỗ lực PHCQR phải ghi nhận và chi trả công bằng cho cả phụ nữ 
và nam giới có đóng góp về lao động, tài chính hoặc hiện vật

 ■ Lợi ích từ PHCQR phải được chia sẻ công bằng

Lồng ghép giới  

Bước đầu tiên để lồng ghép giới vào PHCQR là phân tích giới. Tài liệu 
hướng dẫn Cách thức lồng ghép giới trong Lâm nghiệp gợi ý các câu hỏi 
sau cho cả nam giới và phụ nữ ở cấp hộ gia đình, địa phương, quốc gia, 
khu vực và toàn cầu:

 ■ Lao động: Ai làm gì? Làm như thế nào? Ở đâu? Khi nào? Tại sao?
 ■ Tiếp cận: Ai sử dụng cái gì? Sử dụng như thế nào? Ở đâu? Khi nào? Tại 

sao?
 ■ Quyền ra quyết định và kiểm soát: Ai kiểm soát cái gì? Kiểm soát như 

thế nào? Ở đâu? Khi nào? Tại sao?

Phụ nữ tham gia chính trong hoạt động khai thác và sơ chế Lùng nguyên liệu ở Việt Nam. 
Nghệ An, Việt Nam, tháng 8 năm 2019.
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 ■ Quyền tiếp cận thông tin: Ai được biết thông tin gì? Cách thức như thế 
nào? Ở đâu? Khi nào? Tại sao?

 ■ Chia sẻ lợi ích: Ai được hưởng lợi từ cái gì? Cách thức như thế nào? Ở 
đâu? Khi nào? Tại sao?

 ■ Tham gia: Ai được tham gia vào việc gì? Cách thức như thế nào? Ở 
đâu? Khi nào và tại sao? 

Tài liệu hướng dẫn Cách thức lồng ghép giới trong Lâm nghiệp gợi ý các 
giải pháp nhằm giải quyết vấn đề giới trong lĩnh vực lâm nghiệp như 
sau: 

Sự tham gia
Một trong những cách thức để trao quyền cho phụ nữ là tăng cường sự 
tham gia của họ vào các hoạt động trong các nhóm quản lý rừng cộng 
đồng, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các tổ chức phi chính phủ và chính 
quyền thôn bản, cũng như các hoạt động tiếp thị và bán lâm sản ngoài 
gỗ. Ví dụ, có thể quy định các chỉ tiêu về giới trong các hoạt động PHCQR 
và khuyến khích sự tham gia của phụ nữ trong các vị trí lãnh đạo và ra 
quyết định.

Nâng cao năng lực  
Hoạt động nâng cao năng lực giúp tăng cường khả năng hợp tác bình 
đẳng và hiệu quả cho cả phụ nữ và nam giới. Hoạt động nâng cao năng 
lực cần được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu cụ thể của phụ nữ. Có thể 
cần phải có những can thiệp sâu hơn để gỡ bỏ rào cản đối với sự tham 
gia của phụ nữ vào các hoạt động này.

Xây dựng thể chế  
Các thách thức về thể chế bao gồm các định kiến giới đã tồn tại lâu đời, 
hạn chế năng lực kỹ thuật về giới và hạn chế ngân sách phân bổ cho vấn 
đề giới. Cần thúc đẩy hoạt động phân tích giới, bao gồm rà soát cơ cấu 
quản lý, đồng thời tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn và các hoạt 
động hỗ trợ khác để hướng tới bình đẳng giới.

Dữ liệu phân tách theo giới  
Việc thiếu dữ liệu phân tách theo giới trên diện rộng là một thách thức 
đáng kể trong việc hoạch định chính sách lâm nghiệp. Các dữ liệu này 
cần thiết cho việc xây dựng chính sách và chương trình đáp ứng giới, 
cũng như nâng cao nhận thức và hiểu biết về vai trò của phụ nữ trong 
PHCQR.
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Các nguồn tài chính cho 
PHCQR?

Tổ chức FAO và Cơ chế Toàn cầu của UNCCD (2015) đã xác định các 
nguồn tài chính chủ yếu cho sáng kiến PHCQR như sau:

Tài chính khí hậu  
Một số công cụ tài chính cho hành động về biến đổi khí hậu bao gồm 
Cơ chế Phát triển Sạch (CDM), tài chính REDD+ (Câu hỏi 10), Quỹ Khí 
hậu Xanh, Quỹ Thích ứng, Chương trình Đầu tư của Ngân hàng Thế giới 
trong Lâm nghiệp và các quỹ khí hậu quốc gia. 

Ngân hàng phát triển và tổ chức quốc tế
Các cơ quan này cung cấp viện trợ không hoàn lại và cho vay lãi suất 
thấp hoặc không lãi suất cho các nước đang phát triển. Các nhà tài trợ 
chính bao gồm Ngân hàng Thế giới, Ủy ban Châu Âu, Ngân hàng Phát 
triển Châu Á, Cơ quan Phát triển Pháp, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật 
Bản, Ngân hàng Phát triển Đức KfW và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa 
Kỳ.

Quỹ môi trường
Các quỹ môi trường có sự khác biệt lớn về lượng và nguồn tài trợ. Quỹ 
Môi trường Toàn cầu, được tài trợ bởi nhiều quốc gia, là một trong 
những quỹ lớn nhất. Các quỹ dựa trên quan hệ đối tác công tư như Quỹ 
chống suy thoái đất cũng là một nguồn tài trợ quan trọng. Các quỹ ở cấp 
quốc gia, như Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, cũng phân bổ 
tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các địa phương.  

Tổ chức phi chính phủ quốc tế
Các tổ chức quốc tế tài trợ cho hoạt động PHCQR thông qua tổ chức xã 
hội dân sự trong nước bao gồm: Viện Tài nguyên Thế giới (WRI) và Sáng 
kiến Phục hồi cảnh quan toàn cầu của Viện này; Tổ chức Bảo tồn Quốc tế 
và Quỹ Bảo tồn Toàn cầu của tổ chức này; Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên 
quốc tế (IUCN); Tổ Bảo tồn Thiên nhiên thế giới (WWF); Tổ chức Bảo tồn 
Tự nhiên; và Liên minh Hợp tác Cảnh quan Rừng. 
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Ngân sách và nguồn lực quốc gia
Rất ít quốc gia có ngân sách riêng cho PHCQR. Tuy nhiên, họ có thể có 
ngân sách công chi trả cho hoạt động liên quan đến PHCQR, ví dụ  làm 
rõ quyền sử dụng đất; hạn chế chuyển đổi mục đích sử dụng đất; chia sẻ 
lợi ích; sự tham gia của cộng đồng và các chính sách đảm bảo an toàn; 
nâng cao nhận thức về PHCQR; mua bán tín chỉ giảm phát thải; chi trả 
dịch vụ hệ sinh thái; và chứng chỉ xanh.

Khu vực tư nhân
Tiềm năng tài chính từ khu vực tư nhân rất lớn nhưng vẫn chưa được 
khai thác hiệu quả. Các nhà đầu tư khu vực tư nhân theo đuổi các lợi 
ích khác nhau, bao gồm lợi ích về tính bền vững thông qua trách nhiệm 
xã hội của doanh nghiệp; lợi ích tài chính đối với các nhà đầu tư truyền 
thống; hoặc kết hợp giữa lợi ích về tính bền vững - lợi nhuận từ các 
nhà đầu tư tác động. Các doanh nghiệp này có thể là các công ty ở địa 
phương, cấp quốc gia hoặc đa quốc gia.

Nguồn ngân sách phi truyền thống hoặc nguồn ngân sách mới khác
Các nguồn này bao gồm các sáng kiến dựa vào cộng đồng, như huy 
động vốn từ cộng đồng (crowdfunding) hay thẻ ngân hàng xanh có thể 
khấu trừ tỷ lệ phần trăm chi tiêu của khách hàng để tài trợ cho các sáng 
kiến môi trường.
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Các sáng kiến, chính sách và 
cam kết hỗ trợ PHCQR?

Các tổ chức quốc tế và các quốc gia đã có nhiều cam kết và hành động 
để phục hồi các vùng đất bị suy thoái phù hợp với cách tiếp cận PHCQR.

Các sáng kiến và cam kết toàn cầu

Giảm phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) là 
sáng kiến quốc tế lớn nhất liên quan đến PHCQR, với nguồn ngân sách 
tài trợ lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Sáng kiến này nhằm mục đích ngăn 
chặn hoặc đảo ngược tình trạng mất rừng và suy thoái rừng, đồng thời 
thúc đẩy các phương án sử dụng đất thay thế như rừng trồng và nông 
lâm kết hợp ở các nước đang phát triển. Xem Chương 10 để biết thêm 
thông tin về REDD+ và lồng ghép REDD+ với PHCQR.

9

Mất rừng và suy thoái rừng ở xã Kbal Damrey, huyện Sambo, Kratie, Campuchia, tháng 8 
năm 2020. 
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Thách thức Bonn và Tuyên bố New York về Rừng là những sáng kiến 
quốc tế lớn thúc đẩy PHCQR. Thách thức Bonn là một cam kết được đưa 
ra vào năm 2011 với mục tiêu phục hồi 150 triệu ha đất bị suy thoái và 
mất rừng trên khắp thế giới vào năm 2020. Năm 2014, Tuyên bố New 
York về Rừng đã thông qua Thách thức Bonn, đồng thời mở rộng mục 
tiêu phục hồi 350 triệu ha vào năm 2030. Đến tháng 5 năm 2020, 62 
chính phủ, hiệp hội và doanh nghiệp tư nhân đã cam kết phục hồi hơn 
172 triệu ha.

Ủy ban Toàn cầu về Kinh tế và Khí hậu nhận thấy rằng việc đạt được mục 
tiêu năm 2030 sẽ tạo ra lợi ích ròng 170 tỷ đô la Mỹ mỗi năm từ việc bảo 
vệ lưu vực sông, cải thiện năng suất cây trồng và lâm sản, đồng thời sẽ 
giúp hạn chế biến đổi khí hậu nhờ hấp thụ được từ 1-3 tỷ tấn CO2 mỗi 
năm.

Các hành động hướng tới mục tiêu SDG cũng có thể đóng góp cho 
PHCQR. Mục tiêu 15 đề cập cụ thể đến việc phục hồi đất và rừng, hướng 
tới một thế giới “không còn tình trạng suy thoái” vào năm 2030.

Các sáng kiến và chính sách quốc gia  

Nhiều quốc gia ở Đông Nam Á đặt mục tiêu tăng độ che phủ rừng (Bảng 
1), tuy nhiên không có quốc gia nào trong khu vực này cam kết thực 
hiện các mục tiêu Thách thức Bonn hay Tuyên bố New York về Rừng. Các 
quốc gia có các chính sách và chương trình hỗ trợ thực hiện mục tiêu 
liên quan tớiPHCQR của họ. Tài liệu của FAO & RECOFTC (2016) đã xác 
định một số chính sách, luật sau liên quan đến hỗ trợ phục hồi rừng:

 ■ Hiến pháp năm 2017 của Thái Lan thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng 
trong mọi lĩnh vực

 ■ Kế hoạch Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (NESDP) hỗ trợ hợp tác đa 
phương và liên ngành trong phát triển, bao gồm phát triển lấy con người 
làm trung tâm

 ■ NESDP lần thứ 5 (1982–1986) đặt mục tiêu độ che phủ rừng 40%
 ■ NESDP lần thứ 8 (1997–2001) thúc đẩy trồng rừng và phục hồi các diện 

tích đất suy thoái thông qua mở rộng các khu bảo tồn, rừng trồng và lâm 
nghiệp cộng đồng

 ■ Chính sách Đất đai, Tài nguyên và Môi trường (2011) thúc đẩy các cách tiếp 
cận có sự tham gia trong quản lý rừng
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Mặc dù các quốc gia Đông Nam Á đã có các khung chính sách hỗ trợ 
PHCQR, nhiều bên liên quan vẫn bày tỏ quan ngại về việc thiếu sự tham 
gia của cộng đồng trong các quá trình ra quyết định. Chính phủ cần giải 
quyết vấn đề này để đạt được mục tiêu đã đặt ra và tạo ra môi trường 
thuận lợi cho PHCQR.

Bảng 1: Các diện tích đất suy thoái và các chỉ tiêu về độ che phủ rừng và tái trồng 
rừng ở một số quốc gia Đông Nam Á 

Quốc gia

Diện tích đất bị 
suy thoái (triệu 
ha)  

% Diện tích đất 
bị suy thoái trên 
tổng diện tích

Độ che phủ rừng 
hiện tại 
(thay đổi so với 
giai đoạn 2010-
15)

Chỉ tiêu độ che 
phủ rừng (năm) 

Campuchia 2.6 15% 54% (-1.3%) 60% (2030)

Indonesia 56.9 30% 53% (-0.7%) 53% (2020)

CHDCND 
Lào

8.7 36% 41%(+1%) 70% (2020)

Malaysia - - 68% (+0.1%) -

Myanmar 4.2 6% 44% (-1.8%) 45% (2030)

Philippines 7.6 25% 27% (+3.3%) 30% (2028)

Thái Lan 2.3 4% 32% (+0.2%) 40% (2036)

Việt Nam 9.7 30% 48% (+0.9%) 45% (2020)
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Tại sao cần lồng ghép 
PHCQR với REDD+? Cách 
thức lồng ghép phù hợp?

Phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng chiếm hơn 10% lượng phát thải 
khí nhà kính toàn cầu gây ra biến đổi khí hậu. Sáng kiến Giảm phát thải 
khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) được triển khai 
nhằm giải quyết vấn đề này.

REDD+ là một sáng kiến giảm lượng phát thải các bon từ mất rừng và 
suy thoái rừng, trong đó dấu “+” đề cập vai trò của bảo tồn, quản lý rừng 
bền vững và nâng cao trữ lượng các bon rừng ở các nước đang phát 
triển. REDD+ tạo ra khung chương trình và nguồn lực quan trọng có thể 
huy động cho PHCQR. Ngược lại, PHCQR có thể hỗ trợ các giai đoạn khác 
nhau của chương trình REDD+.

Mối quan hệ tương hỗ giữa REDD+ và PHCQR  

REDD+ và PHCQR đều tìm cách xác định và giải quyết các nguyên nhân 
gốc rễ gây mất rừng và suy thoái rừng. Mục tiêu của REDD+ là giảm 
phát thải. PHCQR giúp các bên liên quan đạt được sự đồng thuận về giải 
pháp phục hồi rừng bền vững nhằm nâng cao hiệu quả tổng thể của 
cảnh quan.
REDD+ kêu gọi sự quan tâm và đầu tư vào rừng ở cấp quốc gia và quốc 
tế. Điều này có thể hỗ trợ PHCQR huy động sự tham gia và hỗ trợ tài 
chính của các bên liên quan. Ngược lại, cách tiếp cận có sự tham gia, tập 
trung vào công bằng xã hội của PHCQR có thể tăng cường các biện pháp 
đảm bảo an toàn REDD+ (Hộp 1).
PHCQR cũng có thể hưởng lợi từ rất nhiều hoạt động, dự án đã triển 
khai trong khuôn khổ chương trình REDD+, ví dụ vận động chính sách và 
nâng cao năng lực cho các bên liên quan, chủ yếu là cho các cộng đồng 
địa phương và người dân tộc thiểu số. Ngược lại, dưới lăng kính cảnh 
quan của PHCQR, các chương trình REDD+ có thể tăng cường tính bền 
vững và mở rộng tác động ra ngoài lĩnh vực lâm nghiệp.   

10



10. Tại sao cần lồng ghép PHCQR với REDD+? Cách thức lồng ghép phù hợp? 50

Nếu thị trường các bon rừng được hiện thực hóa như dự kiến của 
REDD+ thì khu vực tư nhân và các nhà tài trợ khác sẽ nhận thấy các 
khoản đầu tư vào rừng, bao gồm cả đầu tư cho PHCQR, trở nên hấp dẫn 
hơn. Ngay cả trước thời điểm đó, tài chính REDD+ cũng có thể hỗ trợ các 
can thiệp PHCQR. Ví dụ:

 ■ Chương trình UN-REDD được khởi động vào năm 2008 để hỗ trợ xây 
dựng các chiến lược REDD+ quốc gia. Đến tháng 5 năm 2020, Chương 
trình này đã giải ngân được gần 300 triệu đô la Mỹ.

 ■ Quỹ Chuẩn bị sẵn sàng và Quỹ các bon, thuộc Quỹ Đối tác các bon 
trong Lâm nghiệp hỗ trợ các hoạt động REDD+ ở một số quốc gia 
được chọn. Đến tháng 5 năm 2020, các nước tham gia ở Đông Nam Á 
là Campuchia, Indonesia, CHDCND Lào, Thái Lan và Việt Nam.

 ■ Quỹ Môi trường Toàn cầu cũng cung cấp tài chính cho REDD+ trong 
khuôn khổ đầu tư cho quản lý rừng bền vững, với tổng ngân sách 250 
triệu đô la Mỹ trong giai đoạn 2014–2018.

 ■ Ở cấp địa phương, Quỹ tài trợ nhỏ cho các dự án REDD+ dựa vào cộng 
đồng (CBR+) lên tới 50.000 USD đã được UN-REDD và GEF khởi động 
vào năm 2015.

Hộp 1:  Đảm bảo an toàn REDD+  

Trong năm 2010, các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc 
về biến đổi khí hậu đã đưa ra bảy nguyên tắc đảm bảo an toàn để giảm 
thiểu các rủi ro xã hội và môi trường liên quan đến REDD+, trong đó có 
các nguyên tắc:

 ■ Tôn trọng tri thức và quyền của người dân tộc thiểu số và các cộng 
đồng địa phương

 ■ Đảm bảo sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của các bên liên quan, đặc 
biệt là người dân tộc thiểu số và các cộng đồng địa phương 

 ■ Các hành động can thiệp phải phù hợp với công tác bảo tồn rừng tự 
nhiên và đa dạng sinh học để khuyến khích bảo vệ, bảo tồn rừng tự 
nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái, tăng cường các lợi ích xã hội và môi 
trường khác, có tính đến nhu cầu sinh kế bền vững của người dân tộc 
thiểu số và cộng đồng địa phương, cũng như sự phụ thuộc của họ vào 
rừng ở hầu hết các quốc gia
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Các hoạt động tương đồng  

REDD+ và PHCQR đều giải quyết tình trạng mất rừng và suy thoái rừng, 
vì vậy, có thể có các can thiệp tương đồng. Hình 2 đưa ra một số ví dụ về 
các can thiệp có thể phối kết hợp. Lưu ý, đây chỉ là một số gợi ý , cán bộ 
thực hiện cần có thêm phân tích vì việc phối hợp và lồng ghép REDD+ và 
PHCQR có thể thay đổi tuỳ theo bối cảnh địa phương.
 

Hình 2.  Một số ví dụ các lĩnh vực hoạt động tương đồng giữa REDD+ và 
PHCQR

REDD+ PHCQR
Hệ thống theo dõi diễn 
biến và đánh giá tài 
nguyên rừng  

Chiến lược, chính sách và 
kế hoạch hành động REDD+  

Nâng cao năng lực

Đảm bảo an toàn và hệ thống 
thông tin Đảm bảo an toàn  

Hành động REDD+ (giải quyết
tình trạng mất rừng và suy 
thoái rừng)   

Môi trường thuận lợi (chính 
sách, trách nhiệm giải trình

Đánh giá và kiểm tra giám sát 
cảnh quan 

Tầm nhìn và kế hoạch hành động 
PHCQR  

Nâng cao năng lực

Sự tham gia của các bên liên 
quan, bình đẳng giới và hòa nhập 
xã hội  

Các can thiệp PHCQR (giải quyết tình 
trạng mất rừng và suy thoái rừng)

Môi trường thuận lợi (chính 
sách, trách nhiệm giải trình) 
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PHỤ LỤC 1: Các công cụ, hướng dẫn 
và tài liệu tham khảo về PHCQR

Phần này gợi ý các tài liệu tham khảo cho từng giai đoạn PHCQR. Để có 
thêm thông tin chi tiết của từng ấn phẩm, vui lòng xem phần Tài liệu 
tham khảo.

Đánh giá

Xác định tầm nhìn  

Thiết kế 

Triển khai, giám sát và đánh giá     

Truyền thông      

Hướng dẫn của ITTO về phục hồi và quản 
lý các diện tích rừng nhiệt đới thứ sinh và 
bị suy thoái (ITTO 2002): Đưa ra các nguyên 
tắc và khuyến nghị hành động để thúc đẩy 
và khuyến khích việc quản lý, phục hồi và sử 
dụng bền vững rừng thứ sinh và bị suy thoái 
trong phát triển bền vững kinh tế - xã hội 
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Phục hồi cảnh quan rừng: Giới thiệu kỹ 
thuật và khoa học phục hồi cảnh quan 
rừng (ITTO & IUCN 2005): Giải thích khái 
niệm PHCQR và các nội dung chính trong 
PHCQR, bao gồm quản lý thích ứng; các 
mảnh ghép cảnh quan; động lực cảnh quan; 
cách tiếp cận các bên liên quan; xác định các 
phương án triển khai tại địa bàn; các chiến 
lược phục hồi rừng triển khai trực tiếp tại địa 
bàn; mô hình hoá kịch bản; giám sát đánh giá 

Biện pháp trồng rừng: Các nguyên tắc và 
thực hành phục hồi rừng nhiệt đới (Elliott 
và cộng sự 2006): Giới thiệu các kỹ thuật 
phục hồi rừng cho nhiều kiểu rừng nhiệt 
đới; dựa trên nghiên cứu của Ban nghiên 
cứu Phục hồi Rừng của Đại học Chiang Mai; 
hướng dẫn cách huy động sự tham gia của 
cộng đồng địa phương vào phục hồi cảnh 
quan    

Phục hồi rừng nhiệt đới: Hướng dẫn thực 
hành (Elliott và cộng sự 2013): Giới thiệu 
các kỹ thuật phục hồi rừng cho các hệ sinh 
thái rừng nhiệt đới; sử dụng các loài cây bản 
địa để bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi 
trường và hỗ trợ sinh kế địa phương

Hướng dẫn phương pháp đánh giá cơ hội 
phục hồi (IUCN & WRI 2014): Hướng dẫn 
xác định các can thiệp phục hồi và các khu 
vực ưu tiên, lượng hoá chi phí và lợi ích, phân 
tích các yếu tố thành công và phương án tài 
chính  

Tập bản đồ phục hồi cảnh quan rừng 
(GPRFL 2014): Tập bản đồ tương tác, sử dụng 
các bản đồ nền với các lớp bản đồ về cơ hội 
phục hồi, hiện trạng rừng, độ che phủ rừng 
hiện tại và xu thế trong tương lai, áp lực từ 
các hoạt động của con người   

● Đánh giá 
● Xác định tầm nhìn 
● Thiết kế  

● Triển khai, giám sát và đánh giá 
● Truyền thông 
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Khung chi phí - lợi ích để phân tích        
các quyết định phục hồi cảnh quan rừng 
(Verdone 2015): Đưa ra khung tính toán 
các dịch vụ hệ sinh thái và tác động kinh tế 
của các hoạt động PHCQR, để hiểu đánh đổi 
được- mất trong các kịch bản 

Tài chính bền vững cho phục hồi rừng và 
cảnh quan: Cơ hội, thách thức và lộ trình 
phía trước (FAO & Cơ chế toàn cầu của 
UNCCD 2015): Trình bày tổng quan tài chính 
cho PHCQR, các chi phí và cơ hội, các nguồn 
ngân sách và công cụ tài chính cho PHCQR; 
thách thức chính và giải pháp để hỗ trợ đầu 
tư hiệu quả trong PHCQR

Dự báo phục hồi: Phương pháp xây dựng 
các chiến lược PHCQR thông qua đánh giá 
nhanh hiện trạng của các yếu tố thành 
công (WRI 2015): Giới thiệu tiến trình 3 bước 
để xây dựng chiến lược phục hồi cảnh quan 
rừng hiệu quả; một công cụ độc lập và một 
phần của phương pháp đánh giá cơ hội phục 
hồi cảnh quan (ROAM)

Thành công với cách tiếp cận từ dưới lên: 
Giám sát có sự tham gia và phục hồi rừng 
(Evans và Guariguata 2016): Đưa ra khung 
thực hiện và nêu bật một số khía cạnh, bao 
gồm các bước giám sát PHCQR có sự tham 
gia 

Thực hiện phục hồi cảnh quan rừng: Tài 
liệu hướng dẫn cho cán bộ thực hiện 
(Stanturf và cộng sự 2017): Giúp cán bộ 
thực hiện thiết kế, triển khai, giám sát và 
truyền thông kết quả của các chương trình, 
dự án PHCQR, có cân nhắc các mục tiêu giảm 
nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu   

● Đánh giá 
● Xác định tầm nhìn 
● Thiết kế  

● Triển khai, giám sát và đánh giá 
● Truyền thông 
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Quan hệ đối tác công-tư-xã hội dân sự 
trong phát triển cảnh quan bền vững: Tài 
liệu hướng dẫn cho cán bộ quản lý (Heiner 
và cộng sự 2017): Giới thiệu chiến lược lập 
kế hoạch, triển khai và giám sát hoạt động 
phối hợp, quan hệ đối tác, liên minh, cho 
cán bộ quản lý; giải quyết một số thách thức 
như hài hoà quan điểm khác biệt của các 
bên về cảnh quan, điều phối hoạt động ở các 
phạm vi, quy mô khác nhau, hài hoà mục tiêu 
doanh nghiệp với mục tiêu của các bên liên 
quan khác

Các vấn đề giới trong phục hồi cảnh quan 
rừng: Khung thiết kế và đánh giá (Sijapati 
Basnett và cộng sự 2017): Đưa ra khung 
thiết kế và đánh giá hoạt động PHCQR đáp 
ứng giới

Hướng dẫn phục hồi cảnh quan đáp ứng 
giới: Tập trung vào vấn đề giới trong 
phương pháp đánh giá cơ hội phục hồi 
cảnh quan (IUCN 2017): Hướng dẫn áp dụng 
ROAM và triển khai thực hiện PHCQR đảm 
bảo đáp ứng giới; bao gồm xác định, hiểu rõ, 
đàm phán và triển khai hoạt động PHCQR có 
đóng góp cho mục tiêu thu hẹp khoảng cách 
giới

Hướng dẫn đa dạng sinh học để đánh giá 
cơ hội phục hồi cảnh quan rừng  (Beatty 
và cộng sự 2018): Giúp cán bộ thực hiện 
hiểu rõ và truyền thông về tầm quan trọng 
của công việc họ đang làm trong bối cảnh đa 
dạng sinh học, đồng thời lồng ghép đa dạng 
sinh học vào các lĩnh vực khác; các chiến lược 
cảnh quan dựa trên đánh giá này sẽ giúp 
đảm bảo các khoản đầu tư PHCQR sẽ mang 
lại lợi ích về đa dạng sinh học  

● Đánh giá 
● Xác định tầm nhìn 
● Thiết kế  

● Triển khai, giám sát và đánh giá 
● Truyền thông 
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Tại RECOFTC, chúng tôi tin tưởng vào một tương 
lai nơi mọi người sống bình đẳng và bền vững với 
những khu rừng xanh tươi, trù phú. Chúng tôi 
luôn theo đuổi cách tiếp cận dài hạn, bao trùm, 
dựa trên cảnh quan để hỗ trợ các cộng đồng địa 
phương, bảo đảm các quyền về đất đai và tài 
nguyên của họ, ngăn chặn tình trạng mất rừng, 
phát triển sinh kế thay thế và thúc đẩy bình đẳng 
giới. Chúng tôi là tổ chức phi lợi nhuận duy nhất 
với tầm nhìn và sứ mệnh này ở khu vực Châu Á 
- Thái Bình Dương. Với hơn 30 năm kinh nghiệm 
làm việc với con người và rừng, chúng tôi đã xây 
dựng mối quan hệ tin cậy với các đối tác ở các 
cấp, từ cơ quan đa phương đến chính phủ, khu 
vực tư nhân và cộng đồng địa phương. Các sáng 
kiến và hoạt động của chúng tôi đã góp phần 
giúp các quốc gia thúc đẩy quản trị rừng hiệu 
quả, giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, 
góp phần đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền 
vững trong Chương trình Nghị sự 2030 của Liên 
Hợp Quốc.
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Các đơn vị tài trợ

Hoạt động của RECOFTC được tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác và Phát triển Thụy Sĩ (SDC) và Cơ quan 
Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển (SIDA).
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