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            Việt Nam là một trong những điểm nóng đa dạng sinh học 
quan trọng nhất trên toàn cầu. Bảo tồn và duy trì các hệ sinh thái  
đa dạng để đảm bảo an ninh lương thực, tạo sinh kế và bảo vệ con 
người cũng như động thực vật trước các tác động của thiên tai và 

biến đổi khí hậu là nhiệm vụ hết sức quan trọng. 

Sau ba năm thực hiện, dự án đã góp phần đáng kể và hiệu quả vào mục 
tiêu quan trọng này thông qua hỗ trợ nghiên cứu, xây dựng, và cải thiện môi trường 
pháp lý, bao gồm xây dựng luật Lâm nghiệp, các văn bản dưới luật, chiến lược và  
quy hoạch ngành với trọng tâm tập trung vào rừng đặc dụng và phòng hộ.   

Một quốc gia giầu đa dạng sinh học, với những  
thách thức lớn trong bảo tồn, những thành tựu quan trọng, 

các cơ hội tuyệt vời

“

”Ông Trần Quang Bảo
Phó Tổng cục trưởng - Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam 
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  THÔNG TIN TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

Việt Nam - Một quốc gia giầu đa dạng sinh học 
có tầm quan trọng toàn cầu 

Các cơ quan nhà nước quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ từ cấp trung ương đến địa  
phương thực hiện các cơ chế mang lại lợi ích cho người dân địa phương từ công tác bảo tồn  
đa dạng sinh học và quản lý rừng bền vững. 

 Tăng cường khung chính sách, hướng dẫn kỹ thuật và tăng cường năng lực ở cấp quốc gia
 Quản lý và tài chính bền vững cho bốn khu rừng đặc dụng và phòng hộ tham gia dự án
 Thúc đẩy sự tham gia của các chủ thể ngoài nhà nước vào thực hiện VPA FLEGT 

MỤC TIÊU DỰ ÁN

NHỮNG HOẠT ĐỘNG  
CẦN ƯU TIÊN

Quản lý

tốt 
đa dạng sinh học rừng và các dịch vụ  
hệ sinh thái tại Việt Nam là nhiệm vụ  

quan trọng đối với Việt Nam và thế giới 

14.677.215 ha
rừng

(42.01% tổng diện tích lãnh thổ  
quốc gia; 0.36% tổng diện tích  

rừng trên toàn thế giới)

Nguồn sinh kế của ít nhất  

30 Triệu 
Người Việt Nam

Một trong 16 điểm nóng

 Đa dạng sinh học  
toàn cầu
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Rừng phòng hộ Trạm Tấu

49.304 ha Tổng diện tích rừng

26.726 ha Diện tích rừng tự nhiên 

11 Các nhóm dân tộc thiểu số

Tổng 254.298 ha rừng, 
73,28% diện tích rừng đó là rừng tự nhiên 

Vườn quốc gia Cát Tiên 

82.597 ha Tổng diện tích rừng

77.834 ha Diện tích rừng tự nhiên 

11 Các nhóm dân tộc thiểu số

Khu dự trữ thiên nhiên Thần Sa Phượng Hoàng

52.359 ha Tổng diện tích rừng

17.413 ha Diện tích rừng tự nhiên 

09 Các nhóm dân tộc thiểu số

Vườn quốc gia Bidoup Núi Bà

70.038 ha Tổng diện tích rừng

64.373 ha Diện tích rừng tự nhiên 

08 Các nhóm dân tộc thiểu số

CÁC KHU RỪNG ĐẶC DỤNG, PHÒNG HỘ THAM GIA DỰ ÁN



NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT CỦA DỰ ÁN

Những kết quả  
vượt chỉ tiêu

Hỗ trợ xây dựng chính sách
và khung pháp luật

Hỗ trợ xây dựng các phương  
án quản lý rừng bền vững

Tài chính bền vững cho rừng 
đặc dụng, phòng hộ 

Hỗ trợ phát triển du  
lịch bền vững

Công cụ giám sát không 
gian và báo cáo: SMART

Hội nghị, hội thảo  
và tập huấn

Những dự án kế tiếp,
một chặng đường mới
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HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ KHUNG PHÁP LUẬT 

 11/2017 10/2018 11/2018 4/2021 8/2021

Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14: 
Chương III 
(quản lý rừng đặc dụng & phòng hộ)

Quyết định 447 ngày 
11/10/2018/TCLN hướng 
dẫn chi trả tiền dịch vụ  
môi trường rừng qua tài 
khoản ngân hàng 

Nghị định 156/2018/NĐ-CP 
(hướng dẫn thực hiện Luật 
Lâm nghiệp) 

Thông tư 28/2018/TT-
BNNPTNT quy định quản lý 
rừng bền vững 

Thông tư 31/2018/TT-
BNNPTNT quy định phân định 
ranh giới rừng 

Quyết định 523/QD/TTg 
phê duyệt Chiến lược 
Phát triển Lâm nghiệp 
Việt Nam 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050

Quyết định 1183/TCLN: 
hướng dẫn xây dựng đề 
án phát triển du lịch sinh 
thái trong các khu rừng 
đặc dụng, phòng hộ 

167 BQL rừng đặc dụng

 2.303.961 ha 

 14,19% đất lâm nghiệp

216 BQL rừng đặc dụng

     5.905.870 ha

     34% đất lâm nghiệp
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HỖ TRỢ XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

Rừng phòng hộ 
Trạm Tấu

Khu dự trữ thiên nhiên 
Thần Sa Phượng Hoàng

Vườn quốc gia  
Cát Tiên 

  100% tổng số 12 xã 

  94% các đại diện cộng đồng  
 là người dân tộc thiểu số 

  50% tổng số 8 xã 

  94% các đại diện cộng đồng  
 là người dân tộc thiểu số 

  96% của tổng số 12 xã

  10 cuộc họp tham vấn cộng đồng 

  Thông tư quy định về quản lý rừng bền vững 
 28/2018/TT-BNNPTNT

 238 đại diện cộng đồng đã được tham vấn  Phương pháp tham vấn 

  Hướng dẫn Hỏi & Đáp xây dựng phương án quản  
 lý rừng bền vững cho rừng đặc dụng và phòng hộ 

Vườn quốc gia 
Bidoup Núi Bà
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HỖ TRỢ XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG 

  01 Công cụ được áp dụng trên toàn cầu - đã được kiểm nghiệm tại 10 quốc gia 

  Công cụ này đã được dịch sang tiếng Việt để các bên liên quan sử dụng

  02 Thảo luận kỹ thuật với 10 tổ chức phi chính phủ trong nước/ 
 quốc tế tại Việt Nam 

  02 Đánh giá quản trị và tính công bằng đã được thực hiện thí điểm tại  
 vườn quốc gia Cát Tiên và rừng phòng hộ Trạm Tấu-Kết quả làm cơ sở  
 xây dựng phương án QLRBV của 2 khu rừng này

  Trên 100 cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước và đại diện cộng đồng  
 đã tham gia vào quá trình tham vấn

  Công cụ này có thể được áp dụng vào đánh giá cấp danh hiệu danh  
 lục xanh của IUCN 

Công cụ đánh giá quản trị và tính công bằng của các khu  
bảo tồn (SAGE)  

Tất cả các bên liên quan đều có thể bày tỏ quan điểm

Hỗ trợ cải thiện tính quản  
trị và tính công bằng của  
các khu rừng đặc dụng, 
phòng hộ

Thu thập thông tin phục  
vụ quản lý
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TÀI CHÍNH BỀN VỮNG

01 Sổ tay   
Hướng dẫn trả tiền dịch vụ môi trường  

rừng qua tài khoản ngân hàng 

01 Đánh giá hiện trạng tài 
chính các khu rừng đặc dụng, 

phòng hộ tại Việt Nam 
Tự chủ tài chính: nhu cầu, phương án  

và định hướng (toàn quốc)

01 Chiến lược tài chính 
bền vững 

Dành cho vườn quốc gia Cát Tiên 

04 Đánh giá hiện trạng tài 
chính của 04 khu rừng đặc 

dụng, phòng hộ
Sử dụng công cụ tự đánh giá hiện 

trạng tài chính khu bảo tồn (PAFSAT)

01 Hướng dẫn
Cách tiếp cận theo lộ trình nhằm đạt  

được bền vững tài chính cho các khu rừng  
đặc dụng và phòng hộ đã hoàn thành,  

có thể đưa vào áp dụng 
  Chi phí giao dịch giảm 2,55 lần
  Thời gian chi trả giảm 3,9 lần
  Nhân lực (số ngày công) giảm 6,5 lần 
  Tỷ lệ chủ hộ là phụ nữ đạt 36% 
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HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG

  Đánh giá hiện trạng dịch vụ du lịch tại các khu rừng đặc  
 dụng, phòng hộ 

  Hướng dẫn „Xây dựng đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong  
 rừng đặc dụng, rừng phòng hộ“ để áp dụng chung trên toàn quốc

  Xây dựng đề án phát triển du lịch bền vững cho vườn quốc gia  
 Cát Tiên (theo hướng dẫn chung nói trên)

  Tóm lược chính sách về phát triển du lịch bền vững trong  
 rừng đặc dụng, phòng hộ
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CÔNG CỤ GIÁM SÁT KHÔNG GIAN VÀ BÁO CÁO: SMART

  Mô hình dữ liệu SMART chuẩn hóa đã hoàn thành, các khu rừng đặc dụng,  
 phòng hộ tại Việt Nam có thể áp dụng trong năm 2022

  Tập huấn sử dụng phiên bản SMART cập nhật nhất và mô hình dữ liệu đã chuẩn hóa
  09 khu rừng đặc dụng, phòng hộ đã được hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị SMART

 02 khu rừng đặc dụng, phòng hộ đã được hỗ trợ điện thoại thông minh
  Mạng lưới SMART đã được thành lập và củng cố 

Hướng dẫn sử dụng  
trang thiết bị   

Bộ tài liệu hướng dẫn triển  
khai SMART đã được dịch  

sang tiếng Việt 

220 Điện thoại 
thông minh 

104 GPS

27 Máy tính  
(máy tính xách tay  
+ máy tính để bàn)

240 Ống nhòm

111 Máy ảnh
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SỰ KIỆN VÀ TẬP HUẤN

  Các hội nghị và hội thảo quốc gia
  Các hội thảo đối thoại chính sách
  Các hội thảo tập huấn
  Các hoạt động huấn luyện 

83 
Hội nghị, hội thảo, tập huấn

trong thời gian thực hiện dự án

6.079 
Đại biểu tham dự các hội nghị, hội 

thảo, và các khóa tập huấn
Khoảng 1.000.000.000 đại biểu tham 
dự các sự kiện trực tuyến hoặc là độc 

giả của các ấn phẩm của dự án

183 
Báo cáo và sản phẩm  

kỹ thuật 

  Từ lãnh đạo ngành đến người dân cộng đồng
  Những nhà hoạch định chính sách ở cấp   

 trung ương và cấp tỉnh 
  Các nhà quản lý rừng đặc dụng và phòng hộ  

  Đóng góp thông tin đầu vào  
 cho nhiều đối thoại chính sách  
 và quá trình xây dựng chính sách 

  Tất cả các bên liên quan quan  
 tâm đều tiếp cận được 



NHỮNG KẾT QUẢ VƯỢT CHỈ TIÊU 
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Chỉ tiêu  Kết quả

02 Văn bản pháp luật  06 Chính sách quốc gia và 04 hướng dẫn áp dụng trên toàn quốc

02 Hướng dẫn bổ sung về tài chính bền vững cho  
các khu rừng đặc dụng, phòng hộ  02 Hướng dẫn bổ sung về tài chính bền vững cho các khu rừng đặc dụng, phòng hộ 

02 Phương án quản lý rừng bền vững  01 Phương án quản lý rừng bền vững đang chờ phê duyệt, 02 phương án đang được  
      xây dựng 

02 Chiến lược tài chính bền vững thuộc các phương án  
quản lý rừng bền vững

 01 Báo cáo đánh giá hiện trạng tài chính rừng đặc dụng, phòng hộ tại Việt Nam 
 04 Báo cáo đánh giá hiện trạng tài chính của 04 khu rừng đặc dụng, phòng hộ sử dụng 

      công cụ tự đánh giá nhanh hiện trạng tài chính khu bảo tồn (PAFSAT)
 01 Chiến lược tài chính bền vững dành cho vườn quốc gia Cát Tiên 
 01 Đề án và Chiến lược du lịch bền vững

02 Các báo cáo thường niên về hiện trạng các khu rừng  
đặc dụng, phòng hộ 

 02 Báo cáo thường niên 
 01 Cuốn sách giới thiệu 96 khu rừng đặc dụng tại Việt Nam 
 04 Cuốn sách giới thiệu về 04 khu rừng đặc dụng, phòng hộ tham gia dự án

01 Hướng dẫn thực hiện và giám sát thực hiện VPA FLEGT  01 Nghiên cứu về các chỉ số đánh giá tác động của VPA FLEGT, tập trung vào các  
      nhóm dân tộc thiểu số 

01 Báo cáo độc lập về quản trị rừng của mạng lưới các tổ   
chức phi chính phủ Việt Nam tham gia thực hiện VPA FLEGT  01 Tóm lược chính sách về quản trị trong ngành chế biến gỗ

02 Tỉnh đã tích hợp các dịch vụ hệ sinh thái vào nhiệm vụ  
quy hoạch tỉnh (2021-2030)  03 Tỉnh đã tích hợp các dịch vụ hệ sinh thái vào nhiệm vụ quy hoạch tỉnh 
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NHỮNG DỰ ÁN KẾ TIẾP – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG MỚI 

Một đề xuất dự án mới mang tên “Bảo tồn, tài chính bền vững và phát triển các hệ sinh  
thái hỗn hợp trong các khu rừng đặc dụng và phòng hộ tại Việt Nam” đã được xây dựng và ghi  

nhận trong cuộc họp tham vấn cấp chính phủ trong năm 2021

Các lĩnh vực hoạt động được đề xuất

  Bảo tồn, tài chính bền vững và xây dựng các hệ sinh thái hỗn hợp   
 trong các khu rừng đặc dụng và phòng hộ tại Việt Nam

  Các mô hình phát triển du lịch bền vững và bảo tồn đa dạng  
 sinh học trong các hệ sinh thái hỗn hợp (biển/đất) và sử dụng bền   
 vững các hệ sinh thái rừng

  Phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên của rừng đặc dụng và  
 phòng hộ nhằm cải thiện khả năng thích ứng của các hệ sinh thái  
 rừng trong bối cảnh của biến đổi khí hậu



Chương trình bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng Việt Nam 

ĐỐI TÁC THỰC HIỆN VÀ PHỐI HỢP   

Xin trân trọng cảm ơn các cơ quan tổ chức đã  
phối hợp cùng chúng tôi thực hiện dự án thành công  

trong những năm qua!



Chương trình bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng Việt Nam 

12/2021

Thay mặt cho
Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh  
tế Liên bang Đức (BMZ)
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Chương trình bảo tồn,  
sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các  
dịch vụ hệ sinh thái rừng Việt Nam 


