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Với sự hỗ trợ của USAID/RDMA, Trung tâm Nghiên cứu Lâm nghiệp Quốc tế 

(CIFOR) đã và đang thực hiện một nghiên cứu đánh giá về Chi trả dịch vụ môi 

trường (DVMT) ở tiểu vùng sông Mê Kông. Mục đích của đánh giá này là phổ 

biến cho các nhà lập chính sách và những người thực thi REDD+ về những kinh 

nghiệm có thể được áp dụng cho việc xây dựng và thực hiện chi trả DVMT ở khu 

vực sông Mê Kông mở rộng. Với việc hoàn thành các nghiên cứu về cơ chế chi trả 

DVMT tại Việt Nam, Lào, Thái Lan và Campuchia, CIFOR sẽ cung cấp một báo 

cáo tổng hợp về những nghiên cứu này và tiến hành so sánh với các cơ chế chi trả 

DVMT khác ở khu vực sông Mê Kông mở rộng để đánh giá thực trạng của chúng, 

so sánh tiến trình thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các khuyến nghị 

về chính sách liên quan đến REDD+. Đánh giá này sẽ nhằm mục đích xác định và 

so sánh các bài học và các vấn đề, thường rất khác nhau và có liên quan với nhau 

giữa các vùng địa lý và các hệ thống chính trị-xã hội, có thể áp dụng rộng rãi 

nhằm nhân rộng các nỗ lực trong khu vực. 

Nhằm chia sẻ các kết quả này, Hội thảo chính sách cấp khu vực về “Chi trả 

DVMT: Bài học từ tiểu vùng sông Mê Kông” sẽ được phối hợp tổ chức bởi 

CIFOR, USAID và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. 

Kết quả chính của hội thảo là nhằm phổ biến các kết quả nghiên cứu của CIFOR 

về những bài học được rút ra từ việc xây dựng và thực hiện chính sách chi trả 

DVMT, tạo cơ hội cho các bên liên quan từ các quốc gia vùng Hạ lưu sông Mê 

Kông chia sẻ các kinh nghiệm thực hiện chi trả DVMT và thúc đẩy sự hợp tác 

giữa các nước trong khu vực. 

Mục tiêu tổng thể của Hội thảo là tăng cường đối thoại giữa các nhà hoạch định 

chính sách, những người thực hiện chi trả DVMT, cộng đồng và thông qua các bài 

học kinh nghiệm mới nhất và các khuyến nghị để thực hiện chi trả DVMT một 

cách có hiệu quả và công bằng. Hội thảo sẽ tập trung vào việc chuyển giao các 

phương pháp quản lý, các công cụ và thực tiễn tốt nhất trong số các quốc gia đang 

thực hiện chi trả DVMT và các đối tác để xây dựng năng lực thông qua các chủ đề 

được coi là thích hợp nhất bởi các đại biểu tham dự hội thảo. Cuối cùng, hội thảo 

cũng sẽ tăng cường quan hệ đối tác hiện nay giữa USAID, CIFOR và chính phủ 

các nước Việt Nam, Campuchia, Lào và Thái Lan. 
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Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (VAFS) và Trung tâm Nghiên cứu Lâm 

nghiệp Quốc tế (CIFOR) đồng tổ chức Hội thảo khu vực về Chi trả dịch vụ môi 

trường. Hội thảo dự kiến sẽ có sự tham gia của 50 đại biểu bao gồm các nhà khoa 

học, các nhà quản lý trong nước và quốc tế đang thực hiện hoặc có liên quan đến 

chi trả dịch vụ môi trường. 

Hội thảo sẽ diễn ra từ ngày 24 – 25 tháng 11 năm 2014 tại khách sạn Grand Plaza, 

117 Trần Duy Hưng, Hà Nội. Hội thảo sẽ là diễn đàn quan trọng để thảo luận và 

trao đổi các thông tin về các phương pháp chính và bài học kinh nghiệm trong việc 

xây dựng và thực hiện chi trả DVMT tại các quốc gia cũng như phân tích so sánh 

cấp khu vực cho các phương pháp này. Qua đó thúc đẩy hợp tác và quan hệ đối tác 

giữa các bên liên quan trong khu vực. 

Thông tin chi tiết về Hội thảo được cập nhật tại website: http://vafs.gov.vn/ hoặc 

liên hệ với TS. Vũ Tấn Phương - Trưởng Ban Đào tạo, Hợp tác Quốc tế - Viện 

Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, điện thoại: 0913541480; email: phuong.vt@ 

vafs.gov.vn. 

TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 

TS. Vũ Tấn Phương 
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