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Lời cảm ơn
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Các từ viết tắt

AD

Dữ liệu hoạt động

AFOLU

Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Các hình thức sử dụng đất khác

CO2

Điôxít các-bon

COP

Hội nghị Các Bên

EF/RF

Hệ số Phát thải/ Hấp thụ

GHG

Khí nhà kính

GIS

Hệ thống thông tin địa lý

IPCC

Ủy ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí hậu

LEDP

Kế hoạch phát triển phát thải thấp

MRV

Đo đạc, báo cáo và xác minh

NFI

Điều tra rừng quốc gia

NFMS

Hệ thống giám sát rừng quốc gia

PCM

Giám sát các-bon có sự tham gia

PFM

Giám sát tài nguyên rừng có sự tham gia

PLR

Luật, chính sách, và quy định

QA/QC

Đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng

REDD+

Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, và vai trò của bảo tồn,
quản lý rừng bền vững và nâng cao trữ lượng các-bon rừng ở các
nước đang phát triển

RL/REL

Mức cơ sở/mức phát thải cơ sở

UNFCCC

Công ước Khung của Liên hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu

Biểu tượng
Các biểu tượng sau đây được sử dụng trong tài liệu này để chỉ ra các nhóm
bên liên quan tham gia phù hợp nhất để tham gia vào chức năng giám sát
các-bon cụ thể.
Các tổ chức cấp quốc gia
Các tổ chức chính quyền địa phương
Các bên liên quan tại địa phương (bao gồm cộng đồng
địa phương)
Các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân
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Tóm tắt

Công ước Khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) đòi hỏi một phương
pháp theo từng giai đoạn cho REDD+ ở cấp quốc gia, kết hợp với các yếu tố của địa
phương, và sự tham gia của tất cả các bên liên quan trong việc xây dựng và thực hiện chiến
lược quốc gia và kế hoạch hành động. Sự tham gia rộng rãi và toàn diện của các bên liên
quan trong chương trình REDD+ quốc gia có thể giúp đảm bảo việc chia sẻ trách nhiệm và
lợi ích, ngoài việc tăng cường quyền sở hữu trong việc thực hiện và giám sát các hoạt động
REDD+.
Các bên liên quan có thể đóng góp vào việc xây dựng mức phát thải cơ sở (REL) hoặc mức
cơ sở (RL) và Hệ thống Giám sát Rừng Quốc gia (NFMS) thiết thực, rõ ràng và minh bạch
để hỗ trợ Đo đạc, Báo cáo và Thẩm định (MRV) giảm phát thải và tăng cường hấp thụ từ
rừng và thay đổi sử dụng đất. Các tổ chức cấp quốc gia và địa phương cũng như các bên
liên quan, bao gồm cả cộng đồng địa phương, đều có vai trò cụ thể trong yêu cầu về tính
toán trữ lượng các-bon của chương trình REDD+.
Giám sát Các-bon có Sự Tham gia (PCM) được trình bày ở đây như là một phương pháp để
tăng cường sự kết hợp thể chế đa bên liên quan cho việc tính toán trữ lượng các-bon trong
chương trình REDD+ của một quốc gia. Tài liệu này nhằm hướng dẫn các bên liên quan
tham gia vào quá trình chuẩn bị sẵn sàng thực thi REDD+ và nắm được: a) phương pháp
PCM là gì, những tiềm năng và hạn chế liên quan (Phần 1) và b) cách thức tổ chức các bên
liên quan và vận hành công tác tính toán trữ lượng các-bon trong phương pháp PCM cho
các chương trình REDD+ quốc gia (Phần 2). Ứng dụng PCM cho REDD+ ngoài việc tính
toán trữ lượng các-bon – tuân theo các biện pháp đảm bản an toàn; kế hoạch xây dựng phát
thải thấp; chia sẻ lợi ích; và giám sát các chính sách và biện pháp REDD+, cũng được giới
thiệu nhưng không được nêu chi tiết trong tài liệu này.
Tài liệu này mô tả vai trò và nhiệm vụ chức năng quan trọng của phương pháp PCM cho 4
nhóm các bên liên quan riêng biệt bao gồm: các tổ chức cấp quốc gia, tổ chức chính quyền
địa phương, các bên liên quan (bao gồm cả cộng đồng địa phương), và các tổ chức phi
chính phủ và khu vực tư nhân. Xây dựng các tiêu chuẩn dữ liệu và các quy trình, kết hợp
với thiết kế chiến lược lấy mẫu và quản lý thông tin và báo cáo (như một phần của NFMS) là
phạm vi hoạt động của các tổ chức cấp quốc gia. Các tổ chức chính quyền địa phương chịu
trách nhiệm hoạch định nguồn lực tại địa phương và phân bổ cho các hoạt động PCM tại
địa phương, xây dựng năng lực của các bên liên quan tại địa phương, quản lý dữ liệu, tập
hợp và nộp dữ liệu và thông tin cho NFMS. Các bên liên quan địa phương, có thể là cộng
đồng địa phương, các chủ rừng, nhà quản lý hoặc sử dụng tài nguyên rừng, có thể đóng
góp bằng cách áp dụng các quy trình quốc gia trong việc thu thập và quản lý dữ liệu tại hiện
trường, kết hợp với việc phân tích cơ bản tiếp theo và áp dụng thông tin để quản lý thích
ứng tại thực địa. Các tổ chức phi chính phủ hoặc khu vực tư nhân có thể đóng vai trò quan
trọng trong việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho bất kỳ các nhóm bên liên quan nào trong quá
trình thực hiện nhiệm vụ chức năng của mình về PCM.
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Ph

ồi/ Dữ liệu
ản h

•	Xây dựng quy trình và các tiêu chuẩn thu thập, xác minh,
quản lý và phân tích dữ liệu
•	Lập bản đồ và phân tầng rừng quốc gia
•	Thiết kế lấy mẫu cho những đóng góp của PCM vào việc
tính toán các-bon quốc gia
•	Quản lý thông tin, đánh giá, báo cáo, và áp dụng chính
sách
Hướng dẫn

Các tổ chức chính quyền địa phương:

Ph

ồi/ Dữ liệu
ản h

•	Lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động
giám sát
•	Tập huấn cho các nhà quản lý và cán bộ thu thập dữ liệu
tại địa phương
•	Lập bản đồ quyền sử dụng và quản lý đất rừng và đăng
ký
•	Quản lý thông tin/dữ liệu, báo cáo, và thực hiện kế hoạch

Hướng dẫn

Các bên liên quan địa phương (bao gồm cộng đồng địa
phương):
•	Áp dụng quy trình thu thập và quản lý dữ liệu tại thực địa
•	Tiến hành phân tích cơ bản và báo cáo nhu cầu quản lý
của địa phương
•	Áp dụng thông tin quản lý thích ứng và quản lý rừng
• Xây dựng năng lực giám sát rừng (quản lý và điều hành)

Các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân
• Cung cấp hỗ trợ cho các đối tác khi có yêu cầu
• Hỗ trợthúc đẩy các chương trình quốc gia về REDD
• Tiếp nhận sự hỗ trợ rộng hơn về xã hội/kỹ thuật/tài chính
• Đảm bảo chất lượng và tính minh bạch của hệ thống tính toán các-bon

Các tổ chức cấp quốc gia:

Các nhóm bên liên quan chủ chốt và chức năng chính trong việc giám sát cácbon có sự tham gia

Việc lồng ghép phương pháp PCM vào NFMS được trình bày trong sơ đồ chuỗi đơn giản
có kèm theo hướng dẫn nêu rõ quy trình từng bước để tạo dữ liệu hoạt động có sự tham
gia, hệ số phát thải/ hệ số hấp thụ cần thiết để xác định các mức cơ sở và hệ thống MRV
cho hiệu quả hoạt động của chương trình REDD+ quốc gia. Nguồn lực kỹ thuật bổ sung cho
phương pháp PCM được liệt kê trong phần Phụ lục.
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Đối tượng của tài liệu hướng dẫn vận hành này chủ yếu là các cơ quan chính phủ chịu trách
nhiệm điều phối các hoạt động chuẩn bị sẵn sàng thực thi REDD+ (ví dụ: nhóm công tác
REDD+ và các nhóm tương tự), cũng như những cơ quan trước đây chịu trách nhiệm điều
tra và giám sát rừng. Mặc dù tài liệu này tập trung vào các chương trình REDD+ quốc gia,
nhưng hướng dẫn này cũng có thể áp dụng cho các chương trình REDD+ khác được thực
hiện tại địa phương.
Hy vọng rằng các quốc gia thực hiện REDD+ và các đối tác là các quốc gia đang phát triển
đều áp dụng hướng dẫn vận hành và kỹ thuật PCM tại thực địa và thử nghiệm các phương
pháp và hệ thống trong thực tế. Từ những kinh nghiệm thực tế này, hướng dẫn tiếp theo,
kết hợp với các công cụ hỗ trợ ra quyết định có tính tương tác nhiều hơn, có thể được xây
dựng để thúc đẩy giám sát có hiệu quả hơn về chi phí, không chỉ phục vụ cho REDD+ mà
còn hỗ trợ các biện pháp quản lý và chính sách cho các khu rừng nhiệt đới cần nguồn dữ
liệu tốt đảm bảo mang lại tác động.
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Giới thiệu

1

Khi rừng bị chặt trắng hay suy thoái, lượng các-bon lưu trữ trong cây rừng,
thảm thực vật, rễ cây, cây chết, thảm mục và trong đất được giải phóng vào
khí quyển dưới hình thức đi-ô-xít các-bon (CO2), một loại khí nhà kính chủ yếu
(GHG). Ngoài ra, khả năng hấp thụ các bon của rừng sẽ bị mất hoặc suy giảm.
Lượng phát thải khí nhà kính từ mất rừng và suy thoái rừng chiếm tỷ lệ tương
đối lớn và ước tính chiếm từ 7% đến 17% tổng lượng phát thải CO2 toàn cầu
do con người gây ra (Barker và cộng sự, 2007; Harris và cộng sự, 2012b).
Cộng đồng quốc tế đã xác định yếu tố quan trọng trong việc giảm thiểu biến
đổi khí hậu bao gồm nhu cầu về bảo tồn rừng, khả năng hấp thụ CO2 của
rừng, và nâng cao hoặc duy trì các-bon được lưu trữ trong các khu rừng.
Theo Công Ước khung của Liên Hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC),
một cơ chế giảm thiểu biến đổi khí hậu đã được đề xuất để giải quyết phát
thải từ ngành lâm nghiệp và các ngành sử dụng đất khác - REDD+ (giảm phát
thải từ phá rừng và suy thoái rừng, và vai trò của việc bảo tồn, quản lý rừng
bền vững và nâng cao trữ lượng các-bon rừng ở các nước đang phát triển).
Thỏa thuận Cancun của UNFCCC1 xác định 5 hành động giảm thiểu bao gồm
REDD+:
a) Giảm phát thải từ phá rừng;
b) Giảm phát thải do suy thoái rừng;
c) Bảo tồn trữ lượng các-bon rừng;
d) Quản lý rừng bền vững; và
e) Nâng cao trữ lượng các-bon rừng.

UNFCCC hỗ trợ và cung cấp hướng dẫn về phát triển REDD+, trong đó kêu
gọi xây dựng một phương pháp từng giai đoạn ở cấp quốc gia, với các yếu tố
hỗ trợ tiềm năng tại địa phương, xây dựng chiến lược quốc gia cũng như kế
hoạch hành động. Để một chương trình REDD+ quốc gia đủ điều kiện cung
cấp tài chính dựa trên kết quả, UNFCCC đã yêu cầu các Bên tham gia2:
•

Xác định các nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng và biện pháp để giải
quyết các vấn đề này;

•

 ác định các hoạt động REDD+ quốc gia và xây dựng các chiến lược
X
quốc gia và kế hoạch hành động;

•

Sử dụng hướng dẫn mới nhất của Ủy Ban Liên Chính phủ về Biến đổi Khí
hậu (IPCC) làm cơ sở cho việc dự báo lượng phát thải và hấp thụ từ rừng;

•

Thiết lập một Hệ thống Giám sát Rừng Quốc gia (NFMS) kết hợp với viễn
thám và các kỹ thuật lấy thông tin trên mặt đất để cung cấp các dự báo
một cách minh bạch, nhất quán, chính xác và phù hợp để xem xét tại Hội
nghị các Bên;

1

Quyết định số 1/CP.16 của UNFCCC

2

Quyết định số 1/CP.16 của UNFCCC, Quyết định số 4/CP.15 của UNFCCC

8 SNV REDD+

www.snvworld.org/redd

•

Dự báo mức phát thải cơ sở của rừng quốc gia (REL) hoặc mức cơ sở của rừng (RL);

•

Đo đạc, báo cáo và xác minh (MRV) dự báo giảm phát thải và hấp thụ từ rừng và việc
thay đổi sử dụng đất; và

•

Xây dựng một hệ thống cung cấp thông tin và các biện pháp đảm bảo an toàn REDD+
được giải quyết và tôn trọng.

Thỏa thuận Cancun (2010) yêu cầu các bên tham gia Công ước UNFCCC thúc đẩy và hỗ
trợ một số biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện các hoạt động REDD+, bao gồm “sự
tham gia đầy đủ và hiệu quả của các bên liên quan, đặc biệt là người dân bản địa và cộng
đồng địa phương” trong số các hoạt động khác. Những lợi ích của phương pháp có sự tham
gia trong công tác xây dựng, thực hiện và giám sát các chiến lược và chương trình REDD+
quốc gia đã được xác định bao gồm:
•

Xác định các nguyên nhân và tác nhân cơ bản gây phá rừng và suy thoái rừng;

•

Tiềm năng giảm chi phí thực hiện và giám sát các hoạt động REDD+;

•

Nâng cao nhận thức, quyền sở hữu và động lực cho việc thực hiện và giám sát các hoạt
động REDD+;

•

Giám sát và thực thi các quy định minh bạch và độc lập; và

•

Giám sát các biện pháp đảm bảo an toàn về môi trường và xã hội trong việc tính toán
lượng khí thải.
(Foti và cộng sự, 2008; Daviet, 2011; Mukama và cộng sự, 2012)

Giám sát Các-bon có Sự Tham gia (PCM) là một cơ hội thực tế để thúc đẩy và hỗ trợ các
biện pháp đảm bảo an toàn “sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của các bên liên quan” và các
khoản đóng góp tiềm năng có hiệu quả về chi phí cho một số yếu tố thiết yếu của REDD+
(Hộp 3), nhất là việc tính toán lượng khí thải.
Các tổ chức quốc gia và địa phương, cùng các bên liên quan tại các địa phương, đều có vai
trò đặc biệt trong các chương trình phát triển và thực hiện REDD+3 , từ việc phát triển lâm
nghiệp và xây dựng chiến lược giảm thiểu sử dụng đất có liên quan, tới việc thực hiện và
giám sát các hoạt động REDD+. Một phương pháp PCM cho phép các quốc gia thực hiện
REDD+ đáp ứng nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ UNFCCC, xây dựng lực lượng lớn và
có chuyên môn thực hiện một số nhiệm vụ giám sát và đo đạc trữ lượng các-bon rừng, và
hỗ trợ thiết lập các hệ thống tính toán trữ lượng các-bon minh bạch và có trách nhiệm cho
nhiều bên liên quan.

3

Tài liệu hướng dẫn này tập trung vào các chương trình REDD+ quốc gia, nhưng cũng có thể áp dụng
với các chương trình REDD+ khác tại địa phương
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1.1

Định nghĩa giám sát các-bon có sự tham gia

PCM được định nghĩa ở đây là một phương pháp để tăng cường sự lồng ghép về thể chế
của đa bên liên quan để tính toán lượng khí thải trong chương trình REDD+ của một quốc
gia. Một phương pháp PCM có thể coi là một thành phần của giám sát rừng có sự tham
gia (PFM) - một phương pháp rộng rãi cho sự tham gia của nhiều bên liên quan trong việc
giám sát tài nguyên rừng và dịch vụ liên quan, kết hợp với các tác động về môi trường và xã
hội của các hoạt động quản lý khác nhau, bao gồm cả REDD+ (Swan, 2012) (xem Hộp 1).
Trước đây, phương pháp PFM đã chứng minh khả năng tham gia của các bên liên quan tại
địa phương dưới nhiều hình thức quản lý rừng có sự tham gia - như hợp tác quản lý rừng,
quản lý rừng cộng đồng, quản lý rừng phối hợp, đồng quản lý - và cho các mục đích và mục
tiêu quản lý rừng (Evans và Guariguata, 2008; Martin-Garcia và Diez, 2012).

Hộp 1: Các đặc điểm của giám sát rừng có sự tham gia (PFM)
•	Sự tham gia của các bên liên quan khác nhau, thực hiện các chức năng khác nhau
dựa trên nhiệm vụ và các kỹ năng bổ sung, từ trung ương đến cấp cơ sở.
•	Áp dụng kiến thức bản địa và tận dụng các năng lực và khả năng khác nhau của các
bên liên quan, đặc biệt là cán bộ quản lý rừng và chính quyền địa phương.
•	Không bị giới hạn đối với bất kỳ sự sắp xếp hay quản lý sở hữu rừng cũng như hệ
thống quản lý và điều hành cụ thể nào; PFM có thể áp dụng cho các Ban quản lý công
hay tư nhân khoán cho người dân địa phương để thực hiện chức năng giám sát nhất
định thông qua quản lý rừng cộng đồng.
•	Sử dụng quy trình thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu, gồm trữ lượng các-bon rừng,
các chỉ số dịch vụ hệ sinh thái khác, đa dạng sinh học và tác động xã hội của REDD+.
(Nguồn: trích từ Swan, 2012)
Hầu hết các cuộc thảo luận về PCM trong các tài liệu hiện có của REDD+ đều tập trung
huy động cộng đồng giám sát các hoạt động REDD+, và thường được giới hạn cho công
tác thu thập dữ liệu tại thực địa dựa vào cộng đồng (UN-REDD, 2011; Danielsen và cộng
sự, 2011; Scheyvens và cộng sự, 2013). Trong khi giám sát các-bon rừng do cộng đồng
thực hiện tại thực địa thực sự là một phần quan trọng của PCM, tài liệu này nhằm mục
đích tập trung vào các khía cạnh có sự tham gia và hợp tác của các bên liên quan cần
tham gia tính toán lượng các-bon cho chương trình REDD+ quốc gia, không chỉ phục vụ
riêng cho công tác thu thập dữ liệu tại hiện trường tại các cộng đồng.

1.2

Lợi ích tiềm năng và hạn chế

Theo yêu cầu của UNFCCC về “sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của các bên liên quan”4,
những cơ quan thiết kế hệ thống tính toán lượng các-bon trong NFMS sẽ được hưởng lợi
từ kiến thức về cả lợi ích và hạn chế của sự tham gia rộng rãi và toàn diện của các bên liên
quan trong việc đo đạc và giám sát các-bon rừng (Hộp 2).

4

Quyết định số 1/CP.16 của UNFCCC

10 SNV REDD+

www.snvworld.org/redd

Hộp 2: Lợi ích tiềm năng và hạn chế của phương pháp giám sát các-bon có sự
tham gia cho các chương trình REDD+ quốc gia
Lợi ích tiềm năng
•	Hiệu quả về chi phí – Áp dụng phương pháp PCM có khả năng mang lại hiệu quả
cao hơn về chi phí so với giám sát các-bon chỉ được thực hiện bởi các cơ quan
thuộc chính phủ hoặc các chuyên gia kỹ thuật bên ngoài (Skutsch và cộng sự, 2010;
Danielsen và cộng sự, 2011; UN-REDD, 2011; I-REDD+, 2012).
•	Tính bền vững – Hiệu quả về chi phí của phương pháp có sự tham gia, kết hợp với
sự tham gia rộng rãi của các bên liên quan có thể tạo ra nỗ lực giám sát bền vững
hơn, thúc đẩy quyền sở hữu và sự liên tục của các chức năng giám sát, cả nội bộ lẫn
bên ngoài của các tổ chức thuộc chính phủ.
•	Vốn xã hội và con người – Việc sử dụng PCM xây dựng vốn xã hội và con người,
trao quyền cho các bên liên quan bao gồm các tổ chức và cá nhân. Xây dựng vốn xã
hội và con người thông qua đào tạo, tập huấn, phát triển mạng lưới và trao đổi thông
tin có thể tạo ra cơ cấu quản lý rừng và quản trị rừng có hiệu quả và bao quát hơn.
•	Kết nối tri thức bản địa – phương pháp PCM tạo cơ hội lồng ghép kiến thức có giá
trị của địa phương vào các cân nhắc về quản lý và các quy trình ra quyết định sử dụng
bền vững nguồn tài nguyên rừng.
Hạn chế tiềm năng
•	Kiểm soát chất lượng dữ liệu – Chất lượng của dữ liệu phụ thuộc vào năng lực kỹ
thuật hiện có và nguồn lực sẵn có cho các bên liên quan tham gia. Nếu không có một
hệ thống đảm bảo chất lượng ở tất cả các cấp, thì các dữ liệu thu thập được thông
qua phương pháp PCM có thể không đủ chất lượng để hỗ trợ tính toán lượng các-bon
cho chương trình REDD+ quốc gia. Ngoài ra còn có nguy cơ mất mát thông tin hoặc
báo cáo sai lệch về dữ liệu trong quá trình tổng hợp thông tin từ cấp hành chính của
địa phương đến cấp cao hơn. Nếu tiền công được gắn với kết quả thì có thể khuyến
khích việc báo cáo xu hướng tích cực sai thực tế để nhận được tiền thưởng.
•	Đầu tư về năng lực ban đầu – Mặc dù phương pháp PCM có thể mang lại hiệu quả
hơn về chi phí so với việc giám sát do chuyên gia thực hiện xét về chi phí vận hành
hoạt động, kinh phí đầu tư ban đầu khi giới thiệu phương pháp PCM có thể tốn kém
tùy thuộc vào năng lực hiện có để thu thập dữ liệu, thiết bị phần cứng và phần mềm
có sẵn để quản lý các dữ liệu đó ở cấp địa phương. Cũng có thể phát sinh chi phí trả
trước để thiết lập hoặc cải thiện hệ thống đảm bảo chất lượng dữ liệu và kiểm soát.
chất lượng.
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Hộp 2 (tiếp)
•	Khuyến khích sự tham gia – Khuyến khích và duy trì sự tham gia thực hiện phương
pháp PCM có thể là một thách thức vì lý do kinh tế, chính trị ở cấp quốc gia và địa
phương (các nhóm lợi ích trong việc duy trì hệ thống giám sát do chuyên gia thực
hiện), và lý do chi phí cơ hội ở cấp địa phương (thời gian thu thập dữ liệu cho REDD+
có thể cạnh tranh với các hoạt động sinh kế chính dựa vào nông nghiệp). Khi áp dụng
phương pháp PCM, các đối tượng tham gia tại địa phương cần được đền đáp dưới
một số hình thức (bằng tài chính và/hoặc hiện vật) cho việc tiếp nhận trách nhiệm.
Ngoài khoản chi trả cho việc tham gia trực tiếp, các ưu đãi gián tiếp có thể thu hút sự
cam kết lâu dài đối với phương pháp PCM bao gồm: tạo ra một cuộc đối thoại về sử
dụng tài nguyên giữa các bên liên quan tại địa phương và cấp quốc gia; tăng quyền
lợi và tính hợp pháp trong quá trình ra quyết định về quản lý liên quan đến các nguồn
tài nguyên quan trọng đối với sinh kế; cải thiện quản lý tài nguyên thiên nhiên thông
qua việc ra quyết định được cung cấp đầy đủ thông tin sử dụng các dữ liệu giám sát,
mang lại sản lượng lâm sản bền vững hơn; và thu hút nguồn tài chính bên ngoài cho
công tác quản lý một khu vực.

1.3 Mục tiêu, phạm vi và đối tượng
Tài liệu hướng dẫn vận hành phương pháp PCM mô tả vai trò chức năng của các bên
liên quan ở các cấp độ khác nhau: từ cấp trung ương đến cấp địa phương; và những vai
trò này có thể bổ sung và kết hợp với nhau như thế nào để đóng góp vào việc tính toán
lượng khí thải cho chương trình REDD+ quốc gia. Tài liệu này nhằm hướng dẫn các bên
liên quan chuẩn bị sẵn sàng thực thi REDD+ với kiến thức về: a) phương pháp PCM là
gì, những tiềm năng và hạn chế của PCM (Phần 1); và b) làm thế nào để tổ chức các
bên liên quan và vận hành phương pháp PCM để tính toán lượng các-bon cho chương
trình REDD+ quốc gia (Phần 2). Một danh sách các nguồn lực sẵn có công khai có thể
được các bên liên quan sử dụng trong việc thực hiện phương pháp PCM cũng được đề
cập trong Phụ lục I. Cần lưu ý rằng tài liệu này không phải là một phương pháp hay quy
trình kỹ thuật để thực hiện PCM, nêu chi tiết cách thức thu thập, quản lý, kiểm tra và phân
tích dữ liệu các-bon rừng. Các vấn đề liên quan đến kỹ thuật trong “‘cách thức tạo ra một
hệ thống PCM’” được nêu trong tài liệu khác (xem Phụ lục I). Tài liệu này bổ sung các
phương pháp và quy trình kỹ thuật với các hướng dẫn vận hành hệ thống PCM.
Tài liệu hướng dẫn này chỉ xem xét việc áp dụng phương pháp PCM để tính toán lượng
các-bon rừng cho các chương trình REDD+, tuy nhiên những ứng dụng khác có thể được
xem xét trong quá trình thiết kế chương trình và chiến lược quốc gia (được nêu tại Hộp 3),
nhưng không nêu chi tiết trong tài liệu này.
Hộp 3: Ứng dụng tính toán phi các-bon để giám sát các-bon có sự tham gia cho các
chương trình REDD+ quốc gia
•	Biện pháp bảo đảm an toàn – Giám sát Các-bon có sự tham gia (PCM), một phần của
phương pháp giám sát rừng có sự tham gia, có thể đóng góp vào các mục tiêu đặt ra
trong các biện pháp đảm bảo an toàn REDD+ của UNFCCC. Gắn liền với tên gọi, PCM
góp phần vào các biện pháp đảm bảo an toàn (d) - sự tham gia của các bên liên quan
- bằng cách tăng cường sự tham gia của các bên ở các cấp. PCM cũng có thể chứng
minh biện pháp hiệu quả để giám sát sự rò rỉ, đóng góp cho các biện pháp đảm bảo an
toàn (g) – dịch chuyển phát thải -, cũng như cung cấp dữ liệu về những thay đổi trong
phạm vi các-bon sinh khối, như một chỉ số về chất lượng rừng tự nhiên, do đó giải quyết
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Hộp 3 (tiếp)
vấn đề đảm bảo an toàn (e) - rừng tự nhiên và đa dạng sinh học. Hệ thống các bên
liên quan phối hợp thu thập và tổng hợp (và có thể xác minh) dữ liệu cần thiết để thực
hiện PCM có hiệu quả phục vụ tính toán lượng các-bon quốc gia, có thể hình thành một
phần không thể thiếu được của hệ thống theo yêu cầu của UNFCCC để cung cấp thông
tin về cách thức giải quyết và tôn trọng các biện pháp đảm bảo an toàn suốt quá trình
thực hiện REDD+.
•	Kế hoạch Phát triển Phát thải thấp - (LEDP) là một quá trình nhiều bên liên quan đáp
ứng yêu cầu phát triển kinh tế hướng tới giảm nghèo với quy hoạch sử dụng đất đai
và rừng bền vững đồng thời giảm lượng khí thải các-bon trong thẩm quyền lựa chọn
(Stephen, 2013). LEDP đưa ra khuôn khổ và quá trình có sự tham gia để vận hành
chương trình REDD+ quốc gia cấp địa phương. PCM có vai trò kỹ thuật quan trọng cho
việc tính toán và giám sát các-bon trong khuôn khổ LEDP, nhưng cũng có vai trò xã hội
quan trọng trong việc xây dựng và hỗ trợ quá trình ra quyết định toàn diện và có đầy
đủ thông tin. PCM là một quá trình có thể đảm bảo rằng các bên liên quan địa phương
có đủ kiến thức và năng lực để đánh giá kịch bản phát triển các-bon thấp khác nhau và
được trang bị để đưa ra các quyết định liên quan đến sự cân bằng giữa các mục tiêu về
phát triển môi trường, kinh tế và xã hội theo kế hoạch sử dụng đất phát thải thấp và bất
kỳ cơ chế chia sẻ lợi ích nào liên quan đến kế hoạch này.
•	Cơ chế chia sẻ lợi ích – Phương pháp PCM có thể hỗ trợ phân bổ lợi ích minh bạch
và công bằng (bằng tiền hoặc hiện vật, cho cá nhân hay tập thể) trên phạm vi thực hiện
hoạt động REDD+. Phương pháp PCM có thể cung cấp cho các đối tác nguồn thông tin
quan trọng liên quan đến hoạt động, và phục vụ như việc “tự kiểm tra” để nhận những
lợi ích mang lại trong chương trình REDD+ quốc gia. Sự tương tác và phản hồi giữa
các đối tác khác nhau có thể hỗ trợ tạo ra sự phân bổ chính sách khuyến khích cho sự
tham gia và kết quả thực hiện công bằng hơn. Nếu cơ chế chia sẻ lợi ích được sử dụng
như một động cơ tham gia, thì các bên liên quan sẽ nhận được khoản đền đáp cho các
dữ liệu họ thu thập được và cung cấp cho các tổ chức có liên quan. Các bên liên quan
phân bố ở các khu cảnh quan có khả năng thu thập dữ liệu với cường độ lấy mẫu cao,
cho phép phân phối lợi ích tới cấp địa phương phải được gắn chặt chẽ hơn với kết quả
thực hiện phù hợp với địa phương để đạt được kết quả giảm phát thải và hấp thụ.
•	Chính sách và các biện pháp - Sự phát triển của chính sách và biện pháp hiệu quả
bao gồm một chiến lược hoặc chương trình REDD+ quốc gia mang lại kết quả giảm
phát thải hoặc tăng cường hấp thụ đòi hỏi phải có sự hiểu biết toàn diện về những động
cơ dẫn đến việc sử dụng đất và thay đổi sử dụng đất, ngoài thông tin phản hồi về phạm
vi can thiệp để giải quyết những nguyên nhân gây mất rừng và suy thoái rừng. Để thiết
kế và hoàn thiện biện pháp can thiệp REDD+ có hiệu quả, cần áp dụng NFMS để cung
cấp thông tin cho các chính sách quốc gia và các biện pháp của địa phương đã được
phê duyệt để giảm phát thải và tăng cường hấp thụ tại quốc gia hoặc khu vực có thẩm
quyền. Sự tham gia của các bên liên quan tại địa phương, thông qua phương pháp
PCM có thể cung cấp mối liên kết quan trọng nhằm đánh giá hiệu quả các chính sách
và biện pháp REDD+. Các bên liên quan tại địa phương cũng có khả năng cung cấp
dữ liệu đầu vào cho các hoạt động phát thải/hấp thụ thường xuyên hơn so với chương
trình giám sát được thực hiện trên toàn quốc, do đó việc cung cấp thông tin để điều
chỉnh chính sách và các biện pháp sẽ nhanh chóng và thường xuyên hơn, cũng như
cung cấp thông tin cho công tác quản lý thích ứng ở cấp địa phương trong quá trình
thực hiện các hoạt động.
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Ph

ồi/ Dữ liệu
ản h

Đối tượng của tài liệu hướng dẫn này chủ yếu là các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm
điều phối sẵn sàng thực thi REDD + và các hoạt động trình diễn (ví dụ: ủy ban REDD+ quốc
gia, văn phòng, Nhóm Công tác...). Tài liệu này cũng nhắm mục tiêu tới những cơ quan
trước đây có trách nhiệm điều tra và giám sát rừng sẽ là trọng tâm trong hoạt động NFMS
cho REDD +, cũng như những đối tượng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các tổ chức quốc gia
và địa phương.
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Hướng dẫn vận hành
2.1

2

Nhóm các bên tham gia

Các đối tác khác nhau có liên quan trong việc thực hiện PCM sẽ có vai trò chức năng khác
nhau. Bốn nhóm liên quan chủ chốt được xác định là cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ
chức năng chính sẽ bao gồm PCM cho mục đích tính toán lượng các-bon quốc gia. Các
nhóm liên quan chính này và mối quan hệ giữa các nhóm bên liên quan được thể hiện trong
Hình 1. Vai trò của mỗi nhóm bên liên quan chính được nêu dưới đây và được tóm tắt trong
Hộp 4.

•

Các tổ chức chính quyền địa phương:
•	Lập kế hoạch và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động
giám sát
•	Tập huấn cho các nhà quản lý và cán bộ thu thập dữ liệu
tại địa phương
•	Lập bản đồ quyền sử dụng và quản lý đất rừng và đăng
ký
•	Quản lý thông tin/dữ liệu, báo cáo, triển khai kế hoạch

Hướng dẫn

Các bên liên quan địa phương (bao gồm cộng đồng địa
phương):
•	Áp dụng quy trình thu thập và quản lý dữ liệu tại thực địa
•	Tiến hành phân tích cơ bản và báo cáo nhu cầu quản lý
của địa phương
•	Áp dụng thông tin quản lý thích ứng và quản lý rừng
•	Xây dựng năng lực giám sát rừng (quản lý và điều hành)

Các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân

ản
Ph

hồi/ Dữ liệu

ản
Ph

hồi/ Dữ liệu

•
•

 ây dựng quy trình và các tiêu chuẩn thu thập, xác
X
minh, quản lý và phân tích dữ liệu
Lập bản đồ và phân tầng rừng quốc gia
Thiết kế lấy mẫu cho những đóng góp của PCM vào
việc tính toán các-bon quố
Quản lý thông tin, đánh giá, báo cáo, và áp dung chính
sách
Hướng dẫn

•
•
•
•

•

Cung cấp hỗ trợ cho các đối tác khi có yêu cầu
Hỗ trợthúc đẩy các chương trình quốc gia về REDD
Tiếp nhận sự hỗ trợ rộng hơn về xã hội/kỹ thuật/tài chính
Đảm bảo chất lượng và tính minh bạch của hệ thống tính toán các-bon

Các tổ chức cấp quốc gia:

Hình 1: Các nhóm bên liên quan chủ chốt và chức năng chính trong việc giám
sát các-bon có sự tham gia
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Các tổ chức cấp quốc gia
REDD+ có những yêu cầu thực hiện và phát triển phức tạp mang tính tự tại
liên quan đến các biện pháp chính sách, cơ chế tài chính, thu xếp xã hội và
các hợp phần kỹ thuật. Các chương trình REDD+ sẽ được thực hiện trên
diện rộng kết hợp với đa dạng các bên liên quan, các cơ quan điều phối
chương trình REDD+ quốc gia (VD: Ban thư ký REDD+, Ban REDD+, Văn
phòng REDD+, Nhóm công tác REDD+, v.v.) phải có một sự hiểu biết thấu
đáo về nguồn lực sẵn có, sự đa dạng của các nhóm xã hội/dân tộc, vai trò
và trách nhiệm tiềm năng của các bên liên quan, cũng như phương pháp
và chính sách sử dụng đất hiện có. Các tổ chức cấp quốc gia có trách
nhiệm giám sát và điều tra rừng hiện có thực hiện ba chức năng cơ bản
của PCM: 1) kiểm soát chất lượng/đảm bảo chất lượng (QA/QC) thông qua
xây dựng các quy trình và tiêu chuẩn dữ liệu quốc gia; 2) chiến lược lấy
mẫu thông qua phân cấp rừng, thiết lập các mục tiêu chính xác và xác định
nỗ lực và tần suất lấy mẫu; và 3) rà soát, báo cáo (trong nước và quốc tế)
và áp dụng các thông tin về tính toán lượng các-bon cho các phương pháp
chính sách REDD+.
Các tổ chức chính quyền địa phương
Các tổ chức chính quyền địa phương đóng vai trò kết nối giữa các cơ quan
cấp quốc gia, thông qua từng cấp độ, và các bên liên quan ở địa phương.
Các tổ chức cần phấn đấu để thu hẹp khoảng cách về truyền thông bằng
cách tăng cường chuyển giao kiến thức giữa cấp quốc gia và các bên liên
quan tại địa phương. Các tổ chức địa phương có thể sẽ đóng vai trò quan
trọng trong việc vận hành các chương trình REDD+ quốc gia do chức năng
quản lý hành chính tại các khu vực sẽ thực hiện các hoạt động REDD+.
Các chức năng chính của chính quyền địa phương trong PCM bao gồm:
1) lập kế hoạch và phân bổ nguồn tài chính và nhân lực; 2) quyền sử dụng
đất lâm nghiệp và lập bản đồ quản lý; và 3) quản lý thông tin và báo cáo
(cho NFMS) và ứng dụng dữ liệu PCM để lập kế hoạch địa phương (như
thông qua LEDP, xem Hộp 3).
Các bên liên quan địa phương (gồm cả cộng đồng địa phương)
Các bên liên quan tại địa phương - chủ sở hữu, nhà quản lý và sử dụng
rừng và đất rừng biên giới – đóng vai trò rất quan trọng trong việc thực
hiện PCM do đây là những đối tác thực hiện các hoạt động REDD+ và
cung cấp một lực lượng lao động dồi dào có kiến thức tại địa phương (chi
phí thấp). Các đối tác này, trong đó bao gồm, nhưng không nhất thiết chỉ
giới hạn trong người dân địa phương, và có thể bao gồm các cá nhân và
các tổ chức xã hội dân sự, cần tham gia xây dựng các hoạt động REDD+
thông qua quá trình tham vấn có sự tham gia, trong đó các đối tác tại địa
phương có thể cung cấp thông tin cho các cơ quan cấp trung ương và địa
phương về tập quán sử dụng đất, các xu hướng lịch sử trong việc sử dụng
đất và che phủ đất, sự tương tác của họ với rừng, và tín ngưỡng văn hóa
chung (Scheyvens và cộng sự, 2013). Thông tin như vậy giúp tăng sự hiểu
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biết về hoạt động sử dụng đất của địa phương có thể dẫn đến việc giảm phát thải hoặc hấp
thụ, và do đó hỗ trợ các cơ quan trung ương và địa phương trong việc xây dựng chương
trình và kế hoạch REDD+ tương ứng có hiệu quả. Trong biện pháp PCM, các bên liên quan
địa phương có vai trò: 1) áp dụng các quy trình thu thập và quản lý dữ liệu quốc gia để tạo
ra dữ liệu được tổng hợp vào NFMS; 2) tiến hành phân tích cơ bản và báo cáo cho công tác
quản lý thích ứng tại hiện trường thực hiện hoạt động REDD+; và 3) phát triển năng lực để
cải thiện quản lý, điều hành, và giám sát rừng.
Các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân
Các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân tương ứng với các nhóm và các tổ chức
không có lợi ích trực tiếp trước mắt từ kết quả và lợi ích của chương trình REDD+ mang
lại. Các tổ chức này thường có kiến thức chuyên môn và mối quan tâm cụ thể, từ việc xây
dựng chính sách đến việc tham gia xã hội và hỗ trợ kỹ thuật. Các bên liên quan này là
những đối tác quan trọng trong việc thúc đẩy hơn nữa và áp dụng REDD+ tại địa phương,
trên toàn quốc và/hoặc trên toàn cầu, là tác nhân cho sự thay đổi, tạo ra sự phân tích,
trao đổi kinh nghiệm, phát triển phương pháp luận, và xây dựng kiến thức. Như vậy, các
tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân có thể cung cấp hỗ trợ nhắm mục tiêu đến các
tổ chức cấp quốc gia và địa phương cũng như các bên liên quan tại địa phương trong việc
thực hiện bất kỳ chức năng cốt lõi nào của PCM như được xác định trong hình trên.
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Box 4: Nhiệm vụ của các nhóm chủ chốt về phương pháp giám sát các bon có
sự tham gia phục vụ tính toán các bon REDD+ quốc gia
Nhóm các
bên liên
quan

Nhiệm vụ
chức năng
chính
Tạo ra một
môi trường
luật pháp,
chính sách
và quy định
thuận lợi
(PLR) cho
PCM

Mô tả
Đảm bảo quyết tâm về chính trị và cam kết áp dụng phương pháp
PCM vào các chiến lược/ chương trình REDD+ quốc gia, và cải cách
PLR rộng hơn
Hướng dẫn các cơ quan địa phương về mặt hoạt động và kỹ thuật của
PCM và ứng dụng các quy trình và tiêu chuẩn dữ liệu
Quyết định các biện pháp chia sẻ lợi ích và đền bù REDD+ cho các hệ
thống PCM
Xác định và phân bổ các nguồn lực quốc gia cần thiết cho các hoạt
động PCM thông qua các chu kỳ quy hoạch lâm nghiệp thường xuyên

Các tổ chức cấp quốc gia

Xây dựng các quy trình hoạt động tiêu chuẩn cho công tác đo đạc,
theo dõi và báo cáo

Xây dựng các
tiêu chuẩn và Xác định mục tiêu chính xác, yêu cầu về báo cáo, và các hướng dẫn
quy trình thu khác (VD: định dạng, nội dung, v.v...)
thập và quản Xây dựng và thực hiện các quy trình lưu trữ, quản lý, và chia sẻ dữ liệu
lý dữ liệu
Đảm bảo tính thống nhất và so sánh dữ liệu, và khả năng nhân rộng
các tiêu chuẩn/ quy trình
Thiết kế lấy
mẫu cho
những đóng
góp của PCM
đối với việc
tính toán
lượng cácbon quốc gia

Đề ra chiến lược lấy mẫu và tần suất, và chỉ định vai trò của các bên
liên quan khác nhau
Lập bản đồ sử dụng đất, độ che phủ đất và phân tầng lâm nghiệp quốc
gia; cập nhật bản đồ và hoàn thiện phân tầng thông qua ứng dụng dữ
liệu được thu thập sử dụng phương pháp PCM
Hướng dẫn về tần suất cần thiết của các hoạt động giám sát đối với
mỗi hoạt động REDD+ phù hợp với yêu cầu của MRV hiện có hoặc
được lập kế hoạch.
Phát triển và duy trì NFMS để tạo ra hệ số phát thải/ hệ số hấp thụ và
dữ liệu hoạt động cho việc dự báo mức cơ sở và các sự kiện MRV

Phân tích dữ
liệu (thống
kê) và quản
lý thông tin,
đánh giá, báo
cáo

Cung cấp thông tin phản hồi cho các cơ quan địa phương trình nộp dữ
liệu có chất lượng không đạt tiêu chuẩn và hướng dẫn các hoạt động
khắc phục
Đảm bảo chất lượng và tính thống nhất của các phân tích không gian
và thời gian trong nội bộ và bên ngoài, bất cứ nơi nào việc phân tích
được thuê ngoài cho các tổ chức phi chính phủ hoặc khu vực tư nhân
Đảm bảo việc tiếp cận phù hợp và linh động với nguồn dữ liệu và
thông tin được quản lý cấp quốc gia (VD: cổng thông tin trên trang
web)
Hoàn thiện các thông số tính toán trữ lượng các-bon- phân tầng rừng,
phát triển phương trình tương quan sinh trưởng và mật độ cụ thể
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Nhóm các
bên liên
quan

Nhiệm vụ
chức năng
chính

Mô tả

Các bên liên quan tại địa
phương (bao gồm cả cộng
đồng)

Các tổ chức chính quyền địa phương

Xác định và phân bổ các nguồn lực địa phương cần thiết cho hoạt
động PCM qua các chu kỳ quy hoạch lâm nghiệp thường xuyên
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Hoạch định
và phân bổ
Cung cấp và duy trì cung cấp thiết bị và vật liệu cần thiết cho việc thu
nguồn lực địa thập và quản lý dữ liệu sử dụng phương pháp PCM
phương
Điều chỉnh tiêu chuẩn quốc gia, các quy trình và hướng dẫn xây dựng
năng lực kỹ thuật, tài chính và kỹ năng cho địa phương

Xây dựng
năng lực

Tập huấn cho các cơ quan địa phương thông qua các khóa tập huấn
giảng viên, và các chủ rừng là tư nhân và cộng đồng, các nhà quản lý
và người sử dụng trong việc thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu cơ
bản của PCM
Giám sát sự tham gia của các bên liên quan và điều chỉnh các hoạt
động PCM tương ứng

Thu thập dữ
liệu/thông tin,
quản lý, báo
cáo và ứng
dụng lập kế
hoạch

Thực hiện chiến lược lấy mẫu cho các đơn vị hành chính dựa trên quy
trình chiến lược lấy mẫu và phân cấp rừng quốc gia
Điều hành công tác thu thập dữ liệu đảm bảo QA/QC của các quy trình
và cung cấp (hoặc nguồn) hỗ trợ kỹ thuật khi cần thiết
Lựa chọn để thu thập dữ liệu trực tiếp khi cần thiết, VD: điều kiện bất
lợi, khi cần các biện pháp phòng ngừa hoặc thiết bị đặc biệt
Soạn thảo và cung cấp dữ liệu và thông tin cho NFMS
Xác định các tác nhân chính hoặc nguyên nhân chính dẫn đến sự thay
đổi độ che phủ rừng, suy thoái rừng và tăng cường trữ lượng các-bon
trên toàn cảnh quan/khu vực thẩm quyền

Ứng dụng
các quy trình
trong việc thu Thu thập dữ liệu tại hiện trường theo các quy trình (để xác minh hoặc
thập và quản xác nhận các sản phẩm viễn thám và bản đồ ground-truthing về độ che
lý dữ liệu
phủ rừng và quyền sở hữu rừng)
Xây dựng năng lực để thực hiện thành công chương trình REDD+
Tiến hành
phân tích cơ
bản và báo
cáo về nhu
cầu quản
lý tại địa
phương

Tiến hành phân tích cơ bản các dữ liệu của PCM và/hoặc tiếp cận
thông tin từ NFMS để cung cấp cho việc sửa đổi các hoạt động quản lý
(hoạt động REDD+)
Hỗ trợ đánh giá tính chính xác các dữ liệu hoạt động được xây dựng
cho REDD+
Đánh giá hiệu quả của các hoạt động REDD+ ở cấp địa phương
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Nhiệm vụ
chức năng
chính
Hỗ trợ kỹ
thuật, tài
chính, chính
trị và tiếp cận
với các bên
liên quan

Mô tả
Hỗ trợ các bên liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chức
năngthông qua chuyển giao kiến thức và xây dựng năng lực
Hỗ trợ các bên liên quan trong việc xây dựng các tài liệu tập huấn và
các khóa tập huấn cho các ứng dụng của các bên liên quan
Phát triển và giới thiệu các phương pháp sáng tạo (VD: Công nghệ
Thông tin Truyền thông) hỗ trợ các bên liên quan trong việc thực hiện
PCM
Phát triển kiến thức về gương điển hình quốc tế và các giải pháp cụ
thể trong bối cảnh quốc gia cho PCM về mặt vận hành và kỹ thuật

Tăng cường
“gương điển
hình tại cộng
đồng”

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về các lĩnh vực hoạt động và kỹ thuật
PCM
Đảm bảo cung cấp tài chính của khu vực công và tư nhân cho sự đổi
mới và ứng dụng PCM trong bối cảnh mới
Đóng góp vào cuộc đối thoại đang diễn ra về sự phát triển của PCM và
tạo điều kiện hỗ trợ phát triển quá trình quản lý toàn diện và thích ứng

tư nhân

Các tổ chức phi chính phủ và khu vực

Nhóm các
bên liên
quan
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Thủ tục xác
minh/đánh giá
của bên thứ
ba và chất
lượng dữ liệu/
thông tin

Tiến hành xác minh độc lập và kiểm tra công tác kiểm soát chất lượng/
đảm bảo chất lượng
Giám sát hiệu quả, cải thiện sự hướng dẫn các hoạt động PCM trong
suốt quá trình thực hiện chương trình REDD+
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2.2	Lồng ghép Giám sát Các-bon có sự tham gia vào Hệ thống
Giám sát Rừng Quốc gia
Các quốc gia thực hiện các hoạt động REDD+ dưới sự hướng dẫn của UNFCCC cần phải
xây dựng một hệ thống giám sát rừng quốc gia rõ ràng và minh bạch (NFMS) để giám sát
và báo cáo các hoạt động REDD+ (nếu thích hợp, kết hợp với giám sát và báo cáo tại địa
phương như một biện pháp tạm thời)5 . NFMS là một công cụ cho phép các quốc gia đánh
giá kết quả của các hoạt động REDD+ được thực hiện bởi các bên liên quan và các tổ chức
khác nhau. Quan trọng hơn, trong bối cảnh tính toán lượng các-bon rừng, NFMS cần cung
cấp các chức năng đo đạc khí thải quốc tế và báo cáo theo yêu cầu của MRV (UN-REDD,
2013). NFMS có thể bao gồm nhiều mục tiêu ngoài việc giám sát và MRV cho REDD+ như
theo dõi diễn biến thay đổi trữ lượng gỗ, lâm sản ngoài gỗ, đa dạng sinh học, và các dịch
vụ hệ sinh thái khác ngoài việc hấp thụ các-bon. Các khía cạnh tính toán trữ lượng các-bon
của NFMS bao gồm dự báo mức cơ sở và MRV giảm phát thải và tăng cường hấp thụ có
thể được quy cho một chương trình REDD+ quốc gia so với mức cơ sở đó.
Một phương pháp PCM có thể đóng góp vào việc xây dựng dữ liệu hoạt động (AD) và hệ số
phát thải (EF)/hệ số hấp thụ (RF) – hai hệ số cơ bản trong việc tính toán trữ lượng các-bon
một phần được tạo ra bởi NFMS và đưa vào công tác dự báo mức cơ sở và hệ thống MRV.
Phương pháp PCM cũng có thể được áp dụng cho chức năng giám sát rộng hơn của NFMS
để đánh giá kết quả của các chính sách và biện pháp ở cấp quốc gia và quản lý thích ứng
của việc thực hiện hoạt động tại địa phương theo chương trình REDD+ (xem Hộp 3). Các
hướng dẫn sau đây chỉ liên quan đến việc áp dụng PCM vào chức năng tính toán trữ lượng
các-bon thiết lập mức cơ sở và MRV tiếp theo.
Hình 2 dưới đây mô tả tổng quan vai trò và quá trình cho các bên liên quan khác nhau tham
gia vào phương pháp PCM để tính toán trữ lượng các-bon cho chương trình REDD+ quốc
gia. Mặc dù tài liệu này cung cấp hướng dẫn sự tham gia của các nhóm bên liên quan chủ
chốt, nhưng sự phân chia vai trò và chức năng cụ thể là một quyết định có chủ quyền. Do
đó, hướng dẫn được trình bày ở đây phải được thiết kế theo nhu cầu cụ thể của mỗi quốc
gia và phản ánh hoàn cảnh quốc gia cũng như các khuôn khổ pháp lý cho sự tham gia của
các bên liên quan trong bất kỳ chương trình REDD+ quốc gia nào.

5

Quyết định số 1/CP.16 của UNFCCC

21 SNV REDD+

www.snvworld.org/redd

Quy trình dữ liệu
Phản hồi
Thiết kế chọn mẫu
Thu thập dữ liệu
Thu thập dữ liệu
Các hệ số phát thải/hấp
thụ và tính toán dữ liệu
hoạt động

Hướng dẫn:
Cấp quốc gia
Cấp địa phương
Các bên địa phương
- - - - - - - - Lựa chọn

Báo cáo quốc gia/
quốc tế về khí thải

Lưu ý: Hình ở trung tâm chỉ ra trách
nhiệm lớn hơn

Hình 2: Khung vận hành giám sát các-bon có sự tham gia chung cho việc tính toán
trữ lượng các-bon cho chương trình REDD+ quốc gia
Như minh họa trong Hình 2, phương pháp PCM góp phần vào việc tính toán khí thải quốc
gia cho các phương pháp thay đổi sử dụng đất/ độ che phủ. Điều quan trọng là cần chú
trọng đến các quy trình QA/QC phải được tiến hành trong mỗi bước tính toán khí thải quốc
gia để cải thiện độ chính xác và bảo đảm phương pháp thực hành tốt nhất (IPCC, 2006;
GOFC-GOLD, 2013), và liệu đã sử dụng phương pháp PCM hay không. Do đó, các quy
trình QA/QC trong một hệ thống tính toán trữ lượng các-bon rừng được thiết kế bởi cấp
quốc gia và được chính quyền địa phương áp dụng là hoàn toàn cần thiết để giảm thiểu sai
sót của số liệu báo cáo, và do đó tăng cường niềm tin vào các kết quả dự báo. Các tổ chức
phi chính phủ và khu vực tư nhân có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật, tài chính, chính trị, và xã
hội, cho tất cả các bên tham gia liên quan đến tính toán lượng khí thải quốc gia từ lĩnh vực
sử dụng đất.
2.2.1 Dữ liệu Hoạt động
Dữ liệu Hoạt động (AD) theo định nghĩa của IPCC (2006) là các dữ liệu về mức độ hoạt động
của con người trong một thời gian nhất định dẫn đến việc phát thải. Dữ liệu hoạt động mô tả
tầm quan trọng của sự can thiệp của con người vào việc thay đổi sử dụng đất/độ che phủ đất
dẫn đến phát thải và/hoặc hấp thụ, do đó dữ liệu hoạt động có động cơ cụ thể. Dữ liệu hoạt
động thường được báo cáo về sự thay đổi diện tích (VD: héc-ta rừng bị chặt phá), nhưng
không được giới hạn trong phạm vi không gian của sự thay đổi. Dữ liệu hoạt động cũng có thể
được báo cáo là số liệu phi không gian, chẳng hạn như khối lượng gỗ khai thác, khối lượng
củi thu thập được, lượng phân bón sử dụng, hoặc thậm chí số lượng các loài động vật trên
đất chăn thả. Đo dữ liệu hoạt động này có thể được theo dõi bằng công nghệ viễn thám phát
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hiện những thay đổi trong việc sử dụng đất, hoặc bằng cách lấy mẫu về việc thu thập gỗ nhiên
liệu cho địa phương. Các dữ liệu hoạt động cũng có thể dựa trên các mối quan hệ được xây
dựng và đã được chứng minh giữa một hoạt động cụ thể tạo ra phát thải/hấp thụ và các thông
số dễ dàng đo đạc được hoặc các thông số đã được theo dõi cho các mục đích khác (như
dân số, sản xuất gỗ, sản xuất cây trồng, v.v...). Tất cả các nhóm bên liên quan có thể đóng
góp cho các bước khác nhau trong việc tạo ra dữ liệu hoạt động (xem Hình 3). Một bản tóm
tắt các chức năng chính của các bên liên quan trong quá trình tạo ra dữ liệu hoạt động thông
qua phương pháp PCM được trình bày dưới đây.

Đánh giá và cải thiện năng lực

Đánh giá động cơ

XD quy trình dữ liệu hoạt động

Phản hồi

Phản hồi
Thiết kế lấy mẫu cho dữ liệu HĐ

Thiết kê quy trình
cho địa phương

Thu thập dữ liệu hình ảnh

Thu thập dữ liệu HĐ
phi không gian

Phân tích viễn thám và
tạo dữ liệu hoạt động
không gian

Xác minh, tổng hợp dữ
liệu HĐ phi không gian

Xác minh và xác nhận
dữ liệu HĐ kết hợp
phân tích viễn thám

Hướng dẫn:
Tổng hợp dữ liệu hoạt động
không gian & phi không gian
Dữ liệu HĐ cụ thể theo động cơ

Cấp quốc gia
Cấp địa phương
Các bên địa phương
- - - - - - - - Lựa chọn

Lưu ý: Hình ở trung tâm cho thấy trách
nhiệm lớn hơn
Hình 3: Tạo dữ liệu hoạt động thông qua phương pháp giám sát các-bon có sự tham gia
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1.	Đánh giá và cải thiện năng lực
: Một sự hiểu biết thực tế về năng lực và cơ
sở hạ tầng hiện có là mấu chốt tạo ra dữ liệu hoạt động. Đánh giá nhu cầu cần được
thực hiện bởi các tổ chức cấp quốc gia để xác định năng lực và cơ sở hạ tầng cần thiết
cho việc tạo ra dữ liệu hoạt động. Các tổ chức địa phương cần hoàn thiện những đánh
giá nhu cầu này để áp dụng phù hợp với địa phương và đảm bảo kết quả đánh giá được
cung cấp cho các cơ quan liên quan phản hồi chính xác và đúng thời hạn. Kết quả của
những đánh giá nhu cầu này sẽ cung cấp thông tin cho chiến lược xây dựng và nâng
cao năng lực cũng như cơ sở hạ tầng cho các cấp liên quan tạo dữ liệu hoạt động.
: Việc đánh giá các nguyên
2.	Đánh giá các nguyên nhân gây phát thải/hấp thụ
nhân gây phát thải/hấp thụ có thể là một nỗ lực mang tính hợp tác và tham vấn có sự
tham gia của các bên liên quan cấp quốc gia và địa phương. Sử dụng phương pháp
PCM, thu thập kiến thức địa phương về hoạt động sử dụng đất phổ biến dẫn đến phát
thải/ hấp thụ và chuyển cho các tổ chức địa phương và thông báo cho các cơ quan trong
việc xây dựng một kế hoạch chi tiết để tạo ra dữ liệu hoạt động. Việc đánh giá nguyên
nhân phải bao gồm phân tích tầm quan trọng của nguồn phát thải/ hấp thụ cụ thể.
: Các quy trình được xây dựng để đảm bảo tiêu chuẩn hóa
3.	Xây dựng quy trình
các phương pháp tạo dữ liệu hoạt động ở tất cả các địa điểm trên toàn quốc. Các quy
trình cần chuẩn hóa hình ảnh thu thập, phần mềm được sử dụng, phương pháp lấy mẫu,
cường độ lấy mẫu/ hình ảnh bao trùm, các thuật toán và phương pháp sử dụng trong
việc phân tích, mức độ chính xác, và định dạng đầu ra. Trước khi xây dựng quy trình,
cần nghiên cứu để xác định phương pháp và các thông số thích hợp, chính xác, và hiệu
quả về chi phí nhất định để theo dõi một hoạt động cụ thể. Đối với các hoạt động phát
thải chiếm ưu thế, các quy trình cần được xây dựng để mang lại mức độ chính xác cao
hơn trong khi các hoạt động dẫn đến lượng khí thải ít hơn có thể được cho phép giám
sát ở mức độ chính xác thấp hơn. Quy trình phải được xây dựng dựa trên các công ước
đo đạc rừng phổ biến trên thực tế. Các tổ chức cấp quốc gia phải chịu trách nhiệm xây
dựng các quy trình này áp dụng cho việc tạo dữ liệu hoạt động để đảm bảo các quy trình
hoạt động sẽ phù hợp với quốc gia và trong phạm vi nguồn lực sẵn có thực hiện chương
trình REDD+ quốc gia. Các quy trình cần được thay đổi để phù hợp với nhu cầu và năng
lực của những cán bộ thực hiện các phương pháp này, và do đó cần áp dụng một hệ
thống cung cấp thông tin phản hồi và thay đổi quy trình.
: Một thiết kế lấy mẫu chính thức rất cần thiết để đảm bảo
4.	Thiết kế lấy mẫu
phương pháp được tiêu chuẩn hóa và thống kê rõ ràng được sử dụng trong việc thu
thập dữ liệu. Đề xuất cần chỉ định một tổ chức quốc gia chịu trách nhiệm về công việc
này và nhận trách nhiệm thiết kế lấy mẫu trên đất rừng, do nhiệm vụ này đòi hỏi phải có
chuyên môn kỹ thuật cao trong việc xây dựng mô hình không gian địa lý và thống kê.
Một phương pháp minh bạch, nhất quán và tiêu chuẩn được sử dụng cho tất cả các khu
vực lấy mẫu. Khuyến khích các thông tin phản hồi trực tiếp từ các tổ chức địa phương
và các bên liên quan, đặc biệt là do thiết kế lấy mẫu phải cân nhắc việc áp dụng phù hợp
các phương pháp cho các bối cảnh hiện trường khác nhau.
5.	Thu thập và tổng hợp các nguồn dữ liệu
: Như đã đề cập ở trên, có các dữ liệu hoạt
động không gian và phi không gian. Cả hai loại hoạt động dữ liệu cuối cùng sẽ được các
tổ chức cấp quốc gia tổng hợp, không kể đối tác nào thu thập thông tin.
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a.	Dữ liệu hoạt động không gian
: Sẽ dẫn đến những diễn giải về viễn thám
phức tạp và phân tích sử dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS). Như vậy, hình ảnh vệ
tinh hoặc viễn thám khác và/hoặc các sản phẩm GIS phải được thu thập theo các
quy trình đã được xây dựng (Xem nhiệm vụ 3 ở trên). Để thu thập các bộ dữ liệu này,
có thể phải mua các nguồn dữ liệu, phần mềm và thiết bị, đào tạo tập huấn chính
thức phù hợp cho các kỹ thuật viên về viễn thám và GIS. Tùy thuộc vào các nguồn
dữ liệu được sử dụng và năng lực của các tổ chức khác nhau, nhiệm vụ này có thể
được thực hiện ở cấp quốc gia hoặc địa phương.
: Sẽ dẫn đến việc kết nối thông tin
b.	Dữ liệu hoạt động không phi không gian
liên lạc với các bên liên quan tại hiện trường cho việc thu thập dữ liệu phi không gian
như khối lượng gỗ khai thác, khối lượng củi thu thập được, lượng phân bón được áp
dụng, số lượng gia súc chăn thả, v.v... Việc thu thập thông tin này có thể được thực
hiện có hiệu quả hơn bởi các bên liên quan địa phương dưới sự giám sát của các tổ
chức địa phương. Các dữ liệu hoạt động phi không gian khác nhau có thể được tổng
hợp bởi các tổ chức địa phương trước khi chuyển giao cho các cơ quan cấp quốc
gia.
: Viễn thám dựa trên kết quả đầu ra hoặc các sản
6.	Đánh giá mức độ chính xác
phẩm đều không chắc chắn, như phân loại lớp phủ được thực hiện chỉ dựa vào tính xạ
của bề mặt trái đất (VD: phản xạ quang phổ). Vì vậy, cần phải xác minh và xác nhận các
sản phẩm viễn thám. Thu thập dữ liệu mặt đất để xác minh và xác nhận các sản phẩm
này có thể được thực hiện bởi các bên liên quan địa phương, giả sử rằng họ được phân
tán trên khu vực cảnh quan và có thể dễ dàng kiểm tra các sản phẩm với sự quan sát
trên mặt đất. Cần cung cấp tập huấn cho các bên liên quan về kỹ thuật xác minh thực
địa và giám sát, đảm bảo chất lượng thực hiện bởi các tổ chức địa phương hoặc các tổ
chức phi chính phủ. Tổng hợp các dữ liệu xác minh thực địa phải được các tổ chức địa
phương tiến hành thực hiện và sau đó cung cấp cho các tổ chức cấp quốc gia để xác
nhận các sản phẩm đó.
: Sau khi tập hợp các bộ dữ liệu thích hợp và kiểm tra các sản
7.	Phân tích dữ liệu
phẩm viễn thám, cần tiến hành phân tích dữ liệu dựa vào động cơ. Điều này đòi hỏi phải
sử dụng các sản phẩm viễn thám khác nhau trong một môi trường GIS để mô tả dữ liệu
hoạt động cho mỗi động cơ và tính toán thống kê có liên quan, chẳng hạn như sự không
chắc chắn. Tùy thuộc vào năng lực của các tổ chức khác nhau và các quy trình được
thiết lập, bước này có thể được thực hiện ở cả cấp độ quốc gia và/hoặc cấp địa phương.
8.	Tạo dữ liệu hoạt động
: Tầm quan trọng của dữ liệu hoạt động được quyết định bởi
các động cơ khác nhau, liên quan đến hành vi kinh tế xã hội của địa phương và sự thay
đổi/nhu cầu về nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt. Đề xuất là thông tin được tạo ra ở
cấp quốc gia và địa phương phải được tổng hợp bởi các tổ chức cấp quốc gia.
Điều quan trọng là phải lưu ý rằng, với chuyên môn của mình, các tổ chức phi chính
phủ và khu vực tư nhân có thể giúp các đối tác có trách nhiệm được đề xuất trong bất
kỳ bước thực hiện nào để tạo ra hoạt động dữ liệu, ví dụ, trong việc xây dựng năng lực,
giới thiệu công nghệ tiên tiến, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật trong việc tạo ra và xác minh dữ
liệu hoạt động, v.v...
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2.2.2 Hệ số phát thải/ hệ số hấp thụ
Hệ số phát thải/hệ số hấp thụ (EF/RF) theo định nghĩa của IPCC (2006) là tỷ lệ phát thải
hoặc tỷ lệ hấp thụ trên một đơn vị hoạt động. EF/RF có liên quan trực tiếp đến hoạt động
dẫn đến phát thải và kết hợp với các dữ liệu hoạt động, hình thành cơ sở cho việc tính
toán khí thải/hấp thụ. EF/RF thu được từ việc chọn khu vực lấy mẫu có sự thay đổi và lưu
chuyển các-bon trong khu vực cảnh quan. Đánh giá lượng các-bon rừng là một quá trình
quan trọng để dự báo hệ số phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, mặc dù đánh giá lượng
các-bon sau nạn phá rừng đóng vai trò quan trọng nhưng thường bị bỏ qua trong việc dự
báo hệ số phát thải từ nạn phá rừng.
Đánh giá và tăng cường năng lực

Đánh giá nguồn phát thải

Tổng hợp dữ

Phân tầng các-bon
Phản hồi
Thiết kế lẫy mẫu

Thu thập dữ

Hướng dẫn:
Cấp quốc gia

Nhập dữ liệu

Tổng hợp, phân tích dữ liệu

Cấp địa phương
Các bên địa phương
- - - - - - - - Lựa chọn

EF/RF cụ thể theo động cơ

Lưu ý: Hình ở trung tâm cho thấy
trách nhiệm lớn hơn

Hình 4: Tạo hệ số phát thải/hấp thụ thông qua phương pháp giám sát các-bon có sự
tham gia
Tất cả các nhóm bên liên quan có thể đóng góp cho các bước khác nhau cần thiết cho việc
phát triển các hệ số phát thải/ hấp thụ (EF/RF) đáp ứng các tiêu chuẩn của IPCC như thể
hiện trong Hình 4. Các bước chung để phát triển EF/RF chỉ ra các nhóm bên liên quan chủ
chốt chịu trách nhiệm bao gồm:
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1.	Đánh giá và cải thiện năng lực
: Kiến thức thực tế về năng lực và cơ sở hạ
tầng hiện có đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng EF/RF. Đánh giá nhu cầu
cần được thực hiện bởi các tổ chức cấp quốc gia nhằm xác định năng lực và cơ sở hạ
tầng cần thiết cho việc xây dựng các hệ số phát thải/hấp thụ. Các tổ chức địa phương
cần hoàn thiện đánh giá nhu cầu này để áp dụng phù hợp với địa phương và đảm bảo
các đánh giá này được cung cấp cho các cơ quan liên quan phản hồi chính xác và đúng
thời hạn. Kết quả của những đánh giá nhu cầu này sẽ cung cấp thông tin cho chiến lược
xây dựng và nâng cao năng lực cũng như cơ sở hạ tầng để tạo EF/RF.
: Việc đánh giá các nguyên nhân gây phát thải và
2.	Đánh giá các nguồn phát thải
hấp thụ phải được thực hiện bởi các bên liên quan tại địa phương với sự giám sát của
các tổ chức địa phương. Sử dụng phương pháp PCM, kiến thức địa phương về các hoạt
động sử dụng đất phổ biến dẫn đến sự phát thải/hấp thụ có thể được thu thập và chuyển
đến các cơ quan trung ương để cung cấp thông tin về các loại EF/RFS cần được tạo ra.
: Dữ liệu hiện có về trữ lượng các-bon từ rừng
3.	Tổng hợp các dữ liệu hiện có
và độ che phủ đất không có rừng (VD: trữ lượng các-bon từ việc sử dụng đất sau khi
phá rừng) có thể được thu thập bởi các bên liên quan tại địa phương. Tuy nhiên, cuối
cùng, trách nhiệm đánh giá sự phù hợp của dữ liệu mô tả trữ lượng các-bon trong khu
vực cảnh quan nên được giao cho các tổ chức cấp quốc gia.
: Phân tầng các-bon dùng để chỉ sự phân chia cảnh quan
4.	Phân tầng Các-bon
thành các loại riêng biệt (VD: địa tầng) dựa trên hàm lượng các-bon của thảm thực vật
(GOFC-GOLD, 2013). Phân tầng có thể được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau,
nhưng tất cả các loại phân tầng đều yêu cầu thông tin không gian về mức độ che phủ
rừng (GOFC-GOLD, 2013). Các tổ chức địa phương, các bên liên quan và cộng đồng có
thể đóng góp vào quá trình phân tầng bằng cách cung cấp dữ liệu ground truth và xác
minh các sản phẩm được tạo ra từ viễn thám và phân tích không gian địa lý. Tuy nhiên,
hoàn thiện tầng các-bon có thể được thực hiện bởi các tổ chức ở cấp quốc gia do phân
phối trữ lượng các-bon trên các khu rừng sẽ vượt qua ranh giới hành chính của địa
phương, nhưng trách nhiệm này cần phải được thống nhất trên toàn quốc.
: Các quy trình sẽ được xây dựng để đảm bảo tiêu chuẩn hóa
5.	Xây dựng quy trình
các phương pháp tạo ra hệ số phát thải/ hấp thụ (EF/RF) ở tất cả các địa điểm trên toàn
quốc. Các quy trình cần chuẩn hóa thiết kế lấy mẫu, quy trình thu thập số liệu, các yêu
cầu về độ chính xác, quy trình QA/QC, phương pháp tính toán dữ liệu, và hệ thống lưu
trữ và quản lý dữ liệu. Các tổ chức cấp quốc gia phải chịu trách nhiệm xây dựng các quy
trình này áp dụng cho tất cả các hoạt động thiết lập EF/RF để đảm bảo sự nhất quán
trên toàn quốc và phù hợp với nguồn lực sẵn có cho việc tính toán trữ lượng các-bon
cho REDD+. Có thể sẽ phải điều chỉnh các quy trình dựa trên kiểm tra tại thực địa và
đáp ứng nhu cầu và năng lực của những cơ quan thực hiện phương pháp, và do đó phải
áp dụng một hệ thống cung cấp thông tin phản hồi và sự thay đổi quy trình. Như đã nói
ở trên, cần tiến hành nghiên cứu nhằm xác định phương pháp ước lượng EF/RF thích
hợp nhất. Ngoài ra, đối với các hoạt động phát thải chiếm ưu thế, cần xây dựng các quy
trình tạo hệ số phát thải/hấp thụ (EF/RF) có độ chính xác cao trong khi các hoạt động
dẫn đến hệ số phát thải thấp hơn cần độ chính xác thấp lại hiệu quả nhất về chi phí.
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6.	Thiết kế lấy mẫu
: Một thiết kế lấy mẫu phải xác định quy trình thu thập dữ liệu tại hiện
trường, vị trí và tần xuất của các điểm lấy mẫu dữ liệu, và mục tiêu về độ chính xác. Có nhiều
cách để thiết kế một chiến lược lấy mẫu các-bon rừng cho một khu vực cảnh quan, nhưng phải
đảm bảo rằng chất lượng dữ liệu phải đáp ứng các yêu cầu của hướng dẫn IPCC và áp dụng
các nguyên tắc thận trọng và nhất quán để thu thập dữ liệu có thể được so sánh trên toàn quốc.
Sự phức tạp của nhiệm vụ này đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao về thống kê và phân tích không
gian địa lý, thiết kế lấy mẫu đề xuất được thực hiện bởi các tổ chức cấp quốc gia.
: Thu thập dữ liệu tại hiện trường cần thiết khi dữ liệu hiện có chưa
7.	Thu thập dữ liệu
đầy đủ hoặc không phù hợp. Việc thu thập số liệu phải thực hiện theo thiết kế và quy trình lấy
mẫu, và có thể được thực hiện bởi các bên liên quan tại địa phương với sự giám sát của các tổ
chức quốc gia và địa phương. Các phương pháp áp dụng để thu thập dữ liệu có thể được hầu
hết các cá nhân, bất kể trình độ giáo dục chính quy nào cũng có thể tiếp nhận được thông qua
tập huấn phù hợp, do đó cộng đồng địa phương có thể tiến hành thu thập dữ liệu một cách có
hiệu quả (UN-REDD, 2011; Scheyvens và cộng sự, 2013). Để thu thập dữ liệu, các công cụ điều
tra và cẩm nang hướng dẫn quy trình vận hành tiêu chuẩn phải được thiết kế sử dụng ngôn ngữ
địa phương với hình ảnh minh họa dễ hiểu và danh mục kiểm tra để củng cố các quy trình theo
bước. Phụ lục I cung cấp các nguồn lực hiện có thể được sử dụng. Các biện pháp kiểm soát
chất lượng (VD: quy trình QA/QC) cần được các tổ chức địa phương áp dụng để đảm bảo chất
lượng thu thập dữ liệu và cho phép dự báo sự không chắc chắn từ việc thu thập dữ liệu.
8.	Nhập dữ liệu
: Theo thực tế, công tác nhập dữ liệu phải được thực hiện bởi các
cán bộ đã điều hành việc thu thập số liệu (VD: trưởng nhóm tại thực địa). Giả định việc kiểm
soát chất lượng được thực hiện bởi các tổ chức địa phương, do đó, các bên liên quan tại địa
phương có thể được giao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ này. Sử dụng những cán bộ đã tham
gia để nhập dữ liệu vì hoạt động thu thập dữ lệu có thể làm giảm các lỗi liên quan đến việc sao
chép dữ liệu tại thực địa. Cần tiến hành cung cấp tập huấn thích hợp về việc sử dụng máy tính,
phần mềm cụ thể, và các thiết bị khác cần thiết cho việc nhập dữ liệu trước khi tiến hành nhập
dữ liệu. Các biện pháp kiểm soát chất lượng (VD: quy trình QA/QC) cần được các tổ chức địa
phương áp dụng để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu được nhập vào hệ thống. Điều quan
trọng cần lưu ý đó là do công nghệ phát triển, các hệ thống tự động nhập dữ liệu đang được xây
dựng, trong đó dữ liệu tại thực địa được trực tiếp thu thập dưới dạng điện tử để phân tích sau.
: Phân tích dữ liệu đòi hỏi kỹ năng tốt về tổ chức, chú ý
9.	Tổng hợp và phân tích dữ liệu
đến từng chi tiết, và được đào tạo chính quy về thống kê. Vì vậy, tổng hợp dữ liệu, và đặc biệt là
phân tích dữ liệu, là trách nhiệm của các tổ chức cấp quốc gia. Các tổ chức tại địa phương cũng
có thể tổng hợp và phân tích dữ liệu khi đã tham gia các tập huấn phù hợp. Cuối cùng, các tổ
chức cấp quốc gia chịu trách nhiệm kiểm soát dữ liệu và chất lượng phân tích. Vì vậy, kết quả/
dự báo có hiệu quả, miêu tả chính xác thực tế tại hiện trường và có thể so sánh trên toàn quốc.
10.	Thiết lập hệ số phát thải/ hấp thụ (EF/RF)
: Việc chuyển đổi dữ liệu về trữ lượng các-bon vào
việc thiết lập EF/RF là kết quả của tất cả các công việc được thực hiện trong các bước trước đó.
Chỉ đạo việc thiết lập EF/RF vẫn là trách nhiệm của các tổ chức cấp quốc gia để đảm bảo một
phương pháp phù hợp.
Một lần nữa, cần nhấn mạnh rằng các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân có thể hỗ trợ hiệu
quả các bên liên quan trong bất kỳ các bước nào hướng tới việc thiết lập hệ số phát thải/hấp thụ
(EF/RF).
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2.2.3 Mức cơ sở và đo đạc, báo cáo và xác minh
Mức cơ sở là lượng phát thải và hấp thụ theo dự kiến sẽ diễn ra khi không có chương trình
REDD+ quốc gia hoặc địa phương (Harris và cộng sự, 2012a). Hướng dẫn của UNFCCC cho
các hoạt động liên quan đến REDD+ thừa nhận rằng dự báo về phát thải/ hấp thụ theo một
kịch bản thông thường (không có các hoạt động giảm nhẹ REDD+) có thể được tiến hành
bởi: i) thiết lập phát thải đầu tiên trong lịch sử, và sau đó ii) dự báo phát thải dựa trên việc xem
xét bối cảnh quốc gia6. Chức năng MRV cho REDD+ đề cập đến việc lập dự báo và báo cáo
quốc tế về phát thải/hấp thụ của rừng theo quy mô toàn quốc, có thể sẽ được xác minh bởi
kiểm toán viên được công nhận. Mặc dù ba bước khác nhau của một quá trình MRV được
gộp vào thành một từ viết tắt duy nhất, nhưng các bước này bao gồm những quá trình rất
khác biệt theo hướng đảm bảo giảm phát thải/hấp thụ thực sự từ ngành lâm nghiệp và thay
đổi sử dụng đất. Thành phần đo đạc cơ bản dựa trên ba hợp phần như giám sát vệ tinh về
thay đổi sử dụng đất, điều tra rừng toàn quốc (NFI) và điều tra khí thải quốc gia. Tại thời điểm
công bố hướng dẫn vận hành này, chưa hề có hướng dẫn chi tiết nào về phương pháp được
UNFCCC quyết định để xây dựng một mức cơ sở hoặc MRV mà các nước có thể áp dụng
trong các chương trình REDD+ của mình. Cho đến khi có quyết định, các quốc gia có thể đề
xuất và sử dụng các phương thức riêng của mình để xây dựng mức cơ sở và MRV7. Hướng
dẫn đề xuất để xây dựng mức cơ sở có thể được tìm thấy trong tài liệu của Walker và cộng
sự (2013).
Thông qua PCM, các bên liên quan địa phương cung cấp thông tin rõ ràng về các động cơ
về không gian của nạn phá rừng và suy thoái rừng có thể đóng góp thông tin về các hoạt
động giảm thiểu tác động hiệu quả tại địa phương, giúp các tổ chức cấp quốc gia và địa
phương điều chỉnh mức cơ sở. Các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân có thể đóng
vai trò xác minh của bên thứ ba, hoặc điều chỉnh mức cơ sở đó.
Khi thực hiện chương trình REDD+ quốc gia, sự đánh giá liên tục về dữ liệu hoạt động và
hệ số phát thải/hấp thụ (EF/RF) cung cấp thông tin cho việc phát thải/ hấp thụ diễn ra theo
thời gian thông qua một hệ thống giám sát của NFMS, mà sau đó sẽ được sử dụng để so
sánh với mức cơ sở dự kiến nhằm đo đạc hiệu quả các hoạt động can thiệp của REDD+.
Quá trình này được gọi là “đo đạc” và đại diện là chữ “M” trong MRV. Đo đạc là hợp phần
của MRV có thể hưởng lợi nhiều nhất từ chương trình PCM có sự tham gia của các bên
liên quan khác nhau trong các quy trình khác nhau được trích dẫn ở trên cuối cùng là để đo
lượng khí thải và so sánh với mức cơ sở được ước tính.
Về báo cáo lượng phát thải (giảm hay không) – chữ “R” trong MRV - hiện tại không có
hướng dẫn đối với các báo cáo về hoạt động liên quan đến REDD+. Do sự phức tạp và hình
thức báo cáo, đề xuất việc báo cáo được thực hiện ở cấp quốc gia. Các tổ chức phi chính
phủ và khu vực tư nhân có thể hỗ trợ và cung cấp hướng dẫn cho các cấp quốc gia trong
việc chuẩn bị và nộp báo cáo.
Quá trình xác minh, cụ thể là chữ “V” trong MRV, cũng được đề xuất được thực hiện ở cấp
quốc gia, mặc dù các cơ quan xác minh có thể muốn kiểm tra thông tin và tính nhất quán
trong việc thực hiện các quy trình, tiêu chuẩn và các yêu cầu về các mức độ tham gia của
các bên liên quan. Các tổ chức phi chính phủ và khu vực tư nhân có thể hỗ trợ và hướng
dẫn cho bất kỳ của các bên liên quan nào tham gia chuẩn bị cho quá trình xác minh.
6

Quyết định số 4/CP.15 của UNFCCC

7

Dự kiến là bản dự thảo quyết định về mức phát thải cơ sở và/hoặc mức cơ sở và MRV sẽ đạt được tại
kỳ họp thứ 39 của SBSTA, sau đó là đề xuất dự thảo quyết định để xem xét và thông qua bởi COP 19.
(UNFCC/SBSTA/2013/L.12
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Kết luận

3

Tham gia vào chương trình REDD+ quốc gia là một yêu cầu về biện pháp đảm bảo
an toàn theo cơ chế đề xuất của UNFCCC. Nhưng tuân theo biện pháp đảm bảo an
toàn không phải là động lực duy nhất hoặc động lực chính cho việc áp dụng phương
pháp giám sát các-bon có sự tham gia cho REDD+. Sự tham gia của các bên liên
quan ở các cấp độ khác nhau – cấp quốc gia và địa phương - sẽ tạo ra quyền sở
hữu các hoạt động của chương trình và như vậy dẫn đến việc giảm nhẹ nguy cơ do
các hoạt động không hiệu quả của REDD+.
Việc áp dụng phương pháp PCM mang lại một cơ hội thực tế cho các bên liên quan
khác nhau, từ cấp quốc gia cho đến người dân địa phương sinh sống phụ thuộc
vào rừng, để tham gia vào một chương trình REDD+ quốc gia vì lợi ích chung. Một
phương pháp có sự tham gia để giám sát trữ lượng các-bon rừng và sự thay đổi liên
tục, thay đổi độ che phủ rừng và tình trạng bảo tồn rừng có thể đóng góp cho các
yêu cầu tính toán trữ lượng các-bon cần thiết cho chương trình REDD+ quốc gia.
Như vậy, phương pháp PCM bổ sung cho các phương pháp giám sát chuyên sâu
về trình độ và kỹ thuật hơn dựa trên các sản phẩm viễn thám và GIS cũng như các
phương pháp điều tra rừng tập trung.
Như đã nêu trong phần giới thiệu định nghĩa PCM, PCM ứng dụng REDD+ rộng hơn
việc so với việc chỉ tính toán lượng các-bon. Cần xây dựng hướng dẫn vận hành và
kỹ thuật tương tự để mở rộng phạm vi ứng dụng PCM trong quy hoạch phát triển
phát thải thấp tại địa phương; chia sẻ lợi ích (và trách nhiệm) trong giai đoạn hoạt
động dựa trên kết quả của REDD+, và cung cấp thông tin cho quá trình cải cách
chính sách quốc gia và quản lý thích ứng của việc thực hiện hoạt động REDD+ tại
thực địa.
Tài liệu hướng dẫn này giới thiệu và giải thích PCM (phân biệt với việc giám sát
các-bon dựa vào ‘cộng đồng’) và trình bày các bước chung để ứng dụng PCM vào
chương trình REDD+ quốc gia, bao gồm việc tạo ra và xác minh dữ liệu hoạt động
và EF/RF cần thiết cho việc thiết lập mức cơ sở rừng và MRV tiếp theo. Cuối cùng,
hy vọng rằng tài liệu hướng dẫn vận hành này bổ sung cho các phương pháp tính
toán trữ lượng các-bon hiện có và bao gồm trong Phụ lục I. Đồng thời, hy vọng rằng
các quốc gia thực hiện REDD+ và các đối tác phát triển của các quốc gia này áp
dụng những hướng dẫn kỹ thuật và hoạt động này, bao gồm tài liệu hướng dẫn vận
hành PCM tại thực địa để thí điểm các phương pháp và hệ thống thông qua ứng
dụng thực tế. Từ những kinh nghiệm thực tế, hướng dẫn tiếp theo, cùng với các
công cụ hỗ trợ ra quyết định mang tính tương tác nhiều hơn8, có thể được xây dựng
để thúc đẩy hơn nữa các phương pháp giám sát rừng có hiệu quả hơn, không chỉ
cho REDD+ mà còn cho các hoạt động can thiệp về quản lý và phương pháp chính
sách.
Cuối cùng, như các hoạt động liên quan đến REDD+, một phương pháp không hối
tiếc (no regret) cần được thực hiện bất cứ nơi nào có thể. Việc thực hiện phương
pháp có sự tham gia để giám sát các-bon, có vẻ hơi thừa khi không có chương trình
REDD+ và sự cần thiết giải thích việc giảm phát thải và tăng cường hấp thụ. Nhưng
các nguyên tắc cơ bản và hệ thống vận hành của PCM vẫn giúp ích cho các chương
trình theo dõi/giám sát và điều tra rừng quốc gia thông qua tăng cường năng lực của
tất cả các bên liên quan để thu thập, quản lý và áp dụng dữ liệu tốt hơn phục vụ cho
công tác quản lý và điều hành cảnh quan của các khu rừng nhiệt đới tốt hơn.
8

cf. Harris và cộng sự. (2012a) xây dựng mức cơ sở cho REDD+; và Broadhead et al.và cộng
sự (2013) về lồng ghép khung tính toán REDD+ và kết hợp phương pháp tiếp cận quốc gia
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