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Lời giới thiệu
Cơ chế chia sẻ lợi ích trong sáng kiến "Giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế
mất rừng và suy thoái rừng" (REDD+) được coi như là “sự thỏa thuận giữa các bên liên quan,
như các tổ chức tư nhân, cộng đồng địa phương, các cơ quan chính phủ và các tổ chức phi lợi
nhuận về cách thức chia sẻ lợi ích một cách công bằng trong việc kinh doanh tín chỉ carbon
rừng1”.
Hệ thống chia sẻ lợi ích (BDS) do đó đã trở thành một vấn đề quan trọng trong việc thực hiện
các hoạt động REDD+ ở Việt Nam. Các nghiên cứu ban đầu được tiến hành thông qua Chương
trình UN-REDD, trong đó bao gồm quá trình khảo sát và xây dựng cấu trúc BDS phù hợp cho
REDD+ ở Việt Nam, xoay quanh các vấn đề như hệ thống pháp lý, thể chế thích hợp nhất cho
BDS, mức chia sẻ lợi ích bao nhiêu, cho ai và khi nào. Các lợi ích môi trường và xã hội cũng
được nhấn mạnh trong quá trình thiết kế BDS. Do đó, vấn đề đa lợi ích là một trong những kim
chỉ nam của Chương trình UN-REDD và trong quá trình xây dựng Chương trình REDD+ quốc
gia. Đặc biệt, Chương trình UN-REDD Việt Nam đang nghiên cứu hệ số chi trả cho các hoạt
động REDD+ (hệ số R), coi đây là một công cụ để giúp REDD+ mang lại lợi ích nhiều mặt cho
Việt Nam. Hệ số R được xây dựng với mục đích giới thiệu cách thức chi trả REDD+ dựa vào
kết quả thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chia sẻ lợi ích REDD+ phù hợp với các lợi
ích về xã hội, môi trường và địa lý khác nhau. Trong trường hợp này, hệ số R cũng có thể được
xem như là một loại hình của các chính sách đảm bảo an toàn về môi trường và xã hội đang
được triển khai thông qua cơ chế BDS. Báo cáo này sẽ tập trung vào đề xuất xây dựng hệ số R,
tập trung vào vấn đề đa lợi ích được tích hợp trong quá trình xây dựng các hệ thống chia sẻ lợi
ích trên toàn cầu và xác định một số yếu tố cân bằng chính phù hợp để tích hợp. Các hệ số R sau
đó sẽ được thảo luận, giải thích trong công thức tính toán và các biện pháp ước đoán được sử
dụng để lượng hóa. Phần cuối báo cáo là kết quả thảo luận của các cuộc tham vấn được triển
khai về xây dựng và ứng dụng hệ số R ở huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng.
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Tổ chức Nông lương thế giới (FAO) (2005)
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I. Đa lợi ích trong BDS: kinh nghiệm quốc tế
1.1. Xác định lợi ích nhiều măt trong việc chi trả và quyết định về hình thức chi trả
Giai đoạn đầu tiên của REDD+ trên thế giới đã cho thấy các kinh nghiệm và bài học của quốc tế
từ việc chia sẻ lợi ích, đặc biệt là cho REDD+, là có giới hạn. Mặc dù vậy, có thể rút ra một số
bài học kinh nghiệm từ các hệ thống chi trả khác nhau để cân nhắc xem xét xây dựng BDS cho
REDD+ tại Việt Nam. Đặc biệt, chi trả cho dịch vụ sinh thái rừng (PES) trên thế giới đã đưa ra
một số cách thức sáng tạo bảo đảm mang lại lợi ích nhiều mặt trong quá trình phân bổ nguồn
thu từ PES. Kinh nghiệm từ các dự án PES tại Nepal đã cho thấy các vấn đề xã hội đã được tích
hợp vào cơ chế chi trả. Trong trường hợp này, quá trình chi trả cho dịch vụ carbon ở ba huyện
thí điểm đã được chia thành hai giai đoạn. Đầu tiên là chi trả theo kết quả hoạt động cho cộng
đồng trên cơ sở đo lường lượng carbon được hấp thụ thông qua các hoạt động theo dõi carbon
có sự tham gia (PCM). Hình thức này chiếm 40% tổng mức chi trả cho việc thực hiện các hoạt
động REDD+. Sau đó, 60% tổng mức chi trả còn lại được phân phối trên cơ sở tình hình kinh tế
- xã hội của cộng đồng được xác định thông qua các cuộc thảo luận ở cấp cộng đồng. Trong
trường hợp này, mức chi trả cao hơn sẽ dành cho các khu vực chịu thiệt thòi xét về góc độ xã
hội. Dự án Oddar Meanchey tại Campuchia đã minh họa một trường hợp chia sẻ đa lợi ích được
giải quyết thông qua thoả thuận giữa các bên liên quan ở địa phương. Theo thỏa thuận này, 50%
thu nhập ròng từ hoạt động REDD+ được đề xuất phân bổ trực tiếp cho các cộng đồng địa
phương để khuyến khích cho những nỗ lực thực hiện các hoạt động REDD+. Ngoài ra, kinh
nghiệm từ Costa Rica cho thấy chia sẻ đa lợi ích được giải quyết theo cách cân đối các chi trả
trong nội bộ cộng đồng và do cộng đồng quyết định. Ví dụ, đối với nơi có giá trị dịch vụ sinh
thái cao (tại các khu vực có dân cư bản địa sinh sống), PES đã được sửa đổi để khuyến khích
người dân bản địa có quyền hưởng lợi từ PES, dù không có quyền sở hữu đất. Một ví dụ khác từ
Lombok, Indonesia: các bên liên quan địa phương thống nhất chuyển khoản chi trả lợi ích PES
vào quỹ quản lý rừng cộng đồng. Sau đó, các hộ gia đình có thể đăng ký sử dụng các khoản tài
trợ nhỏ từ Quỹ để đầu tư vào các hoạt động sinh kế ở mức độ hộ gia đình. Trong trường hợp
này, đa lợi ích được giải quyết thông qua việc chia sẻ lợi ích từ các hoạt động PES chuyển vào
quỹ cộng đồng chung, sau đó bất cứ ai trong cộng đồng đều có quyền hưởng lợi dựa trên nhu
cầu của họ. Các Quỹ cộng đồng tương tự đã được sử dụng trong các dự án PES và các dự án
không liên quan đến PES trên toàn cầu. Ngoài ra, còn có các ví dụ khác về các quỹ cộng đồng
được sử dụng như là một phương tiện hiệu quả để đạt được công bằng và hiệu quả về kinh tế và
xã hội trong việc chia sẻ lợi ích. Một ví dụ từ chương trình Bolsa Floresta ở Brazil là lợi ích từ
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chương trình được chia sẻ thông qua các cơ chế quỹ cộng đồng2. Những cơ chế này phân phối
lợi ích cho các chủ thể trực tiếp và gián tiếp tham gia vào các hoạt động bảo vệ rừng thông qua
các chương trình đầu tư cộng đồng, sau đó được hỗ trợ bổ sung bằng đầu tư của chính phủ. Việc
xác định làm thế nào để sử dụng quỹ cho các hoạt động tạo thu nhập bền vững cho cộng đồng là
do cộng đồng tự quyết định.
Một ví dụ khác về việc Quỹ cộng đồng có thể hỗ trợ như thế nào để đạt được đa lợi ích trong
việc phân bổ nguồn thu từ các cơ chế lâm nghiệp cộng đồng ở Nepal. Tại đây, các nhóm cộng
đồng sử dụng rừng (CFUG) được thành lập theo một số dự án quản lý rừng cộng đồng (CFM)
đã triển khai thành công và nguồn thu từ kinh doanh gỗ rừng trồng được chuyển cho CFUG để
xây dựng cơ sở hạ tầng của cộng đồng và thực hiện các dịch vụ bảo vệ, quản lý rừng3.
Các ví dụ khác về lồng ghép vấn đề công bằng vào các cơ chế chia sẻ lợi ích cũng được thể hiện
trong các dự án quản lý rừng cộng đồng phối hợp với các doanh nghiệp nhà nước. Kế hoạch hợp
tác về mặt xã hội giữa doanh nghiệp và cộng đồng được xây dựng để hỗ trợ những đối tượng
kém may mắn và dễ bị tổn thương nhất của cộng đồng thông qua việc chia sẻ lợi ích. Trong
trường hợp này, quỹ cộng đồng cũng được thành lập, trong đó một phần thu của doanh nghiệp
được đầu tư cho quỹ. Quỹ này sau đó được sử dụng để tài trợ cho các dự án do cộng đồng đề
xuất. Tuy nhiên, cơ chế quỹ như vậy phải được hỗ trợ bởi các phương pháp giám sát và báo cáo
minh bạch, cũng như quy trình giải quyết khiếu nại độc lập để đảm bảo rằng các cơ cấu quyền
lực trong các nhóm cộng đồng không dẫn đến các vấn đề như đặc quyền đặc lợi và cơ bản “làm
sáng tỏ” hiệu quả lợi ích về nhiều mặt.

2
3

http://www.fas-amazonas.org/
Subedi pers comm. (2011)
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Để đảm bảo việc chia sẻ lợi ích đúng đối tượng cũng có thể được hỗ trợ thông qua quá trình xây
dựng năng lực và tăng cường quyền lực cho chính quyền địa phương trong lập kế hoạch và quản
lý REDD+. Chính quyền địa phương như các cơ quan lâm nghiệp, thường là một vài cơ quan
chính phủ ở nông thôn, thường có kết nối chặt chẽ với cộng đồng và do đó có thể cung cấp
thông tin từ cộng đồng. Điều này sẽ giúp mang lại đa lợi ích thông qua việc đảm bảo lợi ích phù
hợp với mong muốn và nhu cầu của cộng đồng, và đảm bảo cộng đồng được tham gia quá trình
ra quyết định về chia sẻ lợi ích công bằng. Khu vực tư nhân cũng có thể tham gia, ví dụ thông
qua việc hỗ trợ tăng cường năng lực theo dõi, giám sát dự án và đào tạo kỹ thuật cho cán bộ
chính quyền địa phương
1.2. Các yếu tố cân bằng đa lợi ích và các rủi ro
Điều quan trọng là để đạt được công bằng trong việc chia sẻ lợi ích, cần cân nhắc đảm bảo cân
bằng giữa các yếu tố liên quan đến việc đảm bảo tính đa lợi ích, tính hiệu quả và hiệu suất hoạt
động của bản thân hệ thống BDS.
Trước tiên, đảm bảo cân bằng giữa lợi ích và chi phí giao dịch (thời gian và tiền bạc) liên quan
đến việc thực hiện chi trả. Đặc biệt, khi xác định tính toán lợi ích, có những chi phí liên quan
cần được trừ đi từ nguồn trả cho các cộng đồng hoặc các yếu tố REDD+ khác. Việc bổ sung tiêu
chí cho hệ số chi trả đòi hỏi phải có tiền để thẩm định, kiểm chứng, đo lường (thường do chính
quyền địa phương thực hiện). Việc này sẽ làm tăng chi phí và do đó có thể làm giảm kinh phí
dành cho các hoạt động khác.
Điều này đòi hỏi phải có các hệ thống hiệu quả để đo lường, kiểm tra và theo dõi các chi phí
như vậy, để đảm bảo chi phí không tăng lên và không làm giảm lợi ích của các đối tượng hưởng
lợi từ REDD+. Bất cứ nơi nào có thể, việc triển khai các hệ thống như vậy cần được kết hợp với
hệ thống quản lý tài chính hiện tại. Một yếu tố thiết yếu của hệ thống quản lý tài chính là sự
giám sát của bên thứ ba nhằm đảm bảo rằng các lợi ích REDD+ không chỉ đơn giản được lồng
ghép vào các quá trình hoặc các chương trình khác mà còn không “được sử dụng” cho các đầu
tư không liên quan. Những nỗ lực để lồng ghép vấn đề đa lợi ích vào BDS cũng có thể có hậu
quả không mong muốn là lọai trừ các đối tượng đáng lẽ nên được ưu tiên. Kinh nghiệm quốc tế
đã cho thấy nỗ lực ưu tiên cho các chủ sử dụng đất nghèo hơn đôi khi có thể tạo ra một rào cản
đối với sự tham gia của họ vào các hoạt động. Trong một số trường hợp, các chủ sử dụng đất
sống khá xa khu vực phải quản lý bảo vệ nên rất khó có thể bảo vệ rừng, trong khi đó chưa có
cơ chế khuyến khích những cộng đồng dân cư nghèo tại chỗ tham gia quản lý (thường là vùng
sâu vùng xa). Đây là một vấn đề tồn tại trong khi thiết kế xây dựng BDS, nó nhấn mạnh một
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thiếu sót tiềm ẩn của vấn đề đa lợi ích trong xây dựng BDS về những rủi ro mà việc ưu tiên, ưu
đãi có thể mang lại. Ngoài ra còn có các rủi ro mà các nhà hoạch định chính sách cần phải chú ý
để có thể kết hợp vấn đề đa lợi ích trong BDS. Ví dụ, việc phân biệt đối xử với các nhóm có
hoàn cảnh khó khăn khác nhau trong xã hội có khả năng cách ly các nhóm này ra khỏi sự phát
triển xã hội (thường là dân tộc thiểu số), và gây ra các xung đột cao độ (ví dụ, xung đột về giới
tính). Trong trường hợp này, cần phải cân nhắc để cân bằng các tiêu chí trong bối cảnh địa
phương. Một lần nữa, điều này chứng minh hiệu quả của việc các nhóm cộng đồng được tham
gia vào quá trình ra quyết định. Một nguy cơ khác liên quan đến việc xác định đa lợi ích của
BDS là cách lợi ích được chia sẻ và sử dụng. Các chủ thể tham gia quản lý BDS phải hiểu rõ
ràng là bằng cách nào và tại sao vấn đề đa lợi ích được đưa vào cơ chế chi trả để tránh việc tính
sai lợi ích hoặc tính sai trong phân bổ. Điều này cho thấy cần phải hết sức cẩn thận khi truyền
đạt ý định thúc đẩy sự công bằng trong chia sẻ lợi ích, đặc biệt là đối với các cơ quan địa
phương có trách nhiệm thực hiện và đo lường.

II. Đa lợi ích và BDS ở Việt Nam
Cơ chế chi trả cho các dịch vụ sinh thái rừng (PFES) đã đặt nền móng cho vấn đề đa lợi ích
trong việc chia sẻ lợi ích từ việc cung cấp dịch vụ sinh thái ở Việt Nam. Với cơ
chế này, theo Quyết định 380/QĐ-TTg ban hành ngày 10/4/2008 về việc chi trả dịch vụ môi
trường rừng, việc chi trả cho các bên liên quan tích cực tham gia vào quản lý rừng cung
cấp lợi ích trực tiếp cho các công ty đóng tại địa bàn hoặc ở hạ nguồn (như là các công ty thủy
điện hoặc các nhà máy xử lý nước) được tiến hành.
Điểm đặc biệt trong cách tiếp cận PFES là đề xuất chi trả khác nhau qua các nhà cung cấp dịch
vụ khác nhau (ví dụ: hộ gia đình, cộng đồng, và các đơn vị nhận khoán rừng) bằng cách tính
toán hệ số chi trả - hệ số K. Hệ số K được tính dựa trên bốn biến số trong các dự
án thí điểm PFES tại tỉnh Lâm Đồng và Sơn La:
1.

Loại rừng

2.

Nguồn gốc rừng

3.

Chất lượng rừng

4.

Mức độ khó khăn về quản lý
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Như vậy, hệ số K được dựa trên các điều kiện môi trường và địa lý khác nhau, nó như một cơ
chế thúc đẩy tính công bằng bằng cách khuyến khích những người tạo ra dịch vụ có chất lượng
cao hơn trong các khu vực có giá trị sinh thái hơn. Hệ số K không tính đến bất cứ biến số xã hội
nào.
Trong các thí điểm về hệ số K ở Lâm Đồng và Sơn La, người dân và cộng đồng địa phương
không muốn mức chia sẻ lợi ích khác nhau và không thích ứng dụng hệ số K. Thay vào đó, có
sự ưu tiên rõ ràng để thực hiện chi trả công bằng đối với tất cả mọi người trong cộng đồng. Mặc
dù kinh nghiệm này cần được lưu ý trong việc tính toán lợi ích REDD+, sự khác biệt trong mức
chi trả cho bảo tồn carbon là không thể tránh khỏi (xem bên dưới). Tuy nhiên, việc thí điểm hệ
số R tại địa phương là cần thiết để xác định cách thức tốt nhất để hệ số R có thể được áp dụng.
Cần lưu ý rằng hệ số K là một công cụ để thúc đẩy công bằng, còn hệ số R thì không hoàn toàn
như vậy. Hệ số R là một công cụ còn có thể thúc đẩy tính đa lợi ích. Lý do tại sao hai công cụ
tương tự lại có vai trò khác nhau là do tính chất của các dịch vụ môi trường được PFES và
REDD+ đưa ra. Đối với PFES, dịch vụ môi trường là chất lượng và số lượng nước (trong bối
cảnh hệ số K đã được xây dựng). Các đơn vị của chi trả cho cung cấp dịch vụ là diện tích – rất
nhiều tiền (VND) được chi trả theo hecta/năm – nhưng phải công nhận rằng một số loại rừng có
giá trị hơn trong việc điều chỉnh số lượng và chất lượng nước, bởi vậy hệ số K cố gắng phản ánh
những sự khác biệt này, nghĩa là càng nhiều tiền được chi trả theo diện tích rừng thì việc điều
chỉnh số lượng và chất lượng nước càng có hiệu quả hơn là đối với các loại rừng kém hiệu quả do đó, sẽ thúc đẩy công bằng. Theo REDD+, đối với chi trả dựa theo kết quả, không cần thiết
phải có thêm một công cụ thúc đẩy công bằng. Như vậy, hệ số R nhằm mục đích cho các lợi ích
rừng khác chứ không phải nhằm mục đích như hệ số K.

Vì sao chúng ta cần hệ số R?
Hệ số R là cần thiết để hỗ trợ cung cấp các đồng lợi ích về xã hội và môi trường thông qua
REDD+. Hệ số R giúp điều chỉnh vấn đề chi trả, ưu tiên cho các cộng đồng khó khăn, những
người sống trong hoặc gần những khu vực có giá trị bảo tồn cao và những người đang đóng góp
vào việc tồn carbon trong những khu vực khó tiếp cận đòi hỏi nỗ lực hơn trong việc triển khai
các hoạt động REDD+. Hệ số R được xây dựng trên cơ sở kinh nghiệm về hệ số K trong PFES
và mở rộng phạm vi của chi trả với việc cân nhắc các khía cạnh về môi trường và xã hội. Việc
tích hợp tính đa lợi ích đã giúp hệ số R có thể được xem như là một biện pháp đảm bảo an toàn
7
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về mặt xã hội và môi trường cho Việt Nam và do đó có thể mang lại lợi ích xã hội và môi
trường không carbon. Sự cần thiết phải xem xét các biện pháp đảm bảo an toàn xã hội và môi
trường cho REDD+ đã được nhấn mạnh trong các thỏa thuận tại Hội nghị UNFCCC16 tại
Cancun năm 2010.
Tuy nhiên, theo kinh nghiệm từ thí điểm PFES, ở những khu vực mà hệ số K thậm chí không
thể áp dụng, có thể có câu hỏi nghi ngờ về khả năng tồn tại của một hệ số chi trả tương tự cho
REDD+. Về vấn đề này, có thể khẳng định, không giống như hệ số K, hệ số R có thời gian được
thử nghiệm và được điều chỉnh để thích hợp dần trước khi thực hiện chi trả. Để kết quả giảm
phát thải hoặc hấp thụ các bon có thể được đo lường, báo cáo, kiểm chứng và hệ số R có thể
được áp dụng để chi trả dựa trên kết quả hoạt động REDD+ phải mất vài năm. Điều này cho
phép các bên liên quan, đặc biệt là chính quyền địa phương, có thời gian để hiểu và ứng dụng hế
số R một cách thích hợp. Đồng thời, sẽ có một một khoảng thời gian cho việc kiểm tra hệ số R ở
cả cấp nghiên cứu và ứng dụng tại địa phương trướcc khi được ứng dụng rộng rãi.
III. Xác định hệ số R cho các hoạt động phân phối lợi ích của REDD+ tại Việt Nam
Dựa vào kết quả nghiên cứu tài liệu, từ các tham vấn ởcấp quốc gia và địa phương đồng thời với
những bài học kinh nghiệm từ các trường hợp tương tự tại nhiều quốc gia khác cũng như tại
Việt Nam, hệ số R cho REDD+ BDS tại Việt Nam được xác định như sau:
Ri = Ri1 · Ri2 · Ri3 · Ri4 ……. Rin

(1)

Từng Ri đại diện cho một yếu tố quan trọng góp phần vào tổng ´R´ của hệ số Ri. Lợi ích từ hiệu
quả của từng cá nhân thụ hưởng được tính như sau:
Bi = Ci · Ri · BC,R

(2)

Bi ($) đại diện cho lợi ích cuối cùng mà người thụ hưởng đạt được và Ci (tC) là mức độ giảm
hoặc nâng cao từ các hoạt động loại bỏ phát thải mà người thực hiện đã đạt được. BC,R ($/tC) là
giá thành của một đơn vị carbon, được tính toán dựạ trên sự kết hợp của lượng khí thải được
giảm và hệ số R của tất cả những người được thụ hưởng kết hợp:
BC,R = BT / Σ(Ci · Ri)

(3)

BT biểu thị tổng số lợi ích có sẵn để phân phối (thu nhập từ các hoạt động thương mại trong thị
trường carbon, từ những cắt giảm trong chi phí thực hiện và giao dịch và những lợi ích không
8
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được thực hiện đã phân phối trước đó). Mức đánh giá này là cần thiết để tránh chi trả thừa hoặc
thiếu. Ví dụ: nếu mỗi người thụ hưởng đều có Ri = 1.1, sự chi trả vượt mức 10% sẽ xảy ra.
Kết quả của việc đưa vào công thức này – hoặc đúng hơn là việc sử dụng hệ số R là việc tính
toán BC,R nên được theo dõi ở cấp trung ương, nơi thu thập dữ liệu về việc thực hiện của những
người thụ hưởng. Mặc dù vậy, điều này không nhất thiết là một vấn đề bởi BT cũng sẽ cần được
tính toán ở cấp quốc gia. Công thức này cũng không áp đặt các hạn chế trong hoạt động trong
quản lý quá trình tính toán hệ số R cho những người thụ hưởng. Do đó, điều quan trọng là cần
xác lập một hệ thống thu thập và xác minh dữ liệu và thông tin theo yêu cầu của việc tính toán
hệ số R, liên quan đến tất cả các cấp, từ trung ương đến tỉnh, huyện và xã. Xã nên được chỉ định
là đơn vị tổ chức cơ bản cho việc thu thập và phân phối dữ liệu và thông tin. Điều này là tương
thích với hệ thống hành chính tại Việt Nam do cấp xã là đơn vị chính phủ nhỏ nhất có năng lực
để duy trì hệ thống dữ liệu và thông tin trong một thời gian dài.
3.1. Đối tượng thụ hưởng theo hệ số R là ai??
Hệ số R có thể được dùng để tính thanh toán trực tiếp từ REDD+ tới những người thụ hưởng có
quyền sở hữu rừng nhất định (cộng đồng địa phương, hộ gia đình, doanh nghiệp rừng…)
3.2. Những yếu tố được bao gồm trong hệ số R?
Trong việc xem xét các yếu tố được bao gồm trong hệ số R được dùng cho các thanh toán dựa
trên hiệu quả họat động của REDD+, một sự cân bằng quan trọng giữa độ chính xác, toàn diện
và thiết thực đã được đưa vào các quyết định. Cụ thể hơn, hệ số R có thể được thiết kế như một
sự bao gồm các yếu tố có thể sử dụng như một thước đo cho các nghiên cứu về môi trường và
xã hội. . Tuy nhiên, để đạt được nhiều lợi ích khác nhau với độ chính xác cao hơn, hệ số có thể
được tính toán khó khăn và tốn kém hơn.
Bảng dưới đây giới thiệu một số các yếu tố R có thể được xem xét để đưa vào hệ số R. Mỗi yếu
tố được lựa chọn trên cơ sở đồng thời có liên quan đến đánh giá về an sinh xã hội hay giá trị
sinh thái và có thể thực hành để đo lường và thực hiện bởi các cơ quan quốc gia.

Yếu tố
Kí hiệu

Bảng 01: Các yếu tố được xem xét cho hệ số R của REDD+, Việt Nam
Làm rõ tính đa lợi ích
Tiêu chuẩn và cơ Nguồn dữ
sở pháp lý
liệu và
Tên
thông tin
9
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R1

Thu nhập

R2

Dân tộc

R3

Giới tính

Chi trả thanh toán cao hơn cho các khu
vực nghèo hơn, do đó, mang đến một
yếu tố chia sẻ đa lợi ích chính xác hơn.
Yếu tố xã hội này được bao gồm cho
thấy REDD+ có thể đóng một vai trò
quan trọng trong cung cấp một nguồn thu
nhập bổ sung chính cho các hộ gia đình
nghèo. Do đó, cung cấp các thanh toán
cao hơn cho các hộ gia đình nghèo sẽ
giúp các thanh toán của REDD+ trở nên
hấp dẫn và có giá trị tới các hộ nghèo.
Nhận thấy rằng một số dân tộc thiểu số
có tỷ lệ bất lợi cao hơn và nên được nhân
thanh toán cao hơn từ REDD+ để giúp
đỡ họ vượt qua những bất lợi này.

Nhận thấy rằng mức độ bất lợi và khó
khăn cao hơn thường đi liền với các hộ
gia đình có số lượng lao động là phụ nữ
chiếm số lượng lớn.

- Thu nhập bình
quân/ năm
-Hộ nghèo và cận
nghèo được phân
cấp trong Hướng
dẫn số 1752/CTTTg, ngày
21/9/2010

Dữ liệu thống
kê hoặc các
kết quả điều
tra dân số

- Dân tộc thiểu số
và các nhóm dân
tộc rất ít người.
- Tuân thủ với các
chính sách của
chính phủ (ví dụ
như Nghị định số
05/2011/NĐ-CP,
14/1/2011)

Dữ liệu thống
kê hoặc các
kết quả điều
tra dân số

- Lao động nữ
thường gặp nhiều
bất lợi so với lao
động nam.

Dữ liệu thống
kê hoặc các
kết quả điều
tra dân số

- Phù hợp với quan
điểm và quan niệm
chung của xã hội
cũng như được
khuyến khích từ
các chính sách của
chính phủ.

R4

Đa dạng
sinh học

Các thanh toán có giá trị cao hơn sẽ được
thực hiện tới các khu vực nơi mà các lợi
ích từ các hoạt động REDD+ trực tiếp
hoặc gián tiếp góp phần vào giá trị đa
dạng sinh học cao hơn. Ba chỉ số có ý
nghĩa đối với yếu tố này bao gồm
khoảng cách từ khu vực rừng đặc dụng
hoặc công viên quốc gia, nguồn gôc rừng
(rừng tự nhiên hoặc rừng trồng), và loại
chức năng của rừng (đặc dụng, bảo vệ,

- Sự đa dạng của
các loài bản địa và
hệ sinh thái rừng
(ví dụ như các loại
rừng)

Bản đồ hiện
trạng rừng

- Yếu tố này dựa
trên Luật Đa dạng
sinh học.
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R5

Chất lượng
rừng đầu
nguồn

sản xuất)
Tương tự như yếu tố “Đa dạng sinh
học”, yếu tố này nhằm mục đích tăng
thanh toán cho các làng bản có chất
lượng rừng đầu nguồn cao hơn và các
vùng đầu nguồn của lưu vực sông.

- Chất lượng rừng
đầu nguồn cao hơn
và các vùng đầu
nguồn của lưu vực
sông.

Bản đồ phân
loại bảo vệ

- Yếu tố này là phù
hợp với Quyết định
số 61/2005/QĐBNN, ra ngày
12/10, 2005 của Bộ
trưởng Bộ
NN&PTNT

R6

R7

Khả năng
tiếp cận

Tác động đối
với nạn phá
rừng và suy
thái rừng
(tác động
bảo vệ)

Khả năng tiếp cận: Các nỗ lực khác nhau
đối với các hoạt động quản lý rừng sẽ
gặp phải trở ngại hơn. Ví dụ: nếu hộ gia
đình được yêu cầu phải di chuyển một
khoảng cách xa để tới khu vực rừng hoặc
khu vực rừng nằm trên địa hình dốc, họ
nên được đền bù thông qua một khoản
thanh toán cao hơn so với những người
phải di chuyển với khoảng cách ngắn
hơn và làm việc tại các khu vực dễ dàng
tiếp cận hơn.
Mức độ khó khăn của yếu tố này nên
được chú ý bởi các tác động bên ngoài
tạo nên bởi các hoạt động của con người
đòi hỏi những cố gắng cao hơn của lao
động để bảo vệ rừng, ví dụ chặt rừng bất
hợp pháp, cháy rừng, phá rừng làm
nương rẫy,…

Khoảng cách từ
khu vực dân cư tới
rừng của họ

- Bản đồ địa
chính

Mức độ của tác
động tiêu cực

Ước tính bởi
người dân và
chính quyền
địa phương
chịu trách
nhiệm

- Kết quả khảo
sát (nếu có)

Như một ví dụ về đánh đổi giữa độ chính xác và thiết thực, trong các yếu tố của hệ số R, trên lý
thuyết, yếu tố giá trị đa dạng sinh học có thể được xác định bằng rất nhiều cách bao gồm thành
phần loài, phân loại môi trường sống, và sự có mặt của quần thể có nguy cơ bị tuyệt chủng hoặc
loài đang bị đe dọa. Tuy nhiên trong thực tế, cách xác định như vậy sẽ rất tốn kém cả về thời
gian và kinh phí để thực hiện.
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3.3. Giá trị của từng yếu tố hợp thành hệ số R
Căn cứ vào công thức (1) để tính toán Ri và Bảng 1, hệ số R thí điểm có thể dựa theo mẫu sau
đây:
Ri = Ri1 · Ri2 · Ri3 · Ri4 · Ri5 · Ri6 · Ri7

(4)

Với:
Ri1 : yếu tố thu nhập, trong khoảng từ 0.95 đến1.05
Ri2 : yếu tố dân tộc, trong khoảng từ 0.95 đến1.05
Ri3 : yếu tố giới tính, trong khoảng từ 0.95 đến 1.05
Ri4 : yếu tố đa dạng sinh học, trong khoảng từ 0.95 đến 1.05
Ri5 : yếu tố đầu nguồn, trong khoảng từ 0.95 đến 1.05 Ri6 : yếu tố khả năng tiếp cận,
trong khoảng từ 0.80 đến 1.20Ri7 : yếu tố mức độ tác động, trong khoảng từ 0.80 đến 1.20
Phạm vi giá trị của từng Ri được phát triển dựa trên tư vấn từ các chuyên gia, các cuộc họp từ
nhóm kĩ thuật và thảo luận trực tiếp với chính quyền địa phương, các bên liên quan và những
người có kinh nghiệm. Nếu cần thiết phải loại bỏ một số yếu tố trong công thức (4), phạm vi
quan trọng của từng yếu tố thành phần còn lại nên được tăng lên để duy trì sự khác biệt giữa giá
trị tối thiểu và tối đa khoảng 2 lần.
Ba yếu tố đầu tiên có thể được gộp vào một nhóm gọi là RS ( xã hội), các yếu tố Ri4 và Ri5 tạo
thành Re (môi trường), và những yếu tố còn lại có thể tạo thành Rd (yếu tố về mức độ khó khăn).
Các giá trị được đề xuất của từng yếu tố thành phần của hệ số R được trình bày trong Bảng 2.

Bảng 2. Mức quan trọng của từng yếu tố thành phần của hệ số R - Ri
Kí hiệu
Rs

Mức quan trọng
Tối đa
Trung bình
R1: thu nhập 1.05
1.00
(ít hơn 4,800,000/năm)
(ít hơn
6,240,000/năm)
R2: dân tộc
1.05 (dân tộc thiểu số và 1.00 (dân tộc thiểu
Yếu tố

Tối thiểu
0.95 ( các trường
hợp khác)
0.95 (các trường
12
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R3: giới tính

Re

Rd

R4: đa dạng
sinh học4
R5: đầu
nguồn
R6: khả
năng tiếp
cận

R7: tác động
bảo vệ

dân tộc rất ít người)
1.05 (hộ gia đình có hơn
50% lao động chính là
phụ nữ)
1.05 (rừng hỗn hợp)

số)
NA

hợp khác)
0.95 (các trường
hợp khác

NA

1.05 (lớp bảo vệ có vai
trò rất quan trọng)
1.20 (khu vực rừng có
khoảng cách trung bình
lớn hơn 10km tính từ khu
vực dân cư hoặc rừng của
lâm trường, tính từ khu
vực làng xã gần nhất).

1.00 (lớp bảo vệ
quan trọng)
1.00 (khu vực rừng
có khoảng cách
trung bình từ 5 đến
10km tính từ khu
vực dân cư hoặc
rừng của lâm
trường, tính từ khu
vực làng xã gần
nhất.
1.00 (khu vực có
ảnh hưởng ít
nghiêm trọng hơn)

0.95 (rừng thuần
chủng)
0.95 (các trường
hợp khác)
0.80 (các trường
hợp khác)

1.20 (trong khu vực ảnh
hưởng nghiêm trọng5)

0.80 (các trường
hợp khác)

Notes:
1. Thanh toán sẽ được dựa trên thỏa thuận hợp đồng với các bên liên quan. Nếu có thể, các
thỏa thuận này sẽ được thực hiện với các nhóm của các bên liên quan để tránh những phức
tạp hành chính khi phải giải quyết với số lượng lớn các hợp đồng cá nhân.
2. Nếu người thụ hưởng là một tổ chức, có thể sử dụng hộ gia đình/cá nhân được giao rừng
như một đơn vị cơ bản để thanh toán; có nghĩa là 7 yếu tố thành phần của hệ số R được đề
xuất như trên vẫn có thể được áp dụng. Tuy nhiên, sự lựa chọn đơn vị thanh toán nên phụ
thuộc vào quyết định của địa phương, nơi chuẩn mực văn hóa cần được phản ánh. Trong
nhiều trường hợp, có khả năng làng hoặc các tập thể khác sẽ được xác định là đơn vị mà
các lợi ích sẽ hướng tới.

4
5

A more sophisticated index of biodiversity value will be developed
This assessment would be undertaken using a participatory approach, involving local authorities and stakeholders

13
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3. Nếu người thụ hưởng là cộng đồng hoặc đơn vị hành chính, thanh toán nên được tính toán
như sau:
-

Yếu tố thu nhập: tính toán mức thu nhập trung bình từ cộng đồng dựa vào thu nhập của
từng cá nhân/hộ gia đình nằm trong cộng đồng đó (đơn vị cơ bản vẫn là cá nhân/hộ gia
đình)

-

Yếu tố dân tộc: yếu tố này sẽ không gặp đối với trường hợp của cộng đồng nhưng có
thể gặp trong trường hợp của đơn vị hành chính. Do vậy, yếu tố dân tộc có thể xác
định dựa vào yếu tố dân tộc bình quân của tất cả các dân tộc thiểu số trong đơn vị đó.

-

Yếu tố giới tính: nên được tính toán tương tự như yếu tố dân tộc.

-

Các yếu tố khác: được xác định như đã đề cập trong Bảng 2.

4. Áp dụng hệ số R có thể được điều chỉnh để phù hợp với từng tình hình của địa phương.
Nếu bất kì yếu tố nào không thể áp dụng hoặc không có liên quan, có thể áp dụng mức
quan trọng của yếu tố đó bằng 1.00, có nghĩa là yếu tố đó sẽ không tác động đến độ lớn
của hệ số R cuối cùng. Ví dụ, đối với huyện Di Linh, mức độ bảo vệ đầu nguồn là gần như
đồng nhất, do đó, yếu tố này có thể được ấn định với giá trị bằng 1.00 cho mỗi người đựoc
hưởng lợi hoặc các bên liên quan.
5. Nếu yếu tô R6 (khả năng tiếp cận) và R7 (tác động của bảo vệ) khó có thể tách biệt trong
một số trường hợp, có thể kết hợp 2 yếu tố này thành một yếu tố duy nhât R6 được gọi là
“yếu tố khó khăn” hoặc “yếu tố nỗ lực”.
6. Hệ số R cấp tỉnh sẽ được sử dụng để xác định thị phần của tổng doanh thu của REDD+
phân bố cho từng tỉnh. Do đó, các tỉnh nghèo hơn hoặc các tỉnh có giá trị đa dạng sinh học
cao hơn sẽ được phân bố nhiều hơn. Nguyên tắc tương tự có thể được áp dụng cho các cấp
thấp hơn, chẳng hạn như phân bố cho các huyện trong tỉnh. Giá trị của hệ số R cấp tỉnh sẽ
được xác định thông qua một quá trình với sự tham gia của các cá nhân có liên quan.

3.4. Ví dụ minh họa:
Giả định rằng có một cộng đồng đã giảm phát thải 100 tấn carbon/năm bằng cách tham gia vào
các hoạt động của REDD+. Trung bình, sau khi tách các chi phí giao dịch và quản lý có liên
quan, cộng đồng nhận được mức giá 10 USD/tấn, do đó, họ sẽ thu được 1000 USD/năm. Tuy
14
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nhiên, bởi có sự khác biệt trong các lợi ích khác nhau được cung cấp từ rừng, hệ số R được áp
dụng để xác định các mức độ lợi ích.
Giả sử rằng các lợi ích được tính toán ở cấp độ hộ gia đình, chỉ có 3 hộ gia đình và các đặc điểm
của từng gia đình được được miêu tả như dưới đây, Ri (tổng của R1, R2, R3) có thể được trình bày
như trong bảng 3.
 Hộ gia đình 1 và 2 chỉ quản lý một loại rừng, trong khi hộ thứ 3 quản lý 2 loại rừng
khác nhau (một loại sẽ giảm phát thải 20 tấn và loại còn lại sẽ giảm 40 tấn).
 Hộ gia đình 1 được xếp loại là hộ nghèo.
 Tất cả các hộ gia đình đều là người dân tộc thiểu số
 Hộ 1 có chủ gia đình là phụ nữ.
 Hộ gia đình 2 và 3 quản lý rừng có đa dạng sinh học cao (hộ 3 chỉ quản lý rừng loại 1)
 Khu vực rừng hộ 1 quản lý nằm ở khu vực đầu nguồn; rừng loại 2 là loại rừng đầu
nguồn có chất lượng thấp.
 Rừng loại 2 có thể dễ dàng tiếp cận.
 Các yếu tố dẫn tới phá rừng và suy thái rừng đối với rừng loại 2 có thể giải quyết
tương đối đơn giản.
Bảng 3. Ví dụ minh họa cho tính toán hệ số R cho REDD+
Hộ gia đình
Yếu tố
Số tấn carbon/năm

1

2

3

20

20

20

40

Thu nhập

1.05

1

1

1

Dân tộc

1.05

1.05

1.05

1.05

Giới tính

1.05

0.95

0.95

0.95

1

1.05

1.05

0.95

Rừng đầu nguồn

1.05

1

1

0.9

Khả năng tiếp cận

1.05

1.05

1.05

0.9

1

1

1

0.8

1.28

1.10

1.10

0.61

Đa dạng sinh học

Tác động bảo vệ
Hệ số R
Ci · Ri

20 · 1.28

20 · 1.10

20 · 1.10

40 · 0.61
15
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Σ(Ci · Ri)

94.078
1000 (i.e. 10 · 100)

BT
BC,R

10.6

Tổng thanh toán cho từng hộ
gia đình (USD)

271

234

234

261

Như đã minh họa trong Bảng 3, hệ số R có thể được áp dụng để dẫn đến sự khác biệt của tổng
thanh toán cho từng hộ gia đình ngay cả khi họ có cùng một hiệu suất carbon (hộ gia đình số 1
và 2). Điều này phản ánh sự chiếm đoạt nhiều lần các lợi ích. Việc sử dụng hệ số R đảm bảo
tính minh bạch trong các lợi ích từ REDD+, bằng cách giải thích rõ ràng các khác biệt trong các
lợi ích.

IV. Các thảo luận về hệ số R
Các thảo luận về cơ cấu và cách tính toán hệ số R được tổ chức ở cấp Bộ và thông qua một hội
thảo cấp tỉnh, một hội thảo cấp huyện và hai hội thảo cấp thôn tại Di Linh. Các kết quả chính
của các hội thảo được tóm tắt như dưới đây:
4.1. Các kết quả
Các thảo luận và hội thảo khác nhau đã mang lại tổng cộng 58 ý kiến, có thể được mô tả như
sau:


16 ý kiến tại các phòng, ban, ngành cấp tỉnh tập trung vào các chính sách, cơ chế hoạt động
chia sẻ lợi ích và các thuộc tính của hệ số R;



18 ý kiến tại cấp huyện tập trung vào giới tính và mức độ khó khăn;



24 ý kiến tại cấp xã và thôn tập trung vào giới tính, mức độ khó khăn và khoảng cách đến
rừng.
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a. Thảo luận về công thức để tính toán hệ số R: Việc tính toán các lợi ích từ REDD+ được chủ
yếu dựa vào việc giảm lượng khí thải carbon theo thời gian. Do REDD+ sẽ không thể thành
công nếu chi phí cơ hội để sử dụng đất thay thế cao, hệ số R chỉ có thể có liên quan đến các khu
vực có tính khả thi với các can thiệp từ REDD+.

a1. Nhóm yếu tố Rs (R1, R2 và R3)
Đây là các yếu tố đã được xem xét thông qua rất nhiều chính sách xã hội khác nhau của quốc
gia, tuy vậy, có rất nhiều phát triển và thay đổi theo thời gian, do đó, việc thực hiện thanh toán
gặp phải rất nhiều thách thức. Một số ý kiến cho rằng việc áp dụng những yếu tố này là không
thực tế để do khó khăn trong tính toán và có thể dẫn đến kiện tụng và không nhất quán khi bồi
thường cho một cộng đồng hoặc tổ chức. Mặt khác, một số ư kiến nhận thấy rằng các yếu tố này
có thể tm thấy trong dữ liệu có sẵn của chính phủ, và không có trở ngại nào có thể có. Biên độ
của từng yếu tố có thể chấp nhận được trong khoảng 0.95-1,05 (chia thành ba mức độ; 1.05; 1;
0.95).
R1 (thu nhập): những người tham gia không tập trung nhiều vào yếu tố này do chính sách trong
việc giao khoán bảo vệ rừng đã có ưu tiên cho các hộ gia đình nghèo hoặc cân nghèo thiếu đất
sản xuất. Những ý kiến được thảo luận ở mức độ thôn bản đã cho thấy yếu tố này là phù hợp và
nhất quán với các chính sách hiện có.
R2 (dân tộc): yếu tố này là rõ ràng, do đó không nhận được nhiều ý kiến về yếu tố này.
R3 (giới tính): tạo ra rất nhiều tranh luận: một số ý kiến lập luận rằng phụ nữ có thể là chủ rừng
và là lao động chính trong gia đình; trong khi một số ý kiến cho rằng yếu tố này sẽ rất phức tạp
để quản lý do văn hóa của hầu hết các dân tộc thiểu số là mẫu hệ, tuy nhiên người đàn ông lại là
người đại diện cho hộ gia đình để đăng kí và ký kết các hợp đồng. Một số ý kiến cũng đề ra
rằng người đàn ông đóng một vai trò tương đối quan trọng trong hoạt động tuần tra bảo vệ rừng
do các khu vực rừng được kí hợp đồng với hộ gia đình thường cách xa khu vực họ sinh sống
(10km trở lên). Do đó, phụ nữ gặp phải khó khăn trong việc trực tiếp tham gia vào bảo vệ rừng.
Tại các thôn bản nơi các cuộc thảo luận được tổ chức, chỉ số ít chủ gia đình là phụ nữ kí hợp
đồng bảo vệ rừng. Với các lí do trên, một số ý kiến cho rằng yếu tố này có thể bỏ qua hoặc có
giá trị bằng 1. Ngoài ra, một vấn đề phát sinh là yếu tố giới tính có thể dẫn đến sự sai lệch về
chủ gia đình. Tuy nhiên, có một số ý kiến khác cho rằng là cần thiết để ưu tiên cho phụ nữ, đặc
biệt là với gia đình không có nam giới để góp phần vào cân bằng giới tính. Với các trường hợp
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này, phụ nữ cũng phải tham gia vào công tác tuần tra bảo vệ rừng. Do đó, giá trị của R3 có thể
tăng lên 1.10.

a2. Nhóm yếu tố Re (R3 - R4 - R5)
R4 (đa dạng sinh học): Một đề nghị là cần có sự phân biệt giữa rừng đặc dụng, rừng phòng hộ tự
nhiên và rừng sản xuất. Một số ý kiến coi điều này không hợp lý và đề xuất rằng thay vào đó,
giá trị cần được dựa vào tình trạng rừng như rừng giàu, rừng trung bình và rừng nghèo. Một số ý
kiến cho rằng đa dạng sinh học đồng thời phụ thuộc vào sự hiện diện của hệ thực vật và động
vật cụ thể, đặc biệt là các loài quý hiếm. Yếu tố đa dạng sinh học không nên được đưa vào tính
toán nếu gặp khó khăn trong thu thập thông tin về yếu tố này. Một số người dân tại địa phương
đồng ý rằng đa dạng sinh học nên dựa trên chức năng của rừng, bao gồm rừng phòng hộ và rừng
sản xuất - hai loại rừng có tại Di Linh. Mặt khác, một số ý kiến cho rằng rừng lá rộng, rừng
thuần chủng và rừng hỗn hợp nên là cơ sở để quyết định mức độ đa dạng sinh học. Hầu hết
những người tham gia đồng ý rằng tính toán một chỉ số dễ hiểu cho đa dạng sinh học là khó
khăn. Sự hiểu biết về đa dạng sinh học giữa các bên liên quan là rất ít. Mặc dù việc sử dụng các
loại rừng (rừng hỗn hợp và rừng thuần chủng) là một chỉ số rất nhỏ trong giá trị đa dạng sinh
học, nó có thể được sử dụng trong khi chờ phát triển một chỉ số tổt hơn. Hầu hết các thành viên
tham gia thừa nhận rằng rừng hỗn hợp có giá trị đa dạng sinh học cao hơn so với rừng nguyên
chất.
R5 (đầu nguồn). Các ý kiến đều nhất trí rằng là rất khó khăn để xác định rõ ràng giá trị rừng. Do
đó, các ý kiến cho rằng yếu tố đầu nguồn không nên được đưa vào bởi yếu tố này đã được đưa
vào tính toán cho các thanh toán chi trả dịch vụ môi trường rừng, và yếu tố R6 bao gồm cả độ
dốc và khoảng cách chỉ ra vấn đề tương tự. Tại Di Linh, vùng lưu vực gần như đều thuộc vùng
đầu nguồn, do đó có giá trị không đổi. Hầu hết các hộ gia đình kí kết các hợp đồng bảo vệ rừng
đều không nhận thức được sự khác biệt trong phân loại rừng. Nông dân tại địa phương cho biết
các công ty lâm nghiệp chỉ giao cho họ rừng tự nhiên ở các vùng sâu vùng xa thay vì rừng trồng
tại các địa điểm gần đó. Do đó, họ không có nhiều hiểu biết về sự lien quan của rừng đầu nguồn.
Hầu hết các ý kiến đồng ý rằng giá trị cao nhất nên được ấn định với rừng phòng hộ có vai trò
vô cùng quan trọng, giá trị trung bình đối với rừng phòng hộ quan trọng, và giá trị nhỏ nhất cho
rừng sản xuất.
a3. Nhóm các yếu tố Rd (R6, R7)
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Các yếu tố trên đã tạo ra một sự quan tâm và các thảo luận quan trọng bởi chúng có ảnh hưởng
trực tiếp tới hiệu quả bảo vệ rừng, những nỗ lực bảo vệ rừng, và số lượng lao động cần thiết để
tạo ra các lợi ích carbon. Các ý kiến đã thống nhất rằng với sự quan trọng của nhóm yếu tố này,
giá trị có thể dao động trong khoảng 0.90 tới 1.1 hoặc có thể cao hơn. Nguy cơ cháy rừng cũng
cần được xem xét trong hệ số Rd.
R6 (khoảng cách tới rừng) là một mối quan tâm của tất cả những người tham gia tại địa phương.
Tuy nhiên, có khá nhiều tranh cãi trong việc thiết lập các giá trị giới hạn cho các giá trị khác
nhau do một số hộ gia đình tại xã Bảo Thuận có các hợp đồng bảo vệ rừng cho các khu vực
rừng cách xa 30-50 km, gần với ranh giới tỉnh Bình Thuận, cần 1 ngày để di chuyển từ nhà.
Không ngạc nhiên, các hộ gia đình này không đồng ý rằng họ sẽ được giao giá trị giống như các
hộ gia đình có khu vực rừng gần hơn. Do đó, các khuyến nghị chỉ ra rằng cần tính toán giá trị
của hệ số dựa trên các hạng khác nhau, ví dụ như 10 - 20 km, 20 - 30 km và >30km. Ngoài ra,
khoảng cách từ trung tâm xã tới khu vực rừng được giao là không phù hợp, sẽ thích hợp hơn
nếu khoảng cách thực tế được tính bắt đầu từ vị trí gia đình họ. Một ý kiến khác được nêu ra là
người dân thường đi theo nhóm để bảo vệ rừng, do đó, giá trị theo khoảng cách được tính toán
khó khăn hơn. Ý kiến chung là giá trị nên nằm trong khoảng 0.90 đến 1.10 hoặc có thể rộng
hơn.
- Đối với R7 (áp lực vào rừng), rất nhiều người tham gia quan tâm đến yếu tố này do sự tác
động của đường xá và các khu định cư. Thêm vào đó, một số ý kiến cho rằng giá trị của R7 nên
được xác định trên cơ sở khu vực.

Các ý kiến bổ sung
Tiếp tục các cuộc thảo luận trên, công thức trên được đề nghị cần đơn giản hóa; bằng cách giữ
lại chỉ ba yếu tố R4 (đa dạng sinh học), R6 (khoảng cách), and R7 (áp lực). Trong rất nhiều
trường hợp, phạm vi các yếu tố xã hội được đề xuất nên hẹp hơn so với các yếu tố tác động; và
đó là trường hợp của đồng bào các dân tộc thiểu số; những người có chỉ tiêu văn hóa dựa vào
các quyền lợi chung, lợi ích nên được chia đều cho tất cả những người tham gia.

b. Tóm tắt các thảo luận về chia sẻ lợi ích của REDD+
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các bên liên quan lập luận rằng các hộ gia đình được giao rừng để bảo vệ nên được thanh toán
số tiền cao hơn, và phần còn lại của thanh toán có thể được chia đều cho các hộ gia đình khác
trong cộng đồng. Tuy nhiên, quá trình giao khoán các hợp đồng bảo vệ rừng đã xuất hiện tham
nhũng, do đó phương pháp tiếp cận như vậy sẽ làm gia tăng các hành vi tham nhũng hiện tồn
tại. would entrench existing corrupt practices. Một số ý kiến cho rằng tất cả các hộ gia đình
nhận bảo vệ rừng nên được thanh toán bằng tiền mặt và phần còn lại cho cộng động có thể được
thanh toán bằng cách đầu tư vào cơ sở hạ tầng công cộng hoặc phúc lợi công cộng. Một lần nữa,
điều này có thể củng cố những hoạt động tham nhũng trước đây trong quá trình giao các hợp
đồng, và đồng nghĩa rằng những hộ gia đình có hợp đồng bảo vệ rừng có thể nhận được 2 loại
lợi ích (tiền mặt và đầu tư xã hội).
Đối với các đối tượng hưởng lợi như các công ty lâm nghiệp, tiêu chuẩn xã hội nên được chỉ
định với hệ số là 1. Tuy nhiên, một số ý kiến lưu ý rằng một số tổ chức vẫn liên lạc với các hộ
gia đình về bảo vệ rừng và do đó, các thay đổi trong đặc thù của các hộ gia đình vẫn có thể được
sử dụng như một đơn vị cơ bản để tính toán các thanh toán cho các tổ chức như trên.
Một số ý kiến đề nghị rằng thanh toán nên được thực thi trên toàn bộ cộng đồng và sau đó số
tiền này sẽ được chia đều cho các hộ gia đình, bởi nếu điều này không được thực hiện, các vấn
đề có thể phát sinh giữa các hộ gia đình dự kiến hợp tác trong bảo vệ rừng. Mặt khác, nếu thanh
toán được chia đều, mỗi hộ gia đình sẽ chỉ được nhận rất ít tiền và do đó, họ sẽ không có khả
năng đầu tư vào các hoạt động của REDD+. Vì vậy, một giải pháp thỏa hiệp có thể được dùng
để thanh toán trực tiếp tới các hộ gia đình có hợp đồng và đầu tư phần còn lại vào cộng đồng
làng bản. Làng bản có thể lập ra một quỹ và tất cả các khoản chi phí phải được thảo luận để xác
định một mục tiêu rõ ràng và sử dụng quỹ trên cơ sở đồng thuận giữa tất cả thành viên trong
cộng đồng. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng việc trích ra và sử dụng các quỹ công cộng nên được
thảo luận với chính quyền địa phương và các tổ chức làng xã và thôn bản để xác định cách sử
dụng quỹ hợp lý nhất và để xây dựng đồng thuận giữa các bên liên quan.
Một số ý kiến đề nghị rằng các kế hoạch thực hiện REDD+ nên được dựa vào việc phân bổ đất
rừng trên các khu vực bình đẳng như nhau với mục đích thúc đẩy công bằng giữa các hộ gia
đình và tối đa hóa số lượng các gia đình tham gia.
Đại đa số ý kiến đồng ý với thanh toán trực tiếp tới các hộ gia đình có hợp đồng, khấu trừ lại
một phần cho các lợi ích chung. Một số ý kiến đề xuất rằng các tổ chức đoàn thể, đơn vị và cơ
quan quản lý rừng nên được thanh toán bởi những tổ chức này thường ủng hộ các tổ chức khác
và người dân địa phương bảo vệ rừng.
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Một số ý kiến khác đề nghị rằng nên có các chính sách bảo hiểm cho các hộ gia đình có hợp
đồng trong trường hợp họ gặp phải tai nạn khi tuần tra rừng, hoặc bị những người thực hiện các
hành vi bất hợp pháp làm bị thương; và họ nên được cung cấp các thiết bị cần thiết khi tuần tra
rừng.

4.2. Các kết quả về khảo sát và phỏng vấn của các cá nhân và tổ chức trong việc áp dụng
hệ số R trong hệ thống phân phối lợi ích của REDD+
Các khảo sát và phỏng vấn được tiến hành xung quanh việc sử dụng phương pháp tính toán
thanh toán của REDD+ bằng hệ số R như đã đề xuất. Các nhóm tham gia như sau:


20 trả lời từ các phòng ban cấp tỉnh;



18 trả lời từ các phòng ban, đoàn thể và chủ rừng tại huyện Di Linh;



59 trả lời đại diện cho các dân tộc thiểu số và hộ gia đình có hoặc không có hợp đồng bảo
vệ rừng.

Tổng số câu hỏi là 97 câu, và các câu trả lời có các đặc điểm sau (tổng số câu trả lời vượt quá 97
câu do có những chồng chéo trong các mục);
Nam giới: 85 người; nữ giới: 12 người;
Dân tộc thiểu số: 45người;
Các tổ chức nhà nước: 25 người;
Công đoàn: 3người;
Hộ gia đình: 59 người.
Đối với nhóm các yếu tố xã hội (Rs), đã có sự đồng thuận trong tất cả các yếu tố ngoại trừ giới
tính. Một số người nghĩ rằng yếu tố giới tính là khong cần thiết hoặc nếu cần giữ lại, chỉ nên chỉ
định với hệ số là 1 (một số dân tộc thiểu sổ trả lời rằng mặc dù xã hội của họ theo chế độ mẫu
hệ, đàn ông vẫn là trụ cột của gia đình). Tuy nhiên, quan sát này vẫn cần được thảo luận thêm
trong quan điểm về số lượng áp đảo của nam giới (85 người) so với số lượng nữ giới (12 người)
tham gia vào khảo sát, điều này xảy ra một phần là do nam giới làm việc trong các tổ chức cấp
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tỉnh và cấp huyện có số lượng lớn hơn so với nữ giới. Các thảo luận trong tương lai sẽ cố gắng
thu hút một sự cân bằng giới tính hơn để tạo ra các kết quả có ý nghĩa hơn xung quanh việc
tham gia của yếu tố giới tính trong tính toán hệ số.
Đối với nhóm các yếu tố môi trường (Re), có rất nhiều ý kiến về việc các hộ gia đình nắm giữ
các hợp đồng bảo vệ rừng không có ý kiến hoặc thỏa thuận về khối lượng đề xuất.
Nhóm các yếu tổ tác động (Rd) được thảo luận nhiều hơn. Một số ý kiến đề xuất rằng hai yếu tố
này cần được kết hợp vào làm một. Một số ý kiến từ các hộ gia đình đang giữ các hợp đồng bảo
vệ rừng cho rằng các áp lực dẫn tới nạn phá rừng, chặt phá trái phép và lấn chiếm rừng nên
được coi trọng hơn là yếu tố khoảng cách. Các ý kiến khác đồng ý với các yếu tố kể trên, nhưng
họ đề nghị rằng chỉ số R7 (áp lực lên tài nguyên) cần cao hơn chỉ số R6 (khoảng cách).
Một số ý kiến đồng ý với các thanh toán trực tiếp tới các hộ gia đình nắm giữ các hợp đồng bảo
vệ rừng. Tuy nhiên, một số nhóm dân tộc thiểu số địa phương đề nghị rằng thanh toán nên được
chia đều giữa các hộ gia đình chịu trách nhiệm bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, các bên cũng thỏa
thuận rằng một số tiền từ quỹ nên được khấu trừ để đầu tư vào các phúc lợi công cộng tại các
cộng đồng địa phương.
Các ý kiến khác:
Một loạt các ý kiến khác được thu thập thông qua khảo sát và quá trình phỏng vấn từ một phạm
vi đa dạng các ý kiến được thể hiện về phân phối lợi ích. Một số ý kiến bổ sung quan trọng được
tóm tắt như sau:
 Dựa trên cơ chế REDD+, là rất khó khăn để đạt được sự đồng thuận bởi sự phức tạp của
khái niệm; REDD+ cần học hỏi từ các kinh nghiệm trong thanh toán các dịch vụ môi trường
rừng (PFES);
 Là tốt hơn để cung cấp nhiều cơ sở khoa học hơn để chứng minh cho các khác nhau về giá
trị của từng yếu tố và phạm vi (1.05 tới 0.95 hoặc 1.10 tới 0.90). một số ý kiến khác cho
rằng hệ số nên được chia thành 3 cấp độ: 1, 0.9 and 0.8 để đơn giản hóa việc tính toán. Tuy
nhiên, hệ số R đã được thiết kế đặc biệt như một giá trị trung bình bằng 1, do đó, nó có thể
được chỉ định không có ảnh hưởng đến giá trị của hệ số R tổng thể.
 Bên cạnh yếu tố khoảng cách, giá trị cho yếu tố tiếp cận nên xem xét đến độ cao và độ dốc
của khu vực;
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 Có 3 cách để cân đối lợi ích như sau: 50% cho cộng đồng và 50% cho các hộ gia đình giữ
các hợp đồng; 30% cho cộng đồng và 70% cho các hộ gia đình giữ các hợp đồng; hoặc 20%
cho cộng đồng và 80% cho các hộ gia đình giữ các hợp đồng. Ngoài ra, các thanh toán nên
được khấu trừ một phần để đầu tư vào phúc lợi công cộng cho cộng đồng địa phương;
 Thanh toán nên được công bằng và trả theo từng quý;
 Là cần thiết để có một số chính sách hỗ trợ các hộ nghèo giữ các hợp đồng bởi thanh toán
cho bảo vệ rừng không mang lại thu nhập đầy đủ cho họ;
 Nên có các chương trình nâng cao nhận thức để tuyên truyền kiến thức về REDD+ tới tất cả
các hộ gia đình có liên quan và tất cả các cộng đồng sống gần rừng;
 Chặt chẽ hơn trong việc thi hành các pháp luật bảo vệ và phát triển rừng là cần thiết.

4.3. Áp dụng hệ số R tại huyện Di Linh
Các ý kiến phản hồi từ các khảo sát và phỏng vấn đồng ý rằng việc áp dụng một hệ số R duy
nhất cho toàn huyện Di Linh là không phù hợp. Hệ số R cần được áp dụng ở quy mô nhỏ hơn
(ví dụ như các công ty lâm nghiệp). Công ty TNHH lâm nghiệp Di Linh được lựa chọn để thí
điểm hình thức tính toán thanh toán này. Đây là một doanh nghiệp nhà nước đáp ứng mọi yêu
cầu về quản lý tài nguyên rừng và nhân lực cho các hoạt động sản xuất lâm nghiệp. Doanh
nghiệp này đã được nhà nước giao vai trò quản lý rừng, do đó, là chủ sở hữu rừng có hiệu quả.
Tuy nhiên, một số hộ gia đình cá nhân đã kí hợp đồng quản lý rừng. Do đó, lợi ích của REDD+
có thể đổ vào công ty quản lý rừng, và các hộ gia đình có hợp đồng bảo vệ rừng hoặc tới các
đơn vị khác như làng xã, theo quyết định của các bên liên quan tại địa phương.

4.4. Trách nhiệm và phối hợp trong quá trình tính toán hệ số R
Mặc du một quá trình có sự tham gia đã được thiết lập với các yếu tố liên quan và cách để xác
định giá trị của từng yếu tố đã được tiến hành, việc tính toán thực tế nên được thực hiện bởi một
bên thứ 3 để tránh hệ số R cao bất hợp lý.
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Trong thực tế, việc tính toán hệ số R yêu cầu dữ liệu và thông tin về từng hộ gia đình cung cấp
bởi các cơ quan hoặc chủ rừng địa phương. Do đó, các cuộc hội thảo phát triển đồng thuận trong
phân công trách nhiệm và phối hợp cho những dữ liệu kể trên như sau:
Yếu tố R1:


Trách nhiệm: các chủ rừng;



Phối hợp: Ủy ban nhân dân xã (bao gồm cả các đoàn thể), phòng lao động thương binh
và xã hội, và đại diện các làng bản.

Yếu tố R2:


Trách nhiệm: các chủ rừng;



Phối hợp: ủy ban nhân dân xã, phòng dân tộc và các trưởng thôn.

Yếu tố R3:


Trách nhiệm: các chủ rừng;



Phối hợp: Ủy ban nhân dân xã, hội phụ nữ tại các xã và các làng bản.

Yếu tố R4:


Trách nhiệm: các chủ rừng;



Phối hợp: Phòng Lâm nghiệp huyện, Phòng kiểm lâm cấp huyện và những người được
phỏng vấn tại địa phương.

Yếu tố R5:


Trách nhiệm: các chủ rừng;



Phối hợp: Phòng Lâm nghiệp huyện, Phòng kiểm lâm cấp huyện.

Yếu tố R6:


Trách nhiệm: các chủ rừng;
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Phối hợp: ủy ban nhân dân xã, thảo luận theo nhóm với các hộ gia đình đang nắm giữ
các hợp đồng bảo vệ rừng.

Yếu tố R7:


Trách nhiệm: các chủ rừng;



Phối hợp: ủy ban nhân dân xã, thảo luận theo nhóm với các hộ gia đình đang nắm giữ
các hợp đồng bảo vệ rừng.

4.5. Tính toán khả năng và áp dụng hệ số R cho các thanh toán của REDD+ tại Di Linh

a. Nguồn dữ liệu
Tất cả các dữ liệu dùng để thanh toán các yếu tố nằm rải rác giữa các cấp tỉnh, huyện, xã và
thôn. Để thu thập được những dữ liệu này, thời gian và các đóng góp từ tất cả các phòng ban
đều được yêu cầu. Tất cả phải được thực hiện dưới sự giám sát của Phòng nông nghiệp và các
Ủy ban nhân dân huyện. Thu thập dữ liệu nên được thực hiện với tư vấn hoặc hướng dẫn của
Tổng cục Thống kê.

b. Xác minh, thống kê và điều chỉnh các dữ liệu đã được thu thập
Các dữ liệu lien quan đến giao rừng và các hợp đồng về rừng tại vùng Di Linh nên được cập
nhật và xác minh. Ví dụ:


Kiểm tra tài nguyên rừng tại các vùng được biết đến là đã trải qua các thay đổi lớn trong
các hình thức sử dụng rừng hoặc từ nạn phá rừng và suy thái rừng;



Xem xét và xác định danh sách các hộ gia đình và cộng đồng đã kí hợp đồng quản lý và
bảo vệ đất rừng;



Xem xét lại các tổ chức và doanh nghiệp lâm nghiệp được giao hoặc cho thuê rừng;
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Tổ chức các hội nghị/hội thảo để xác định các hình thức thanh toán cho các hoạt động
được chi trả.

c. Cung cấp số lượng carbon hấp thụ của rừng
Cần lưu ý rằng, trong khi số lượng carbon hấp thụ hoặc lượng khí thải giảm là cơ sở cho việc
thanh toán về mặt lý thuyết, việc đo lường số lượng này ở một quy mô có sự tham gia của các
bên liên quan là rất tốn kém. Do đó, thanh toán có khả năng sẽ được dựa trên đầu vào, thay vì
dựa trên lượng khí thải giảm hoặc thay đổi trong trữ lượng carbon. Tuy nhiên, đây là một chức
năng của hệ thống MRV, không phải của BDS. Vai trò của những người thụ hưởng ở địa
phương sẽ liên quan đến việc giám sát đầu vào.

d. Giáo dục và đào tạo
Chủ rừng là các đối tượng hoạt động chính để cung cấp dữ liệu và thông tin cần thiết để tính
toán hệ số R. Do đó, họ cần được đào tạo về thu thập dữ liệu, chia sẻ và duy trì dữ liệu và quản
lý hệ thống dữ liệu. Một cơ sở dữ liệu có thể cần được thiết lập và một văn phòng quản lý dữ
liệu cần được mở ra, mặc dù điều này còn phụ thuộc vào cách thiết kế và tính toán hệ số R ở cấp
trung ương. Chính quyền cấp xã có thể thiết lập cơ sở dữ liệu riêng (nếu muốn), nhưng họ sẽ có
trách nhiệm báo cáo dữ liệu tới cơ quan quản lý dữ liệu trung ương. Do đó, là quan trọng để xây
dựng năng lực cho các tổ chức cấp xã để họ có thể tiến hành những công việc như trên.

4.6. Những thuận lợi và thách thức trong quá trình thanh toán lợi ích từ REDD+ dựa trên hệ
số R tại Di Linh
1. Thuận lợi
 Nhìn chung, có hỗ trợ chung từ các bên lien quan, bao gồm chính quyền cấp trung ương và
địa phương;
 Đại đa số người dân đều mong đợi chương trình có thể sớm triển khai thanh toán thí điểm
tại địa phương; hầu hết những người được phỏng vấn đều đồng ý với các tính toán về các
yếu tố của hệ số R;
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 Việc phân bổ/phân công bảo vệ rừng cho các hộ gia đình và các cá nhân được thực hiện vào
năm 1996 và có lien quan đến sử dụng hệ thống dữ liệu có sẵn. Do đó, đây là một nền tảng
có giá trị để tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các khoản thanh toán từ REDD+ cho
những người thực hiện bảo vệ rừng.

2. Thách thức
 Một số hộ gia đình có hợp đồng bảo vệ rừng cho rằng hệ số R nên được chủ yếu dựa trên
khoảng cách tới rừng hoặc mức độ áp lực lên rừng, trong khi các yếu tố khác như đầu
nguồn, đa dạng sinh học (rừng hỗn hợp, rừng thuần chủng), nguồn gốc của rừng (rừng tự
nhiên hoặc rừng trồng) không được nắm rõ.
 Là cần thiết để xem xét và xây dựng lại các bản đồ. Các hoạt động này có thể tốn thời gian
và công sức hơn.
 Hệ số R cần phải được đơn giản hóa, phát triển bởi sự đồng thuận của các bên liên quan, và
dễ dàng thực hiện.
 Việc đánh giá tài nguyên rừng và đo lường trữ lượng carbon rừng là khó khăn, tốn kém và
mất nhiều thời gian để thực hiện; do đó, những thách thức lớn nhất là nguồn nhân lực và tài
chính;
 Các cơ chế của PFES ở cấp quốc gia đã được thí điểm và hiện đã được yêu cầu theo nghị
định của chính phủ, trong khi đó REDD+ vẫn đang trong quá trình đàm phán. Rất nhiều
người không tin rằng REDD+ sẽ được thực hiện. Do đó, chương trình quốc gia REDD+ nên
thúc đẩy phổ biến cho cán bộ, người dân, cộng đồng và các hộ gia đình sinh sống gần các
khu vực rừng hiểu được các lợi ích họ sẽ được mang lại trong tương lai;
 Đối với các dân tộc thiểu sổ tham gia bằng cách tiếp cận cộng đồng để bảo vệ rừng, các mức
độ thanh toán khác nhau giữa các hộ gia đình trong cùng một làng xã có thể tạo ra các bất
đồng;
 Sự thành công của việc bảo vệ rừng không chỉ phụ thuộc vào tuần tra thường xuyên của các
hộ gia đình và cộng đồng mà còn phụ thuộc vào việc thực thi pháp luật hiệu quả để xử lý các
trường hợp vi phạm. Các hình thức xử lý vi phạm phải được thiết lập rõ rang và áp dụng
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nghiêm ngặt để xử phạt những người vi phạm pháp luật về rừng. Ngoài ra, cần tăng cường
bảo vệ cho các hộ gia đình/cá nhân tố cáo các hành vi vi phạm luật bảo vệ rừng.
 Là cần thiết để người dân địa phương hiểu rằng REDD+ rất có tương lai, phụ thuộc vào
quản lý tốt hơn từ các cơ quan và chính quyền địa phương có liên quan đến quy hoạch sử
dụng đất, cải thiện năng suất nông nghiệp và tăng thu nhập gia đình. Những khía cạnh này
cần được tiếp tục nghiên cứu để tạo nên một hình ảnh rõ hơn về các họa động cần thiết cho
một chiến lược hiệu quả lâu dài.

4.7. Đề xuất cho các bước tiếp theo
 Các áp dụng ban đầu của các hệ số R nên được đơn giản hóa. Sẽ tốt hơn nếu tiếp tục tiến
hành các nghiên cứu về điều chỉnh và cải thiện hệ số R trung và dài hạn.
 Các lợi ích nên được kết hợp giữa các lợi ích trực tiếp và gián tiếp.
 Cần chuẩn bị các văn bản pháp luật của chỉnh phủ để hỗ trợ các tỉnh thành trong thí điểm thanh
toán theo REDD+.
 Thiết kế các cơ chế tài chính để tránh những chậm trễ trong việc thực hiện REDD+.
 Tiến hành thí điểm về thanh toán thực tế cho REDD+ bằng cách sử dụng hệ số R tại huyện
Di Linh là rất quan trọng trong (ví dụ: một xã thí điểm hoặc chủ rừng thí điểm như Công ty
TNHH Lâm nghiệp Di Linh) Ngoài ra, phương pháp đề xuất cho việc tính toán hệ số R nên
được thí điểm tại các huyện khác trong tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh thành khác trong cả nước.
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