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TRÌNH BÀY TẠI HỘI THẢO
Rừng phòng hộ tại Việt Nam:  Giải pháp quản lý, bảo vệ và phục hồi nhằm đảm bảo an ninh môi trường 



- Dân số gia tăng cơ học => Nạn phá rừng, suy thoái rừng, tranh chấp đất đai
- Nguồn nước bị khai thác quá mức, hạn hán mùa khô, lũ lụt, xói lở mùa mưa
- Cây công nghiệp/hàng hóa phát triển khó kiểm soát – an ninh lương thực, lấn chiếm đất rừng
- Quản trị tài nguyên yếu kém => Vai trò của các tổ chức CSOs, cộng đồng
- Đói nghèo, nhóm dễ tổn thương khá phổ biến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đầu nguồn

Vấn đề khó khăn, thách thức



Dân số và tài nguyên rừng khu vực Tây Nguyên
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Thách thức toàn cầu



Tiếp cận cảnh quan được nhiều tổ chức quan tâm, nghiên cứu và áp dụng



Tính bao trùm và quản trị bền vững cảnh quan



• Định hướng của ngành

• Định hướng quốc gia

Quản lý rừng bền vững

Nông nghiệp bền vững

Tiếp cận ngành

Kinh tế Rừng

Nước Nông nghiệp



• Vai trò khối tư nhân

• Kết nối người sản xuất, người tiêu
dùng

=> Thiên về chứng nhận/chứng chỉ

Tiếp cận chuỗi giá trị

Nhà buôn

Người sử dụng

Nhà phân phối

Nhà chế biến

Người sản xuất



Tư nhân

Môi trường

Nhà nước

Xã hội

Tiếp cận cảnh quan
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Rừng

SX nông nghiệp nhỏ

Khu vực cây CN lớn

Khu dân cư
N-L kết hợp

Chăn nuôi



• Đa dạng hình thức, đa dạng kiến thức, và đa dạng giá trị

• Hiểu biết chung, đồng thuận

• Đàm phán

• Ra quyết định



Source: CDI/WUR

Tương tác và hài hòa lợi ích trong tiếp cận cảnh quan



• Tăng thu nhập

• Tăng giá trị sx nông nghiệp 

• Đa dạng nguồn thu 

• Tiết kiệm thời gian thực hiện 

• Cải thiện an ninh lương thực 

Lợi ích riêng lẻ

• Giảm suy thoái tài nguyên 

• Các chức năng hệ sinh thái tốt hơn 

• Bảo tồn đa dạng sinh học tốt hơn 

Lợi ích môi trường chung 

• Phối hợp giữa các bên tốt hơn 

• Phối hợp và lập kế hoạch tốt hơn cho chính phủ 

• Chính phủ nhận biết tốt hơn về đàm phán về các vấn để với các bên liên quan 

• Có nhiều cơ hội sản xuất, kinh doanh 

• Hiểu biết rõ ràng hơn về sự đánh đổi  (môi trường – kinh tế)

Lợi ích chung xã hội, thể chế 



Chia sẻ mục tiêu

Sự tham gia

Trách nhiệm 

Theo dõi giám sát

Thích nghi
Kinh tế

Môi trường

Quản trị

Xã hội

Tiếp cận cảnh quan là một tiến trình

• Chuẩn bị và thực hành
• Chấp nhận sự đa dạng
• Hài hòa, thúc đẩy sự tương tác 

Vấn đề cốt lõi 



Vấn đề quản lý và phục hồi rừng đảm bảo an ninh môi trường – xã hội

- Cam kết chính trị của chính quyền các cấp
- Hạ tầng và vốn xã hội
- Quyền và trách nhiệm của người dân (đất đai, tài nguyên)
- Sự tham gia của các bên (tư nhân, nhà nước, xã hội dân sự, cộng đồng)
- Quản trị địa phương (tham gia, minh bạch, giải trình, …)
- Vấn đề giới và nhóm bất lợi
- Phát huy kỹ thuật công nghệ cao nhưng tôn trọng khác biệt, bảo vệ văn hóa truyền thống



Cam kết chính trị



Đánh đổi lợi ích kinh tế - môi trường



Phát huy luật tục - Bảo vệ nguồn nước



Nông – Lâm kết hợp đa dạng hóa nguồn thu



Thích
ứng
biến
đổi
khí
hậu



Tôn trọng sự khác biệt – Phát
huy văn hóa truyền thống trong
quản lý, sử dụng và phục hồi tài

nguyên rừng



Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số



Mooi plaatje

Trân trọng cảm ơn


