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THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 

 

1. Tên dự án: 

- Tên tiếng Việt: “Phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng sa mạc 

hóa tại vùng Tây Bắc Việt Nam bằng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp”. 

 - Tên tiếng Anh: “Rehabilitation of degraded and potentially deserted forest 

land in the Northwest region of Viet Nam through application of integrated technical 

measures”. 

2. Mã ngành dự án1: A-02 

3. Bên cung cấp viện trợ: Chính phủ Hàn Quốc thông qua Tổ chức Hợp tác rừng 

Châu Á (gọi tắt là AFoCO) 

4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Địa chỉ liên lạc: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

b) Số điện thoại: (0243) 843 4682/Fax: (0243) 856 9833 

5. Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Địa chỉ liên lạc: Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội 

b) Số điện thoại: (0243) 843 4682/Fax: (0243) 856 9833 

6. Chủ dự án2: Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng (gọi tắt là RIFEE) 

a) Địa chỉ liên lạc: Số 46, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

b) Điện thoại: (0243) 838 9434/Fax: (0243) 838 9434 

7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án3: 5 năm (từ năm 2022 đến 2026) (chưa bao 

gồm thời gian quyết toán kết thúc dự án theo quy định của pháp luật Việt Nam). 

8. Địa điểm thực hiện dự án: 4 tỉnh vùng Tây Bắc Việt Nam: Hòa Bình, Điện Biên, 

Sơn La, Lai Châu. 

9. Tổng vốn của dự án: 919.680 USD (nguyên tệ đô la Mỹ), tương đương 

21.255.644.160 VND (quy đổi ra đồng Việt Nam). 

(Theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ của Bộ tài chính tháng 5/2022 là 1 USD = 23.112 

VND) 

Trong đó: 

a) Vốn viện trợ không hoàn lại: 799.680 USD (nguyên tệ đô la Mỹ), tương 

đương 18.482.204.160 VND (quy đổi ra đồng Việt Nam). 

b) Vốn đối ứng: 120.000 USD (nguyên tệ đô la Mỹ), tương đương 

2.773.440.000 VND (quy đổi ra đồng Việt Nam) 

- Tiền mặt: 112.217 USD (đô la Mỹ), tương đương 2.593.548.968 VND (quy 

đổi ra đồng Việt Nam) 

                                                 
1 Mã ngành kinh tế quốc dân của dự án, phân theo Danh mục Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam 2007 (Ban hành kèm theo Quyết 

định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ). 
2 Chủ dự án chính là Chủ khoản viện trợ. 
3 Xác định số năm hoặc số tháng cần thiết để thực hiện dự án kể từ ngày dự án có hiệu lực. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/quyet-dinh-10-2007-qd-ttg-he-thong-nganh-kinh-te-viet-nam-16700.aspx
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- Hiện vật: tương đương 7.783 USD, tương đương 179.891.032 VND (quy đổi 

ra đồng Việt Nam) 

c) Vốn do các bên quản lý, thực hiện: 

- Chủ dự án: 834.000 USD (nguyên tệ đô la Mỹ), tương đương 19.275.408.000 

VND (quy đổi ra đồng Việt Nam). 

+ Tiền mặt: 826.217 USD (đô la Mỹ), tương đương 19.095.516.968 VND (quy 

đổi ra đồng Việt Nam) 

+ Hiện vật: tương đương 7.783 USD, tương đương 179.891.032 VND (quy đổi 

ra đồng Việt Nam) 

- Bên tài trợ: 85.680 USD (nguyên tệ đô la Mỹ), tương đương 1.980.236.160 

VND (quy đổi ra đồng Việt Nam) 

+ Tiền mặt: 85.680 USD (nguyên tệ đô la Mỹ), tương đương 1.980.236.160 

VND (quy đổi ra đồng Việt Nam) 

+ Hiện vật: tương đương 0 USD, tương đương 0 VND 

d) Vốn viện trợ: Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. 

10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án: 

10.1. Mục tiêu của dự án 

a) Mục tiêu tổng quát: Phục hồi, quản lý và sử dụng bền vững đất lâm nghiệp bị suy 

thoái có khả năng bị sa mạc hóa ở vùng Tây Bắc Việt Nam áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật tổng hợp kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, góp phần thực hiện 

Công ước Chống sa mạc hóa của Liên Hợp Quốc, các mục tiêu phát triển bền vững, 

thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. 

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng được các biện pháp kỹ thuật tổng hợp phù hợp với các mức độ 

suy thoái khác nhau của đất lâm nghiệp vùng Tây Bắc; 

- Xây dựng và đánh giá được hiệu quả của 04 mô hình phục hồi đất lâm 

nghiệp bị suy thoái ở 4 tỉnh vùng Tây Bắc áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp 

kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến; 

- Biên soạn được các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về phục hồi đất lâm nghiệp 

bị suy thoái và khuyến nghị chính sách về quản lý và sử dụng bền vững đất lâm nghiệp 

bị suy thoái có khả năng sa mạc hóa ở vùng Tây Bắc; 

- Chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực về xây dựng các mô hình dự án 

cho các bên liên quan. 

10.2. Kết quả dự kiến của dự án 

- 01 Bộ tiêu chí đánh giá và phân cấp mức độ suy thoái đất lâm nghiệp cho 4 

tỉnh vùng Tây Bắc; 

- Kết quả đánh giá và bản đồ hiện trạng phân cấp mức độ suy thoái đất lâm 

nghiệp cho 4 tỉnh vùng Tây Bắc; 

- Biện pháp kỹ thuật tổng hợp phục hồi đất lâm nghiệp phù hợp với các mức 

độ suy thoái khác nhau tại 4 tỉnh vùng Tây Bắc; 
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- 20 ha mô hình phục hồi áp dụng biện pháp kỹ thuật tổng hợp kết hợp ứng 

dụng khoa học công nghệ tiên tiến tại 4 tỉnh vùng Tây Bắc được xây dựng, chăm sóc, 

bảo vệ và theo dõi: 7 ha mô hình làm giàu rừng trên đất rừng phòng hộ có dấu hiệu 

bị suy thoái tại tỉnh Hòa Bình, 7 ha mô hình khoanh nuôi xúc tiến tái sinh (có trồng 

bổ sung) trên đất rừng phòng hộ có dấu hiệu bị suy thoái tại tỉnh Lai Châu, 3 ha mô 

hình canh tác nông lâm kết hợp trên đất dốc trên đất rừng sản xuất có mức độ suy 

thoái khác nhau tại tỉnh Điện Biên, và 3 ha mô hình canh tác nông lâm kết hợp trên 

đất dốc trên đất rừng sản xuất có mức độ suy thoái khác nhau tại tỉnh Sơn La; 

- Kết quả theo dõi, đánh giá biến động về xói mòn đất và dữ liệu nền (hiện 

trạng thảm thực vật, tính chất đất, sinh kế) tại 04 mô hình (trước khi xây dựng mô 

hình, sau 2 năm xây dựng mô hình và tổng kết dự án); 

- Kết quả đánh giá giữa kỳ và tổng kết xây dựng các mô hình dự án (01 hội 

thảo sơ kết và 01 hội thảo tổng kết); 

- Hướng dẫn kỹ thuật về phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái vùng Tây Bắc 

và khuyến nghị chính sách về quản lý và sử dụng bền vững đất lâm nghiệp bị suy 

thoái có khả năng sa mạc hóa vùng Tây Bắc dựa trên kết quả thực hiện 04 mô hình 

của dự án; 

- Các khoá tập huấn nâng cao năng lực và chuyển giao kỹ thuật cho các bên 

liên quan; 

- Các hội thảo tham vấn và hội thảo kỹ thuật nhằm tuyên truyền, phổ biến, chia 

sẻ thông tin và kinh nghiệm nhân rộng các mô hình dự án; 

- Sản phẩm truyền thông (cẩm nang, video, brochure, poster…) nhằm tuyên 

truyền, phổ biến kết quả của dự án và chia sẻ kinh nghiệm về phục hồi bền vững đất 

lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng sa mạc hoá tại vùng Tây Bắc (dự kiến 04 bộ sản 

phẩm cho 04 mô hình dự án). 

 

Chủ Dự án 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thành 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sinh 

thái và Môi trường rừng 
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NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

 

I. CĂN CỨ HÌNH THÀNH DỰ ÁN 

1.1. Cơ sở pháp lý của dự án 

a) Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan chủ quản, Chủ dự án, Ban quản 

lý dự án 

Cơ quan chủ quản của dự án là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN 

và PTNT). Theo quy định tại Nghị định số 15/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 

17/02/2017, Bộ NN và PTNT là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý 

Nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản, 

thủy lợi, phòng, chống thiên tai, phát triển nông thôn; quản lý nhà nước đối với các 

dịch vụ công trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ theo quy định của 

pháp luật. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chủ quản dự án được quy định tại 

Điều 13 của Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính Phủ về Quản lý và 

sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, 

tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. 

Chủ dự án là Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng (sau đây gọi tắt là 

“Viện”), trên cơ sở tổ chức lại từ Trung tâm Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 

và bộ phận tổng hợp, vi sinh và Công nghệ Sinh học Môi trường của Trung tâm Công 

nghệ sinh học Lâm nghiệp. Viện là một đơn vị nghiên cứu độc lập thuộc Viện Khoa 

học Lâm nghiệp Việt Nam. Viện được thành lập theo Quyết định số 3132/QĐ-BNN-

TCCB ngày 13 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn nhằm đẩy mạnh các nghiên cứu cơ bản về sinh thái và môi trường rừng, Công 

nghệ sinh học Lâm nghiệp - đồng thời ứng dụng và chuyển giao các kết quả nghiên 

cứu thành những giải pháp cho quản lý, sử dụng và phát triển bền vững nguồn tài 

nguyên rừng. 

Viện có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc 

tế, tư vấn và tham gia đào tạo về lĩnh vực sử dụng đất lâm nghiệp, sinh lý, sinh thái 

rừng, vi sinh vật, môi trường và biến đổi khí hậu lâm nghiệp trong phạm vi cả nước. 

Nhiệm vụ của Viện là tập trung giải quyết một số vấn đề tồn tại hiện tại trong ngành 

Lâm nghiệp, dự báo các nguy cơ trong tương lai và xây dựng các giải pháp phù hợp 

cho những tồn tại đó. Thông qua việc đầu tư có định hướng trong nghiên cứu và ưu 

tiên phát triển khoa học công nghệ, mục đích của Viện là nhằm đảm bảo các hoạt 

động nghiên cứu và phát triển sẽ tạo ra lợi ích tối đa cho các đối tác trong việc giải 

quyết các tồn tại về phát triển lâm nghiệp và bảo vệ môi trường. 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ dự án (hay chủ khoản viện trợ) được quy định 

tại Điều 14 của Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính Phủ về Quản 

lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. 
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Ban quản lý dự án được thành lập riêng cho dự án tại Điều 12 và có nhiệm vụ, quyền 

hạn được quy định tại Điều 15 của Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của 

Chính Phủ về Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển 

chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. 

b) Các văn bản pháp lý liên quan khác 

- Luật Lâm nghiệp 2017 số 16/2017/QH14 ngày 15/11/2017 của Quốc Hội. 

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. 

- Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 về Phê duyệt Chương trình Mục 

tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 – 2020. 

- Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Ban 

hành Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

- Công ước chống sa mạc hóa của Liên Hợp Quốc năm 1992 – Hội nghị thượng 

đỉnh của Liên Hợp Quốc về môi trường và phát triển tại Rio de Janeiro, 1992. 

- Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 02/09/2006 của Thủ tướng Chính phủ về 

Ban hành Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006-2010 

và định hướng năm 2020. 

- Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16/11/2018 của Bộ NN và PTNT 

Quy định về các biện pháp kỹ thuật lâm sinh. 

- Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử 

dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. 

- Quyết định số 5661/QĐ-BNN-TC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ NN và 

PTNT ban hành quy chế quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài do Bộ NN và 

PTNT quản lý. 

- Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài 

thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. 

- Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn 

chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

- Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về việc Sửa 

đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ 

Tài chính Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử 

dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế 

độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tưởng Chính phủ 

về Quy định Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 
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1.2. Bối cảnh của dự án 

Sa mạc hóa và suy thoái đất là những vấn đề toàn cầu có tác động to lớn và 

nghiêm trọng đến phát triển bền vững, an toàn hệ sinh thái, an sinh xã hội và an ninh 

lương thực. Tính đến năm 2017, sa mạc hóa và suy thoái đất đã ảnh hưởng đến 163 

quốc gia với 1,3 triệu dân và 27% diện tích đất bị suy thoái4. Nhận thức được các ảnh 

hưởng và tác động nghiêm trọng của sa mạc hóa và suy thoái đất, các quốc gia trên 

thế giới và Việt Nam đều nhất trí cho rằng, cần có các biện pháp để chống sa mạc hóa 

và suy thoái đất thông qua việc kiểm soát, điều tiết các nhân tố dẫn đến sa mạc hóa 

và quản lý tốt các nhân tố bảo vệ môi trường sinh thái. Sự ra đời của Công ước chống 

sa mạc hóa của Liên Hiệp Quốc (UNCCD) năm 19925 và việc Việt Nam tham gia 

công ước năm 1998 là dấu mốc quan trọng. Để thể hiện nỗ lực. tinh thần trách nhiệm 

cao và hành động cụ thể để quản lý và ngăn chặn suy thoái đất, Thủ tướng Chính phủ 

đã Ban hành Chương trình hành động quốc gia chống sa mạc hóa giai đoạn 2006-

2010 và định hướng năm 2020 theo Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 02/09/2006.  

Theo Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN), đến năm 2016, diện tích đất bị suy thoái 

là 1,3 triệu ha (4%), diện tích đất có dấu hiệu suy thoái là 2,4 triệu ha (7,3%) và 6,7 

triệu ha (20,3%) đất có nguy cơ suy thoái6. Bên cạnh đó, với 3/4 lãnh thổ là đồi núi, 

diện tích đất lâm nghiệp chiếm 57% trong tổng số 26,2 triệu ha đất nông lâm nghiệp, 

tạo môi trường sống và sinh kế cho 25 triệu người, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu 

số và người nghèo7. Nguyên nhân sa mạc hóa chủ yếu là do con người phá rừng, làm 

giảm độ che phủ đất và canh tác không bền vững gây nên những tác động tiêu cực 

đến đất đai làm thay đổi trạng thái sinh, lý, hóa của đất.  

Đất lâm nghiệp ở nhiều vùng đang phải đối mặt với nhiều thách thức nghiêm 

trọng bao gồm suy thoái đất, sa mạc hóa và mất đa dạng sinh học. Nhiều diện tích đất 

bị suy thoái và sa mạc hóa đã diễn ra trong phạm vi cả nước, trong đó có vùng Tây 

Bắc của Việt Nam. Chương trình hành động quốc gia phòng chống sa mạc hóa ở Việt 

Nam năm 2006 đã xác định được 4 vùng có nguy cơ sa mạc hóa là Tây Bắc, Duyên 

Hải Miền Trung, Tây Nguyên và Tứ Giác Long Xuyên8. Bốn vùng này cần phải được 

ưu tiên thực hiện việc chống sa mạc hóa cấp bách. Tuy nhiên, diện tích và mức độ 

suy thoái đất ở vùng Tây Bắc là lớn nhất và cấp bách nhất. 

Vùng Tây Bắc Việt Nam với diện tích tự nhiên khoảng bốn mươi nghìn km2 

gồm 4 tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Hòa Bình với khoảng 20 dân tộc anh em 

cùng chung sống. Vùng Tây Bắc có đặc điểm là độ dốc lớn, chia cắt mạnh, khả năng 

xói mòn đất rất cao, đặc biệt khi tình trạng phá rừng, du canh du cư còn ở mức độ 

                                                 
4 Hội thảo Phát triển lâm nghiệp bền vững - Giải pháp căn bản chống sa mạc hóa và suy thoái đất ở Việt Nam. Tổ chức tại Hà Nội, ngày 

13 tháng 6 năm 2019. 
5 Công ước Chống sa mạc hóa của Liên Hợp Quốc (UNCCD). Hội nghị Thượng Định của Liên Hiệp quốc về Môi trường và Phát triển 
tại Rio De Janeiro, 1992. 
6 Hội thảo Phát triển lâm nghiệp bền vững - Giải pháp căn bản chống sa mạc hóa và suy thoái đất ở Việt Nam. Tổ chức tại Hà Nội, ngày 

13 tháng 6 năm 2019. 
7 Ngô Đình Quế và Lê Đức Thắng 2015. Hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp, tồn tại và định hướng trong những năm tới. Hội thảo quốc 

gia đất Việt Nam- Hiện trạng sử dụng và thách thức. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 
8 Đỗ Đình Sâm và Ngô Đình Quế 2015. Sa mạc hóa ở Việt Nam: Nhận diện và nguy cơ tiềm ẩn. Hội thảo quốc gia đất Việt Nam- Hiện 
trạng sử dụng và thách thức. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội. 
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nghiêm trọng và cũng là vùng nghèo đói nhất Việt Nam. Các yếu tố hạn chế trong đất 

nông nghiệp vùng Tây Bắc bao gồm địa hình dốc, đất chua, độ phì thấp, đá lẫn nhiều, 

sương muối khá dày ở vùng phía Tây và độ ẩm cao, nhiều sương mù ở vùng phía 

Đông9. Đây là vùng có độ dốc lớn nhất và địa hình hiểm trở nhất Việt Nam, tầng đất 

rất mỏng (tầng đất mỏng dưới 0,5 m chiếm tới 20% diện tích)10. Đối với đất sản xuất 

nông nghiệp vùng đồi núi Tây Bắc thì đất có xu thế chua hơn, hàm lượng các bon 

hữu cơ tổng số giảm, hàm lượng lân dễ tiêu có xu hướng thấp hơn và độ no bazơ 

trong các loại đất giảm đi một cách khá rõ rệt. 

Theo thống kê sơ bộ, diện tích đất bị suy thoái ở vùng Tây Bắc là 248.088 ha, 

chiếm 6,63 diện tích tự nhiên, trong đó, tỉnh có diện tích đất bị suy thoái lớn nhất là 

Sơn La chiếm 30,54% tổng diện tích đất bị suy thoái của toàn vùng (75.766 ha), tiếp 

đến là Lai Châu 71.679 ha, Điện Biên 68.228 ha; ít nhất là Hòa Bình 32.391 ha chiếm 

13,1% tổng diện tích đất bị suy thoái11. Trong các loại hình thì suy thoái đất do khô 

cằn có diện tích 156.815 ha lớn nhất chiếm 63,2% tổng diện tích đất bị suy thoái của 

toàn vùng. Theo kết quả điều tra tại Sơn La năm 2017, tổng diện tích đất tự nhiên 

toàn tỉnh là 1.264.068 ha trong đó, đất nông lâm nghiệp toàn tỉnh có tới 777,688 ha, 

chiếm 61,52%. Đất suy thoái nặng là 409.750 ha, chiếm 52,69% diện tích đất bị suy 

thoái; suy thoái trung bình là 196.709ha, chiếm 25,29%; suy thoái nhẹ là 171.229ha, 

chiếm 22,02% diện tích đất bị suy thoái; diện tích đất nông nghiệp bị suy thoái chiếm 

hơn 71% diện tích đất sản xuất nông nghiệp toàn tỉnh; đất lâm nghiệp bị suy thoái là 

204.915/643.766ha đất lâm nghiệp, chiếm 31,5% diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh; 

diện tích đất chưa sử dụng có tới 312.292ha/334.769ha bị suy thoái, chiếm tới 93,5% 

diện tích đất chưa sử dụng của tỉnh. Phân theo loại hình suy thoái, tổng diện tích đất 

bị xói mòn là hơn 719.000ha; đất bị suy giảm độ phì hơn 516.000 ha; đất bị khô hạn 

hơn 777.000 ha diện tích điều tra. Nguy cơ tiềm ẩn sa mạc hóa ở vùng Tây Bắc là 

việc sử dụng đất trống đồi núi trọc đã phá rừng tự nhiên trước đây. Người dân nhiều 

địa phương của vùng Tây Bắc luôn ở trong vòng luẩn quẩn đói nghèo bao gồm khai 

thác đất quá mức và phá hủy môi trường.  

Theo số liệu thống kê của Bộ Nông nghiệp và PTNT năm 2019, vùng Tây Bắc 

có khoảng 1.562.049 ha rừng tự nhiên và 195.379 ha rừng trồng, độ che phủ của toàn 

vùng là 45,52%. Xấp xỉ 90% diện tích rừng Tây Bắc là rừng tự nhiên, trong đó chủ 

yếu là rừng nghèo, không có nguồn thu, trong khi đó, trình độ nhận thức, việc tiếp 

thu khoa học công nghệ của người dân vào sản xuất còn hạn chế. Do áp lực gia tăng 

dân số và hạn hẹp về quỹ đất canh tác nông nghiệp đã buộc người dân phải thực hiện 

các biện pháp canh tác trên đất lâm nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực và phát 

triển kinh tế. Tại nhiều địa phương của Tây Bắc, hình thức canh tác độc canh cây 

ngắn ngày trên đất dốc, đặc biệt là cây ngô, sắn không áp dụng các biện pháp bảo vệ 

                                                 
9 Lương Đức Toàn và Trần Minh Tiến 2016. Đặc điểm đất đai và yếu tố hạn chế trong đất nông nghiệp vùng Tây Bắc, Viêt Nam. Hội thảo 
quốc gia về khoa học cây trồng lần thứ 2. Trang 1031-1042.    
10 Nguyễn Tử Siêm và Thái Phiên 1999. Đất đồi núi Việt Nam, thoái hóa và phục hồi. NXB Nông nghiệp. Hà Nội. 1999. 
11 Lương Đức Toàn và Trần Minh Tiến 2016. Đặc điểm đất đai và yếu tố hạn chế trong đất nông nghiệp vùng Hội thảo quốc gia về khoa 
học cây trồng lần thứ 2. Trang 1031-1042.    
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đất đã dẫn đến tình trạng bề mặt đất bị rửa trôi mạnh, giảm độ màu mỡ, thậm chí bị 

suy thoái, bạc màu khiến năng suất cây trồng giảm và chi phí đầu tư tăng lên. Điều 

này đã làm suy giảm diện tích rừng trong vùng, tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở, xói mòn, 

rửa trôi, suy thoái đất, đặc biệt là phương thức canh tác nương rẫy truyền thống trên 

đất có độ dốc cao nhưng không có thời gian bỏ hóa, không có biện pháp bảo vệ đất, 

không bón phân hoặc rất ít sử dụng phân bón là những nguyên nhân làm cho đất đồi 

núi vùng Tây Bắc ngày càng nghèo kiệt về dinh dưỡng và khó có khả năng phục hồi 

nếu không có các biện pháp kỹ thuật tác động và mô hình quản lý phù hợp. Hậu quả 

quá trình suy thoái đất và sa mạc hóa là gây lên đói nghèo, mất an ninh lương thực 

và đặc biệt nghiêm trọng dưới sự biến đổi khí hậu, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất 3 năm 

gần đây (2017, 2018 và 2019). 

1.3. Các vấn đề sẽ được giải quyết trong khuôn khổ của dự án  

Mặc dù thực trạng diện tích đất lâm nghiệp bị suy thoái lớn, đặc biệt vùng Tây 

Bắc, nhưng cho đến nay ở Việt Nam nói chung và vùng Tây Bắc nói riêng vẫn chưa 

có bộ tiêu chí đánh giá phân cấp suy thoái đất lâm nghiệp một cách toàn diện được 

xây dựng và công bố, cùng với đó là chưa có bản đồ phân cấp mức độ suy thoái đất 

lâm nghiệp cho vùng Tây Bắc. Chính vì vậy, cho đến nay các mô hình phục hồi rừng 

được lựa chọn và xây dựng ở vùng Tây bắc chủ yếu dựa trên hiện trạng rừng (đất 

trống đồi trọc, rừng nghèo, rừng trung bình, rừng giàu). Trong các mô hình này, các 

biện pháp kỹ thuật lâm sinh đã được áp dụng cùng với việc lựa chọn loài cây trồng 

theo bản đồ phân vùng điều kiện lập địa thích hợp. Các mô hình rừng dựa vào cộng 

đồng, mô hình nông lâm kết hợp cũng được xây dựng để tăng cường hiệu quả bền 

vững của phục hồi rừng và sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, các mô hình trước đây 

còn manh mún, nhỏ lẻ, chưa sử dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp phục hồi phù 

hợp với từng mức độ suy thoái đất lâm nghiệp, đặc biệt thiếu sự tham gia và đảm bảo 

lợi ích của nhiều bên liên quan. Do vậy, hiệu quả và tính bền vững của các mô hình 

chưa được ghi nhận rõ ràng, thể hiện ở sự tiếp tục gia tăng về đất lâm nghiệp bị suy 

thoái và vùng Tây Bắc là điển hình.  

Như vậy, nhiệm vụ cấp bách đặt ra hiện nay là làm giảm hoặc ngăn cản suy 

thoái đất lâm nghiệp có khả năng sa mạc hóa và phục hồi những diện tích đất lâm 

nghiệp đã bị suy thoái, đặc biệt cho vùng Tây Bắc. Theo đánh giá tổng quan, để đạt 

được hiệu quả phục hồi, các biện pháp kỹ thuật tổng hợp cần được áp dụng phù hợp 

với từng mức độ suy thoái đất được phân cấp và dựa trên tổng kết bài học kinh nghiệm 

từ các mô hình phục hồi rừng đã có. “Biện pháp kỹ thuật tổng hợp” ở đây được hiểu 

là việc áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật từ lựa chọn mô hình phù hợp với mức 

độ suy thoái đất (làm giàu rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh, nông lâm kết hợp trên 

đất dốc v.v) cho tới chọn danh mục loài cây trồng phù hợp điều kiện lập địa và lưu ý 

các loài cây lâm sản ngoài gỗ (LSNG) có giá trị kinh tế trồng kết hợp hỗ trợ sinh kế 

cho người dân; áp dụng biện pháp kỹ thuật tiên tiến trong trồng rừng (VD: dùng chế 

phẩm sinh học để cải thiện tỷ lệ sống và khả năng sinh trưởng của cây trồng, giữ ẩm 
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cho đất v.v); kỹ thuật trồng rừng; kỹ thuật chăm sóc; đặc biệt là đảm bảo sự tham gia 

của tất cả các bên liên quan và chú trọng tăng cường năng lực cho các bên liên quan. 

Trong khuôn khổ của dự án, 20 ha mô hình phục hồi rừng sẽ được thiết lập 

phù hợp với các mức độ suy thoái đất lâm nghiệp khác nhau ở các tỉnh Tây Bắc Việt 

Nam, một điểm nóng của suy thoái và sa mạc hóa đất. Các mô hình được lựa chọn 

dựa trên bộ tiêu chí phân loại mức độ suy thoái đất lâm nghiệp được dự án xây dựng. 

Để khắc phục những tồn tại của các mô hình trước đây và đạt được hiệu quả toàn 

diện, các biện pháp kỹ thuật tổng hợp được đề xuất áp dụng. Các biện pháp này không 

chỉ tập trung vào kỹ thuật trồng mà đặc biệt chú trọng kỹ thuật xử lý đất làm giảm 

mức độ suy thoái và chống xói mòn, rửa trôi đất cho mục đích cải tạo đất ngắn hạn 

và dài hạn. Dự án đảm bảo sự tham gia và quyền lợi của tất cả các bên liên quan vào 

các hoạt động xây dựng, chăm sóc, bảo vệ, theo dõi mô hình, tập huấn và hội thảo để 

chuyển giao kỹ thuật và nhân rộng mô hình dự án. Cùng với hiệu quả phục hồi đất và 

rừng, chức năng phòng hộ của rừng phòng hộ (RPH) đầu nguồn sẽ được phục hồi, 

giúp giảm thiểu tác động của hạn hán, lũ lụt, sạt lở đất, xói mòn, rửa trôi và mất đất 

canh tác. Thông qua đó, sinh kế của chủ rừng từ các mô hình rừng sản xuất (RSX) sẽ 

được nâng cao do tăng năng suất cây trồng, năng suất rừng trồng và đặc biệt là được 

hưởng lợi từ các sản phẩm LSNG có giá trị kinh tế cao. Kết quả mong đợi của dự án 

là tạo ra bước đột phá trong việc thay đổi nhận thức và tập quán canh tác của người 

dân trước đây, từ phương thức sản xuất truyền thống kém hiệu quả, tác động tiêu cực 

đến môi trường sang phương thức sản xuất bền vững mới, đó là thâm canh để tăng 

năng suất cây trồng, canh tác nông lâm kết hợp, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, nâng 

cao thu nhập cho người dân địa phương, góp phần phát triển bền vững vùng Tây Bắc. 

Hiệu quả của các mô hình là cơ sở để áp dụng, nhân rộng trên các diện tích đất lâm 

nghiệp bị suy thoái, có nguy cơ bị sa mạc hóa ở vùng Tây Bắc và các vùng có điều 

kiện tương tự. Các tiêu chí và biện pháp được xây dựng không chỉ giới hạn trong 

phạm vi dự án mà có khả năng áp dụng trên phạm vi toàn quốc và các nước Đông 

Nam Á, những nước cũng đang phải đối mặt với tình trạng suy thoái đất lâm nghiệp. 

Các sản phẩm của dự án sẽ được giới thiệu rộng rãi trong các hội thảo, hội nghị và 

tập huấn quốc tế với các chủ đề tương tự, nhằm chia sẻ kinh nghiệm giải quyết các 

vấn đề toàn cầu và khu vực về suy thoái đất lâm nghiệp và sa mạc hóa. 

1.4. Đối tượng thụ hưởng của dự án 

a) Đối tượng thụ hưởng trực tiếp  

- Chủ rừng (có diện tích đất lâm nghiệp thuộc mô hình dự án): Là đối tượng 

được thụ hưởng nhiều nhất từ các nguồn lợi của các mô hình dự án (LSNG có giá trị 

kinh tế, cây ăn quả, sản phẩm rừng trồng có năng suất, chất lượng được cải thiện) và 

nguồn thu nhập thêm từ việc tham gia các hoạt động của dự án. Họ là đối tượng chính 

được mời tham dự các cuộc hội thảo và lớp tập huấn nâng cao hiểu biết, kỹ thuật và 

kinh nghiệm để khuyến khích các chủ rừng tự nhân rộng mô hình dự án trên diện tích 

đất còn lại. 



13 

 

- Chủ rừng (diện tích đất lâm nghiệp không thuộc mô hình dự án) và cộng đồng 

địa phương trong vùng triển khai dự án: Họ được mời tham gia vào tất cả các hoạt 

động của dự án và được hưởng thù lao. Các cuộc hội thảo và lớp tập huấn tăng cường 

hiểu biết và kỹ thuật đều bao gồm sự tham gia của chủ rừng và cộng đồng địa phương 

để khuyến khích các chủ rừng và cộng đồng có thể tự nhân rộng mô hình. Ngoài ra 

môi trường sinh thái được cải thiện cũng là lợi ích to lớn đối với cộng đồng địa 

phương. 

b) Đối tượng thụ hưởng gián tiếp 

- Cán bộ, nghiên cứu viên của chủ dự án: Được tăng cường mạnh mẽ kiến thức, 

năng lực và kinh nghiệm trong thực hiện dự án hợp tác quốc tế, kỹ thuật xây dựng 

mô hình phục hồi và được hưởng thù lao từ khi tham gia trực tiếp vào các hoạt động 

của dự án, các khoá tập huấn và các cuộc hội thảo. 

- Chính quyền và các cơ quan, đoàn thể tại địa phương: Họ được mời tham gia 

vào tất cả các hoạt động của dự án, phối hợp và hỗ trợ tổ chức các cuộc hội thảo, tập 

huấn tại địa phương. Các cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, kiểm lâm v.v được tham 

gia các lớp tập huấn giúp tăng cường hiểu biết, năng lực về các biện pháp kỹ thuật 

chồng ghép bản đồ phân cấp suy thoái, xây dựng hồ sơ thiết kế mô hình, các giải pháp 

cải tạo đất, chống xói mòn và kỹ thuật phục hồi, chăm sóc, bảo vệ rừng trên đất suy 

thoái. 

- Các đơn vị nghiên cứu và chuyên gia sẽ được mời phối hợp để tham vấn kỹ 

thuật cho các hoạt động của dự án, tham dự hội thảo và tập huấn để chia sẻ kinh 

nghiệm và đóng góp ý kiến. 

- Dự án cũng là cơ hội tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan ban 

ngành tại các tỉnh triển khai dự án, tăng cường sự hợp tác giữa Tổng cục Lâm nghiệp 

Việt Nam và Tổng cục Lâm nghiệp Hàn Quốc, và tăng cường sự hiểu biết, hợp tác 

giữa Việt Nam với các nước ASEAN thông qua việc triển khai dự án. 

II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BÊN CUNG CẤP VIỆN TRỢ 

Suy thoái đất là sự suy thoái hoặc mất khả năng sản xuất của đất cho hiện tại và 

tương lai - là một thách thức toàn cầu ảnh hưởng đến tất cả mọi người do những hệ quả 

mà nó gây ra bao gồm mất an ninh lương thực, tăng giá lương thực, biến đổi khí hậu 

(BĐKH), hiểm họa môi trường và suy giảm đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh 

thái. Suy thoái đất đang diễn ra với tốc độ đáng báo động, góp phần làm giảm đáng kể 

năng suất của các vùng đất trồng trọt và chăn nuôi trên toàn thế giới. Theo Trung tâm 

vì Con người và Rừng (RECOFTC), trên toàn cầu hiện có 12 triệu ha đất đang bị suy 

thoái hàng năm, trong đó 7,6 triệu ha chuyển sang mục đích sử dụng khác. Riêng khu 

vực Đông Nam Á, có 76,4 triệu ha đất bị suy thoái vào năm 2017, với 5,9 triệu ha đất 

bị suy thoái ở Việt Nam. Trong giai đoạn 2016 - 2020, Việt Nam đã trồng và phục 
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hồi 885.574 ha rừng, chiếm 15% tổng diện tích đất bị suy thoái (FAO và RECOFTC, 

201612; RECOFTC và AWG-SF, 2017)13. 

Về khía cạnh nguồn vốn đầu tư, theo báo cáo tổng kết của Tổng cục Lâm nghiệp 

Việt Nam, giai đoạn 2016 - 2020, tổng nguồn vốn đầu tư cho phát triển lâm nghiệp ở 

Việt Nam là 50.231 tỷ đồng, đạt 84% kế hoạch đề ra (kế hoạch đề ra là 59.600 tỷ 

đồng - Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/06/2017 về Phê duyệt Chương trình Mục 

tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020). Trong đó, vốn đầu tư 

nguồn ngân sách nhà nước chỉ chiếm chưa tới 17,5% (8.756 tỷ đồng) và chủ yếu ưu 

tiên đầu tư cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đặc dụng và rừng phòng 

hộ. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí trung ương hạn chế, mức đầu tư chưa phù hợp với 

thực tế nên chưa khuyến khích được người dân tham gia đầu tư trồng và phát triển 

rừng dẫn đến tình trạng phá rừng và canh tác đất lâm nghiệp không bền vững nhằm 

mở rộng diện tích canh tác nương rẫy đảm bảo nhu cầu lương thực và sinh kế vẫn 

chưa được kiểm soát hiệu quả. Thêm vào đó, mất rừng và chuyển đổi diện tích rừng 

sang canh tác nương rẫy cùng với hiện tượng thời tiết cực đoan gây nguy cơ sơ mạc 

hóa và suy thoái đất lâm nghiệp ở Việt Nam và đặc biệt các tỉnh vùng Tây Bắc đang 

là một trong những mối lo ngại mà nếu như không được ưu tiên xử lý thì phục hồi 

rừng cũng không đạt được hiệu quả mong muốn.  

Hiệp định hợp tác ASEAN - Hàn Quốc về Lâm nghiệp (gọi tắt là Hiệp định 

AFoCO), nay là Tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO) mà Việt Nam là thành viên 

sáng lập chính thức có hiệu lực vào tháng 4/2018. Tổ chức AFoCO hỗ trợ các nước 

trong khối ASEAN về lĩnh vực ứng phó và giảm thiểu những tác động tiêu cực của 

BĐKH thông qua hoạt động phục hồi/khôi phục các hệ sinh thái rừng bị suy thoái, 

phát triển dịch vụ môi trường và lâm nghiệp cộng đồng, giảm phát thải khí nhà kính 

từ mất rừng và suy thoái rừng. Trong khuôn khổ Hiệp định AFoCO, Chính phủ Hàn 

Quốc đã tài trợ cho các nước thành viên của Hiệp định một chương trình: “Phục hồi 

rừng bị thoái hóa ở Đông Nam Á để góp phần xây dựng Châu Á xanh hơn” (gọi tắt 

là Chương trình Landmark) với quy mô 10 triệu USD, thời gian thực hiện từ năm 

2014-2024. Chương trình Landmark đã cam kết tài trợ cho 4 nước vùng sông Mê 

Kông mỗi nước 1,9 triệu USD để phục hồi rừng và bảo tồn đa dạng sinh học. Trên cơ 

sở đó, Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng đã gửi đề xuất “Phục hồi đất 

lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng sa mạc hóa tại vùng Tây Bắc Việt Nam bằng 

các biện pháp kỹ thuật tổng hợp” trình Tổng cục Lâm nghiệp, Ban thư ký AFoCO 

và Chính phủ Hàn Quốc xem xét. Đề xuất không chỉ phù hợp với nỗ lực của Việt Nam 

và thế giới trong việc chống suy thoái đất và sa mạc hóa, phục hồi và phát triển bền 

vững đất lâm nghiệp bị suy thoái, góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững 

cũng như thích ứng và giảm nhẹ tác động của BĐKH thông qua hoạt động phục 

                                                 
12 FAO and RECOFTC, 2016. Forest Landscape restoration in Asia-Pacific forests, by Appanah, S.(ed). Bangkok, Thailand. 
13 RECOFTC and AWG-SF, 2017. Social forestry and climate change in the ASEAN region: Situational Analysis 2016. Bangkok, 
RECOFTC - The Center for People and Forests. 
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hồi/khôi phục các hệ sinh thái rừng bị suy thoái. Mà còn phù hợp với mục tiêu, chiến 

lược hoạt động của tổ chức Hợp tác rừng Châu Á (AFoCO) trong giai đoạn này. 

Kết quả dự kiến của dự án đóng góp vào ưu tiên chiến lược của AFoCO trong 

giai đoạn 2019 - 2023 về đạt được mục tiêu toàn cầu về tăng độ che phủ rừng lên 3% 

và cải thiện sinh kế và thu thập thông qua các hoạt động lâm nghiệp. Các hoạt động 

của dự án liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực ưu tiên chiến lược xác định cho giai 

đoạn 2019 - 2023 của AFoCO về: 1) Xây dựng các mô hình trồng và phục hồi rừng 

đem lại hiệu quả đồng lợi ích cho cộng đồng, môi trường sống tự nhiên và hệ sinh 

thái rừng; 2) Thiết lập các mô hình trình diễn ứng dụng công nghệ trong các giải pháp 

ngăn ngừa và kiểm soát các thiên tai/thảm họa liên quan đến rừng mà trong dự án này 

là hiện tượng sa mạc hóa; 3) Tăng cường năng lực cho các cơ quan/tổ chức, đa dạng 

hóa nguồn lực và thúc đẩy sự phối hợp với nhiều bên liên quan; và 4) Cải thiện sinh 

kế cộng đồng và sản xuất dựa vào cộng đồng. 

III. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA DỰ ÁN 

3.1. Mục tiêu của dự án 

a) Mục tiêu tổng quát: Phục hồi, quản lý và sử dụng bền vững đất lâm nghiệp bị suy 

thoái có khả năng bị sa mạc hóa ở vùng Tây Bắc Việt Nam áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật tổng hợp kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, góp phần thực hiện 

Công ước Chống sa mạc hóa của Liên Hợp Quốc, các mục tiêu phát triển bền vững, 

thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. 

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Xây dựng được các biện pháp kỹ thuật tổng hợp phù hợp với các mức độ 

suy thoái khác nhau của đất lâm nghiệp vùng Tây Bắc; 

- Xây dựng và đánh giá được hiệu quả của 04 mô hình phục hồi đất lâm 

nghiệp bị suy thoái ở 4 tỉnh vùng Tây Bắc áp dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp 

kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến; 

- Biên soạn được các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về phục hồi đất lâm nghiệp 

bị suy thoái và khuyến nghị chính sách về quản lý và sử dụng bền vững đất lâm nghiệp 

bị suy thoái có khả năng sa mạc hóa ở vùng Tây Bắc; 

- Chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực về xây dựng các mô hình dự án 

cho các bên liên quan. 

3.2. Kết quả dự kiến của dự án 

- 01 Bộ tiêu chí đánh giá và phân cấp mức độ suy thoái đất lâm nghiệp cho 4 

tỉnh vùng Tây Bắc; 

- Kết quả đánh giá và bản đồ hiện trạng phân cấp mức độ suy thoái đất lâm 

nghiệp cho 4 tỉnh vùng Tây Bắc; 

- Biện pháp kỹ thuật tổng hợp phục hồi đất lâm nghiệp phù hợp với các mức 

độ suy thoái khác nhau tại 4 tỉnh vùng Tây Bắc; 
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- 20 ha mô hình phục hồi áp dụng biện pháp kỹ thuật tổng hợp kết hợp ứng 

dụng khoa học công nghệ tiên tiến tại 4 tỉnh vùng Tây Bắc được xây dựng, chăm sóc, 

bảo vệ và theo dõi: 7 ha mô hình làm giàu rừng trên đất rừng phòng hộ có dấu hiệu 

bị suy thoái tại tỉnh Hòa Bình, 7 ha mô hình khoanh nuôi xúc tiến tái sinh (có trồng 

bổ sung) trên đất rừng phòng hộ có dấu hiệu bị suy thoái tại tỉnh Lai Châu, 3 ha mô 

hình canh tác nông lâm kết hợp trên đất dốc trên đất rừng sản xuất có mức độ suy 

thoái khác nhau tại tỉnh Điện Biên, và 3 ha mô hình canh tác nông lâm kết hợp trên 

đất dốc trên đất rừng sản xuất có mức độ suy thoái khác nhau tại tỉnh Sơn La; 

- Kết quả theo dõi, đánh giá biến động về xói mòn đất và dữ liệu nền (hiện 

trạng thảm thực vật, tính chất đất, sinh kế) tại 04 mô hình (trước khi xây dựng mô 

hình, sau 2 năm xây dựng mô hình và tổng kết dự án); 

- Kết quả đánh giá giữa kỳ và tổng kết xây dựng các mô hình dự án (01 hội 

thảo sơ kết và 01 hội thảo tổng kết); 

- Hướng dẫn kỹ thuật về phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái vùng Tây Bắc 

và khuyến nghị chính sách về quản lý và sử dụng bền vững đất lâm nghiệp bị suy 

thoái có khả năng sa mạc hóa vùng Tây Bắc dựa trên kết quả thực hiện 04 mô hình 

của dự án; 

- Các khoá tập huấn nâng cao năng lực và chuyển giao kỹ thuật cho các bên 

liên quan; 

- Hội thảo tham vấn và hội thảo kỹ thuật nhằm tuyên truyền, phổ biến, chia sẻ 

thông tin và kinh nghiệm nhân rộng các mô hình dự án; 

- Sản phẩm truyền thông (cẩm nang, video, brochure, poster…) nhằm tuyên 

truyền, phổ biến kết quả của dự án và chia sẻ kinh nghiệm về phục hồi bền vững đất 

lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng sa mạc hoá tại vùng Tây Bắc (dự kiến 04 bộ sản 

phẩm cho 04 mô hình dự án). 
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IV. NHỮNG CẤU PHẦN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN  

4.1. Các hoạt động dự án từ nguồn vốn viện trợ 

Đầu ra/hoạt động 

Chịu trách 

nhiệm 

thực hiện 

Chia theo năm 

Năm 1 - 2022 Năm 2 - 2023 Năm 3 - 2024 Năm 4 - 2025 Năm 5 - 2026 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

MỤC TIÊU 1:  Xây dựng được các biện pháp kỹ thuật tổng hợp phù hợp với các mức độ suy thoái khác nhau của đất lâm nghiệp vùng Tây 

Bắc 

Đầu ra 1: Đất lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng sa mạc hoá được điều tra, đánh giá hiện trạng và phân cấp mức độ suy thoái 

Hoạt động A.1: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, phân cấp mức độ suy thoái đất lâm nghiệp cho 4 tỉnh vùng Tây Bắc 

Hoạt động A.1.1: Tổng quan các tài liệu, báo 

cáo liên quan về các tiêu chí, chỉ số quan 

trọng để đánh giá mức độ suy thoái đất lâm 

nghiệp và xây dựng bộ tiêu chí  

BQLDA/ 

RIFEE 
                                        

Hoạt động A.1.2: Tham vấn chuyên gia và 

các bên liên quan để hoàn thiện bộ tiêu chí 

đánh giá và phân cấp mức độ suy thoái đất 

lâm nghiệp tại 4 tỉnh vùng Tây Bắc  

BQLDA/ 

RIFEE/ 

TCLN 

                                        

Hoạt động A.2: Điều tra, đánh giá và phân cấp hiện trạng mức độ suy thoái đất lâm nghiệp cho 4 tỉnh vùng Tây Bắc 

Hoạt động A.2.1: Điều tra, thu thập thông tin, 

số liệu các tiêu chí, chỉ số xác định trong bộ 

tiêu chí đã xây dựng  

BQLDA/ 

RIFEE/ 

địa 

phương 

                                        

Hoạt động A.2.2: Xử lý và phân tích mẫu đất 

trong phòng thí nghiệm 

BQLDA/ 

Phòng TN  
                                        

Hoạt động A.2.3: Nhập, xử lý và phân tích số 

liệu 
BQLDA                                         
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Đầu ra/hoạt động 

Chịu trách 

nhiệm 

thực hiện 

Chia theo năm 

Năm 1 - 2022 Năm 2 - 2023 Năm 3 - 2024 Năm 4 - 2025 Năm 5 - 2026 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Hoạt động A.2.4: Tổ chức hội thảo kỹ thuật 

về phục hồi cảnh quan - LPA (Landscape 

Partnership Asia) 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

AFoCO/ 

TCLN 

                                        

Hoạt động A.3: Xây dựng bản đồ hiện trạng phân cấp mức độ suy thoái đất lâm nghiệp tại vùng Tây Bắc 

Hoạt động A.3.1: Thu thập số liệu và bản đồ 

nền 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

địa 

phương 

                                        

Hoạt động A.3.2: Chồng ghép, xây dựng bản 

đồ đất lâm nghiệp theo mức độ suy thoái trên 

nền bản đồ hiện trạng được số hoá  

BQLDA/ 

RIFEE 
                                        

Đầu ra 2: Biện pháp kỹ thuật tổng hợp phục hồi đất lâm nghiệp phù hợp với các mức độ suy thoái khác nhau tại 4 tỉnh vùng Tây Bắc được 

đề xuất  

Hoạt động B.1: Đề xuất các biện pháp kỹ 

thuật tổng hợp để phục hồi đất lâm nghiệp đã 

bị suy thoái và có dấu hiệu suy thoái tại 4 tỉnh 

vùng Tây Bắc 

BQLDA/ 

RIFEE 
                                        

Hoạt động B.2: Tham vấn chuyên gia và các 

bên liên quan hoàn thiện biện pháp đề xuất 

(20 bản tham vấn) 

BQLDA/ 

RIFEE 
                                     

MỤC TIÊU 2: Xây dựng và đánh giá được hiệu quả của 04 mô hình phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái ở 4 tỉnh vùng Tây Bắc áp dụng 

các biện pháp kỹ thuật tổng hợp kết hợp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến 

Đầu ra 3: Địa điểm thích hợp xây dựng mô hình được lựa chọn 
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Đầu ra/hoạt động 

Chịu trách 

nhiệm 

thực hiện 

Chia theo năm 

Năm 1 - 2022 Năm 2 - 2023 Năm 3 - 2024 Năm 4 - 2025 Năm 5 - 2026 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Hoạt động C.1: Khảo sát lựa chọn địa điểm 

thích hợp xây dựng mô hình làm giàu rừng 

trên đất rừng phòng hộ có dấu hiệu bị suy 

thoái tại tỉnh Hoà Bình (7 ha) 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

địa 

phương 

                                        

Hoạt động C.2: Khảo sát lựa chọn địa điểm 

thích hợp xây dựng mô hình khoanh nuôi xúc 

tiến tái sinh (có trồng bổ sung) trên đất rừng 

phòng hộ có dấu hiệu bị suy thoái tỉnh tỉnh 

Lai Châu (7 ha) 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

địa 

phương 

                                        

Hoạt động C.3: Khảo sát lựa chọn địa điểm 

thích hợp xây dựng mô hình canh tác nông 

lâm kết hợp trên đất dốc trên đất rừng sản 

xuất có mức độ suy thoái khác nhau tại tỉnh 

Điện Biên (3 ha) 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

địa 

phương 

                                        

Hoạt động C.4: Khảo sát lựa chọn địa điểm 

thích hợp xây dựng mô hình canh tác nông 

lâm kết hợp trên đất dốc trên đất rừng sản 

xuất có mức độ suy thoái khác nhau tại tỉnh 

Sơn La (3 ha) 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

địa 

phương 

                                        

Đầu ra 4: Mô hình phục hồi được thiết kế kỹ thuật và xây dựng 

Hoạt động D.1: Thiết kế kỹ thuật và xây dựng 

mô hình làm giàu rừng trên đất rừng phòng hộ 

có dấu hiệu bị suy thoái tại tỉnh Hoà Bình (7 

ha) 

BQLDA/ 

RIFEE/địa 

phương 

                                        

Hoạt động D.2: Thiết kế kỹ thuật và xây dựng 

mô hình khoanh nuôi xúc tiến tái sinh (có 

BQLDA/ 

RIFEE/ 
                                        



20 

 

Đầu ra/hoạt động 

Chịu trách 

nhiệm 

thực hiện 

Chia theo năm 

Năm 1 - 2022 Năm 2 - 2023 Năm 3 - 2024 Năm 4 - 2025 Năm 5 - 2026 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

trồng bổ sung) trên đất rừng phòng hộ có dấu 

hiệu bị suy thoái tỉnh tỉnh Lai Châu (7 ha) 

địa 

phương 

Hoạt động D.3: Thiết kế kỹ thuật và xây dựng 

mô hình canh tác nông lâm kết hợp trên đất 

dốc trên đất rừng sản xuất có mức độ suy 

thoái khác nhau tại tỉnh Điện Biên (3 ha) 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

địa 

phương 

                                        

Hoạt động D.4: Thiết kế kỹ thuật và xây dựng 

mô hình canh tác nông lâm kết hợp trên đất 

dốc trên đất rừng sản xuất có mức độ suy 

thoái khác nhau tại tỉnh Sơn La (3 ha) 

BQLDA/ 

RIFEE/địa 

phương 

                                        

Đầu ra 5: Mô hình phục hồi được chăm sóc và bảo vệ 

Hoạt động E.1: Chăm sóc và bảo vệ mô hình 

làm giàu rừng nghèo kiệt trên đất rừng phòng 

hộ có dấu hiệu bị suy thoái tại tỉnh Hoà Bình 

(7 ha) 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

địa 

phương 

                                        

Hoạt động E.2: Chăm sóc và bảo vệ mô hình 

khoanh nuôi xúc tiến tái sinh phục hồi rừng 

trên đất rừng phòng hộ có dấu hiệu bị suy 

thoái tỉnh tỉnh Lai Châu (7 ha) 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

địa 

phương 

                                        

Hoạt động E.3: Chăm sóc và bảo vệ mô hình 

canh tác nông lâm kết hợp trên đất dốc trên 

đất rừng sản xuất có mức độ suy thoái khác 

nhau tại tỉnh Điện Biên (3 ha) 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

địa 

phương 

                                        

Hoạt động E.4: Chăm sóc và bảo vệ mô hình 

canh tác nông lâm kết hợp trên đất dốc trên 

đất rừng sản xuất có mức độ suy thoái khác 

nhau tại tỉnh Sơn La (3 ha) 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

 địa 

phương 
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Đầu ra/hoạt động 

Chịu trách 

nhiệm 

thực hiện 

Chia theo năm 

Năm 1 - 2022 Năm 2 - 2023 Năm 3 - 2024 Năm 4 - 2025 Năm 5 - 2026 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Đầu ra 6: Mô hình phục hồi tại 4 tỉnh vùng Tây Bắc được theo dõi và đánh giá 

Hoạt động F.1: Thiết kế ô định vị theo dõi 

hiệu quả mô hình (3 ô định vị/mô hình x 4 mô 

hình, diện tích ô định vị 400 m2) 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

địa 

phương 

                                        

Hoạt động F.2: Thiết kế và xây dựng hệ thống 

theo dõi xói mòn đất (bao gồm tường bao 

quanh, bể chứa, đồng hồ đo lưu lượng nước; 

01 hệ thống/ô định vị x 3 ô định vị/mô hình, 4 

mô hình) 

BQLDA/ 

RIFEE/địa 

phương 

                                        

Hoạt động F.3: Điều tra và đánh giá dữ liệu nền 

Hoạt động F.3.1. Điều tra và đánh giá dữ liệu 

nền về sinh kế của chủ rừng và người dân địa 

phương ở khu vực xây dựng mô hình trước 

khi xây dựng mô hình 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

địa 

phương 

                                        

Hoạt động F.3.2: Điều tra, đánh giá dữ liệu 

nền về hiện trạng thảm thực vật và tính chất 

đất trước khi xây dựng mô hình  

BQLDA/ 

RIFEE/ 

địa 

phương 

                                        

Đầu ra 7:  Đánh giá giữa kỳ kết quả xây dựng các mô hình phục hồi 

Hoạt động G.1: Điều tra số liệu đánh giá giữa 

kỳ về tốc độ xói mòn, dòng chảy (dựa vào kết 

quả ghi chép từ các ô theo dõi xói mòn), sinh 

trưởng mô hình, năng suất cây trồng, đa dạng 

sinh học, tái sinh tự nhiên, cấu trúc rừng, tính 

chất đất và kinh tế (Benefit Cost Analysis and 

Farm Household Income Analysis) 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

địa 

phương 
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Đầu ra/hoạt động 

Chịu trách 

nhiệm 

thực hiện 

Chia theo năm 

Năm 1 - 2022 Năm 2 - 2023 Năm 3 - 2024 Năm 4 - 2025 Năm 5 - 2026 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Hoạt động G.2: Hội thảo giữa kỳ đánh giá sơ 

bộ kết quả của các mô hình phục hồi tại 4 tỉnh 

dự án 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

TCLN/địa 

phương 

                                        

Đầu ra 8: Đánh giá tổng kết kết quả xây dựng các mô hình phục hồi  

Hoạt động H.1: Điều tra số liệu đánh giá cuối 

cùng về tốc độ xói mòn, dòng chảy (dựa vào 

kết quả ghi chép từ các ô theo dõi xói mòn), 

sinh trưởng mô hình, năng suất cây trồng, đa 

dạng sinh học, tái sinh tự nhiên, cấu trúc 

rừng, tính chất đất và kinh tế (Benefit Cost 

Analysis and Farm Household Income 

Analysis) 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

địa 

phương 

                                        

Hoạt động H.2: Hội thảo tổng kết kết quả của 

các mô hình phục hồi tại 4 tỉnh dự án 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

TCLN/địa 

phương 

                                        

Hoạt động H.3: Nghiệm thu và thanh lý mô 

hình 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

VAFS/ 

TCLN/địa 

phương 

                                        

MỤC TIÊU 3: Biên soạn được các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái và khuyến nghị chính sách về quản 

lý và sử dụng bền vững đất lâm nghiệp bị suy thoái và có tiềm năng sa mạc hóa ở vùng Tây Bắc 

Đầu ra 9: Hướng dẫn kỹ thuật và khuyến nghị chính sách được xây dựng 
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Đầu ra/hoạt động 

Chịu trách 

nhiệm 

thực hiện 

Chia theo năm 

Năm 1 - 2022 Năm 2 - 2023 Năm 3 - 2024 Năm 4 - 2025 Năm 5 - 2026 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Hoạt động I.1: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật 

về phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái vùng 

Tây Bắc 

BQLDA/ 

RIFEE 
                                        

Hoạt động I.2: Xây dựng khuyến nghị chính 

sách về quản lý và sử dụng bền vững đất lâm 

nghiệp bị suy thoái có nguy cơ sa mạc hoá 

vùng Tây Bắc 

BQLDA/ 

RIFEE 
                                        

Hoạt động I.3: Tham vấn hoàn thiện hướng 

dẫn kỹ thuật và khuyến nghị chính sách (20 

bản tham vấn) 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

TCLN 

                                        

MỤC TIÊU 4: Chuyển giao kỹ thuật và nâng cao năng lực về xây dựng các mô hình dự án cho các bên liên quan 

Đầu ra 10: Các khoá tập huấn/nâng cao năng lực và chuyển giao kết quả vào sản xuất 

Hoạt động J.1: Tổ chức khoá tập huấn về lựa 

chọn mô hình phục hồi phù hợp với mức độ 

suy thoái khác nhau của đất lâm nghiệp (01 

khoá/mô hình, 4 mô hình) 

BQLDA/ 

RIFEE/địa 

phương 

                                        

Hoạt động J.2: Tổ chức khoá tập huấn về biện 

pháp cải tạo đất và kiểm soát xói mòn đất lâm 

nghiệp bị suy thoái (01 khoá/mô hình, 4 mô 

hình) 

BQLDA/ 

RIFEE/địa 

phương 

                                        

Hoạt động J.3: Tổ chức khoá tập huấn về kỹ 

thuật phục hồi rừng trên đất lâm nghiệp bị suy 

thoái (kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ) (01 

khoá/mô hình x 4 mô hình) 

BQLDA/ 

RIFEE/địa 

phương 

                                        

Đầu ra 11: Các sản phẩm truyền thông, tuyên truyền, phổ biến kết quả của dự án 
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Đầu ra/hoạt động 

Chịu trách 

nhiệm 

thực hiện 

Chia theo năm 

Năm 1 - 2022 Năm 2 - 2023 Năm 3 - 2024 Năm 4 - 2025 Năm 5 - 2026 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Hoạt động K.1: Hội thảo giới thiệu các mô 

hình dự án và chia sẻ kinh nghiệm về phục 

hồi bền vững đất lâm nghiệp bị suy thoái có 

khả năng sa mạc hoá 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

TCLN 

                                        

Hoạt động K.2: Sản xuất và xuất bản sản 

phẩm truyền thông tuyên truyền, phổ biến các 

kết quả của dự án và chia sẻ kinh nghiệm về 

phục hồi bền vững đất lâm nghiệp bị suy thoái 

có khả năng sa mạc hoá tại vùng Tây Bắc  

BQLDA/ 

RIFEE/ 

TCLN 

                                        

Ghi chú: Kế hoạch thực hiện các hoạt động của dự án chỉ là dự kiến, có thể sẽ bị điều chỉnh theo thời gian phê duyệt dự án và ảnh hưởng của 

đại dịch COVID-19 hoặc các yếu tố khác quan khác. 
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4.1. Các hoạt động dự án từ nguồn vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước 

Hoạt động 

Chịu trách 

nhiệm 

thực hiện 

Chia theo năm 

Năm 1 - 2022 Năm 2 - 2023 Năm 3 - 2024 Năm 4 - 2025 Năm 5 - 2026 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Q

1 

Q

2 

Q

3 

Q

4 

Tổ chức khóa tập huấn về chồng ghép và xây 

dựng bản đồ phân cấp suy thoái đất lâm 

nghiệp (04 khóa tại 04 tỉnh dự án) (Hoạt động 

A.3.3) 

BQLDA/ 

RIFEE/địa 

phương 

                    

Hội thảo vùng về Phân cấp suy thoái đất Lâm 

nghiệp (dự kiến 03 ngày hội thảo, địa điểm tổ 

chức tại tỉnh Hòa Bình) (Hoạt động A.4) 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

TCLN/địa 

phương 

                    

Hội thảo vùng về Phục hồi đất Lâm nghiệp bị 

suy thoái (dự kiến 03 ngày hội thảo, địa điểm 

tổ chức tại tỉnh Sơn La) (Hoạt động B.3) 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

TCLN/địa 

phương 

                    

Tổ chức khóa tập huấn xây dựng hồ sơ thiết 

kế mô hình kỹ phục hồi đất lâm nghiệp bị suy 

thoái (Hoạt động D.5) 

BQLDA/ 

RIFEE/địa 

phương 

                    

Kiểm tra nội bộ các mô hình hàng năm 

BQLDA/ 

RIFEE/ 

VAFS/ 

TCLN/địa 

phương 

                    

Ghi chú:  

- Các hoạt động hội thảo, tập huấn từ nguồn vốn đối ứng từ Ngân sách nhà nước được lồng ghép vào trong các hoạt động từ nguồn vốn viện trợ 

đảm bảo không có sự trùng lặp và hỗ trợ hiệu quả thực hiện các mục tiêu của dự án. 

- Kế hoạch thực hiện các hoạt động chỉ là dự kiến, có thể sẽ bị điều chỉnh theo thời gian phê duyệt dự án và ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 

hoặc các yếu tố khác quan khác. 
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V. NGÂN SÁCH DỰ ÁN 

5.1. Tổng vốn của dự án: 919.680 USD (nguyên tệ đô la Mỹ), tương đương 

21.255.644.160 VND (quy đổi ra đồng Việt Nam) (Theo tỷ giá hạch toán ngoại tệ 

của Bộ tài chính tháng 5/2022 là 1 USD = 23.112 VND) 

Trong đó: 

a) Vốn viện trợ không hoàn lại: 799.680 USD (nguyên tệ đô la Mỹ), tương 

đương 18.482.204.160 VND (quy đổi ra đồng Việt Nam). 

(Chi tiết các hạng mục chi như phụ lục 1 kèm theo). 

b) Vốn đối ứng: 120.000 USD (nguyên tệ đô la Mỹ), tương đương 

2.773.440.000 VND (quy đổi ra đồng Việt Nam) 

(Chi tiết các hạng mục chi như phụ lục 2 kèm theo). 

- Tiền mặt: 112.217 USD (đô la Mỹ), tương đương 2.593.548.968 VND (quy 

đổi ra đồng Việt Nam) 

- Hiện vật: tương đương 7.783 USD, tương đương 179.891.032 VND (quy đổi 

ra đồng Việt Nam) 

c) Vốn do các bên quản lý, thực hiện: 

- Chủ dự án: 834.000 USD (đô la Mỹ), tương đương 19.275.408.000 VND (quy 

đổi ra đồng Việt Nam). 

+ Tiền mặt: 826.217 USD (đô la Mỹ), tương đương 19.095.516.968 VND (quy 

đổi ra đồng Việt Nam) 

+ Hiện vật: tương đương 7.783 USD, tương đương 179.891.032 VND (quy đổi 

ra đồng Việt Nam) 

- Bên tài trợ: 85.680 USD (đô la Mỹ), tương đương 1.980.236.160 VND (quy 

đổi ra đồng Việt Nam) 

+ Tiền mặt: 85.680 USD (đô la Mỹ), tương đương 1.980.236.160 VND (quy đổi 

ra đồng Việt Nam) 

+ Hiện vật: tương đương 0 USD, tương đương 0 VND 

d) Vốn viện trợ: Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước. 

5.2. Cơ cấu vốn: 

Cơ cấu vốn của dự án ước tính theo các hạng mục: Dịch vụ tư vấn 2% (cán bộ 

kỹ thuật, chuyên gia trong nước); hội thảo, tập huấn 23%; thiết bị và vật tư 6%; kinh 

phí thực hiện các hoạt động hiện trường 33%; kinh phí hỗ trợ tổ chức và vận hành 

BQLDA 11%; kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu dự án, kiểm toán dự án và chi phí khác 

25%. 

5.3. Cơ chế tài chính áp dụng: 

a) Cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn viện trợ: 

Vốn viện trợ do nhà tài trợ trực tiếp quản lý, có định mức chi tiêu theo các quy 

định tài chính của nhà tài trợ và phải đảm bảo tuân thủ chế độ quản lý tài chính theo 

quy định của Việt Nam bao gồm: 
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- Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử 

dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chỉnh thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam;  

- Thông tư số 225/2010/TT-BTC ngày 31/12/2010 của Bộ Tài chính quy định 

chế độ quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ không hoàn lại của nước ngoài 

thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước;  

- Quyết định số 5661/QĐ-BNN-TC ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ NN và 

PTNT ban hành quy chế quản lý tài chính nguồn hỗ trợ của nước ngoài do Bộ NN và 

PTNT quản lý; 

- Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn 

chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. 

b) Cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng: 

Vốn đối ứng do Ngân sách Nhà nước cấp phát 100%: 2.775.120.000 VND. 

Định mức chi tiêu theo các quy định tài chính hiện hành của Việt Nam. Các căn 

cứ áp dụng xây dựng dự toán vốn đối ứng bao gồm: 

- Thông tư số 192/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về việc Sửa 

đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ 

Tài chính Quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử 

dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA). 

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế 

độ công tác phí, chế độ chi hội nghị. 

- Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tưởng Chính phủ 

về Quy định Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

 

VI. CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

Quản lý tài chính của dự án phải tuân thủ các quy định nêu tại Nghị định số 

80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chỉnh thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài dành cho Việt Nam và các quy định tài chính của cơ quan viện trợ. 

6.1. Nguyên tắc quản lý tài chính dự án 

Nguyên tắc quản lý tài chính dự án quy định tại Điều 20 của Nghị định 

80/2020/NĐ-CP, cụ thể: 

1. Nguyên tắc quản lý tài chính đối với vốn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách 

nhà nước chỉ áp dụng đối với các khoản viện trợ do chủ dự án tự quản lý và thực hiện. 

2. Đối với khoản viện trợ do Bên cung cấp viện trợ trực tiếp quản lý, thực hiện: 

Cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm quản lý văn kiện chương trình, dự án đã được 

phê duyệt; thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chủ quản; tuân thủ các 

quy định về kế toán, thuế và các quy định pháp luật có liên quan. Trường hợp, Bên 

cung cấp viện trợ bàn giao quyền sở hữu đối với các tài sản, trang thiết bị của chương 
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trình, dự án cho Chủ dự án, Chủ dự án thực hiện việc xác lập sở hữu tài sản theo quy 

định hiện hành. 

3. Viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước được dự toán, kiểm soát chi, 

hạch toán, ghi thu ghi chi, quyết toán theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 

nước và quản lý tài chính quy định tại Nghị định này. Trường hợp phát sinh mới chưa 

tổng hợp trong dự toán được cấp có thẩm quyền phân bố và giao kế hoạch, chủ dự án 

lập dự toán bổ sung theo quy định pháp luật về quản lý nhà nước và pháp luật có liên 

quan. 

4. Đối với vốn viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước, Bên tiếp 

nhận viện trợ quản lý, sử dụng theo văn kiện chương trình, dự án, phi dự án đã được 

cấp có thẩm quyền phê duyệt; điều lệ tổ chức và hoạt động của Bên tiếp nhận viện 

trợ và tuân thủ các quy định về kế toán, thuế và các quy định pháp luật có liên quan. 

5. Đối với khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước cho các doanh 

nghiệp mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn thực hiện, tùy theo tính chất của khoản viện 

trợ được ghi tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp hoặc thu khác của doanh nghiệp. 

6.2. Mở tài khoản cho dự án 

Quy định về mở tài khoản cho dự án được nêu tại Điều 21 của Nghị định 

80/2020/NĐ-CP, cụ thể: 

1. Tài khoản vốn đối ứng sử dụng vốn ngân sách nhà nước: Chủ dự án mở tài 

khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để thực hiện việc kiểm soát, thanh 

toán đối với nguồn vốn đối ứng của dự án; 

2. Tài khoản vốn viện trợ: Chủ dự án mở tài khoản tiếp nhận vốn viện trợ tại 

hệ thống Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch hoặc ngân hàng thương mại được thành 

lập và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam. 

a) Trình tự, thủ tục mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và việc quản lý, sử 

dụng tài khoản thực hiện theo quy định hiện hành; 

b) Kho bạc Nhà nước tổ chức việc kiểm soát, thanh toán cho dự án từ nguồn 

vốn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước; 

c) Trình tự, thủ tục mở tài khoản tại ngân hàng thương mại được thành lập và 

hoạt động theo pháp luật của Việt Nam thực hiện theo các quy định của pháp luật có 

liên quan. 

6.3. Tổ chức công tác kế toán, thanh quyết toán: 

BQLDA phải tổ chức kế toán dự án; toàn bộ chứng từ, hồ sơ, tài liệu kế toán 

phải được hệ thống hoá, tập hợp phản ảnh vào các sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán 

chi tiết theo quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà tài trợ. 

Ngoài việc thực hiện quy định báo cáo tài chính theo yêu cầu của AFoCO, dự 

án phải thực hiện chế độ báo cáo tài chính định kỳ, thẩm tra báo cáo quyết toán hàng 

năm theo quy định tại Nghị định 80/2020/NĐ-CP và các quy định hiện hành. 
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  - Hàng năm và khi kết thúc dự án, BQLDA có trách nhiệm lập báo cáo quyết 

toán, trình Bộ NN và PTNT theo quy định hiện hành.  

- BQLDA lập dự toán kèm theo sao kê chi tiêu đề nghị AFoCO chi cấp bổ 

sung vốn vào tài khoản của dự án 2 lần/năm trên cơ sở giải trình sử dụng các khoản 

vốn dưới thủ tục quỹ của quý trước và luỹ kế từ đầu dự án đến cuối quý trước và nhu 

cầu vốn trong quý.  

6.4. Kiểm toán dự án : 

Kiểm toán dự án được quy định tại Điều 26 của Nghị định 80/2020/NĐ-CP và 

quy định của cơ quan viện trợ, cụ thể : 

- Viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước là đối tượng của kiểm toán nhà 

nước. 

- Viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước: thực hiện kiểm toán 

độc lập theo yêu cầu của cơ quan viện trợ. 

 

VII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

7.1. Cơ cấu tổ chức 

Cơ cấu tổ chức thực hiện dự án được xây dựng theo quy định tại Nghị định 

80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính Phủ về Quản lý và sử dụng viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài dành cho Việt Nam và quy định của cơ quan viện trợ (Hình 1).  

 

Hình 1.  Sơ đồ tổ chức thực hiện dự án 

AFoCO 

Ban chỉ đạo dự án (PSC) 

Chủ dự án: 

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng (RIFEE) 

Cơ quan chủ quản 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN và PTNT) 

Ban quản lý dự án (BQLDA): 

01 Giám đốc dự án; 01 Điều phối viên; 01 Kế toán;  

01 Cán bộ kỹ thuật và 01 Cán bộ phụ trách các vấn đề kỹ thuật và hành chính 

Các bên liên quan 

(Chủ rừng, cộng đồng; chính quyền, cơ quan, tổ chức đoàn thể và cán bộ địa  

phương, các đơn vị, tổ chức nghiên cứu, chuyên gia) 
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7.2. Hoạt động của Ban Quản lý dự án và các bên liên quan 

(1) Cơ quan chủ quản dự án: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ 

NN và PTNT) là cơ quan chủ quản dự án có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại 

Điều 13 Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính Phủ về Quản lý và sử 

dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, cụ thể: 

- Phê duyệt các khoản viện trợ theo thẩm quyền. 

- Quyết định tổ chức bộ máy quản lý thực hiện chương trình, dự án. 

- Phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình, dự án; lập kế hoạch tài chính, dự 

toán thu chi ngân sách nhà nước hằng năm trên cơ sở đề xuất của Chủ khoản viện trợ, 

phù hợp quy định của pháp luật có liên quan. 

- Chỉ đạo công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành. Trường hợp 

các khoản viện trợ không thuộc nguồn thu ngân sách, việc thực hiện công tác đấu 

thầu theo thỏa thuận với Bên cung cấp viện trợ. 

- Chịu trách nhiệm về quản lý tài chính, báo cáo đầy đủ các nguồn vốn, tài sản 

tiếp nhận, sử dụng các khoản viện trợ. Phê duyệt quyết toán hàng năm và khi kết thúc 

dự án. 

- Chịu trách nhiệm định kỳ tổng hợp báo cáo tài chính các khoản viện trợ do cơ 

quan chủ quản phê duyệt. 

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án, việc chấp hành các quy định hiện 

hành về quản lý dự án. 

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về tình hình giải ngân, sử dụng 

viện trợ; báo cáo tổng hợp hàng năm về kết quả vận động viện trợ, tình hình thực 

hiện, giám sát, đánh giá các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền quản lý, gửi Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chậm nhất vào ngày 15 tháng 

01 của năm tiếp sau; gửi báo cáo kết thúc khoản viện trợ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Bộ Tài chính trong vống 06 tháng sau khi kết thúc khoản viện trợ. 

- Chịu trách nhiệm về thất thoát, lãng phí, tham nhũng và các sai phạm khác 

trong công tác quản lý và sử dụng viện trợ thuộc thẩm quyền quản lý. 

 (2) Ban chỉ đạo dự án (PSC): 

Ban chỉ đạo dự án được thành lập theo quy định của cơ quan viện trợ với dự 

án có kinh phí trên 200,000 USD, sẽ bao gồm thành viên đại diện của Ban thư ký 

AFoCO (do Ban thư ký AFoCO quyết định) và đại diện của phía Việt Nam do cơ 

quan chủ quản quyết định. Ban chỉ đạo dự án sẽ họp ít nhất 1 lần một năm để xem 

xét tiến độ thực hiện dự án và đưa ra chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện cũng 

như giải quyết các vấn đề vướng mắc, khó khăn, tồn đọng. Ban chỉ đạo dự án cũng 

sẽ xem xét, điều chỉnh các kế hoạch năm hoặc kế hoạch tổng thể của các hợp phần 

cũng như việc điều chỉnh kinh phí theo đề nghị của Giám đốc dự án. 
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(3) Chủ dự án: Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng là Chủ dự án, 

có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều 14 Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 

08/7/2020 của Chính Phủ về Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ 

trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam, 

cụ thể: 

- Chịu trách nhiệm: 

a) Tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện chương trình, dự án trên cơ sở quyết 

định của cơ quan chủ quản. Quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn viện trợ, vốn đối 

ứng của chương trình, dự án. Trường hợp không thành lập Ban quản lý dự án, chủ 

khoản viện trợ phải mở tài khoản để tiếp nhận và giải ngân khoản viện trợ tại kho bạc 

nhà nước hoặc ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo pháp luật của 

Việt Nam. Thực hiện các hoạt động thu, chi cho khoản viện trợ qua tài khoản trên cơ 

sở kế hoạch tài chính đã được phê duyệt; 

b) Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch tài chính hằng năm trình cấp thẩm 

quyền phê duyệt; xây dựng dự toán thu chi ngân sách nhà nước hàng năm đối với các 

khoản viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước trình cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 

c) Thực hiện công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật hiện hành về đấu 

thầu; 

d) Giám sát việc thực hiện các hợp đồng và xử lý vướng mắc phát sinh theo 

thẩm quyền; 

đ) Thực hiện giám sát và đánh giá chương trình, dự án. 

- Chịu trách nhiệm hạch toán, quyết toán, báo cáo đầy đủ các nguồn vốn, tài 

sản tiếp nhận và sử dụng. 

- Báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ, tình hình thực hiện, giải ngân khoản 

viện trợ 06 tháng và hàng năm cho cơ quan chủ quản. Báo cáo kết thúc khoản viện 

trợ phải gửi cơ quan chủ quản chậm nhất không quá 06 tháng sau khi kết thúc thực 

hiện. 

- Chịu trách nhiệm về thất thoát, lãng phí, tham nhũng và sai phạm thuộc thẩm 

quyền trong công tác tổ chức quản lý thực hiện chương trình, dự án, phi dự án gây 

thiệt hại về kinh tế, xã hội, môi trường, ảnh hưởng đến mục tiêu và hiệu quả chung 

của chương trình, dự án; 

- Nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật. 

 (4) Ban quản lý dự án (BQLDA): BQLDA được thành lập riêng theo quy 

định tại Điều 12 của Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính Phủ về 

Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. 

BQLDA dự kiến gồm 05 người, bao gồm: 01 Giám đốc dự án, 01 Điều phối 

viên, 01 Kế toán, 01 Cán bộ kỹ thuật và 01 Cán bộ hỗ trợ các vấn đề kỹ thuật và hành 
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chính. Các thành viên BQLDA là cán bộ của Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi 

trường rừng, làm việc kiêm nhiệm.  

Nhiệm vụ, quyền hạn của BQLDA được quy định tại Điều 15 Nghị định 

80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính Phủ về Quản lý và sử dụng viện trợ không 

hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước 

ngoài dành cho Việt Nam, cụ thể: 

- Đại diện cho chủ dự án, chịu trách nhiệm trước chủ dự án, cơ quan chủ quản 

và trước pháp luật về các quyết định của mình. 

- Ban quản lý dự án phải mở tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước nơi giao 

dịch hoặc ngân hàng thương mại được thành lập và hoạt động theo pháp luật của Việt 

Nam. Thực hiện các hoạt động thu, chi cho khoản viện trợ qua tài khoản trên cơ sở 

kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. 

- Ban quản lý dự án thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ dự án, trong đó: 

a) Lập kế hoạch thực hiện tổng thể và hằng năm, kế hoạch tài chính của dự án 

trình người đứng đầu cơ quan chủ quản phê duyệt; 

b) Đàm phán, ký kết các hợp đồng; 

c) Thực hiện các hoạt động đấu thầu và quản lý hợp đồng trong phạm vi được 

giao; 

d) Quản lý tài chính, tài sản và thực hiện các thủ tục giải ngân, hạch toán, quyết 

toán theo quy định về quản lý tài chính của Nghị định này và phù hợp với quy định 

của Bên cung cấp viện trợ. 

- Xây dựng kế hoạch chi tiết giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình, 

dự án. 

- Định kỳ 06 tháng một lần và hàng năm báo cáo tình hình thực hiện chương 

trình, dự án, tình hình quản lý tài chính cho chủ dự án và cơ quan chủ quản. 

- Nghiệm thu, bàn giao, quyết toán chương trình, dự án. Sau khi kết thúc 

chương trình, dự án, trong vống 06 tháng, Ban quản lý dự án phải hoàn thành báo cáo 

kết thúc chương trình, dự án gửi Chủ Dự án. 

- Các nhiệm vụ khác được giao. 

 (5) Các bên liên quan: Chủ rừng, cộng đồng, Chính quyền địa phương (cấp 

huyện, xã), Cơ quan ban nghành khác (đơn vị nghiên cứu tại địa phương, ban quản 

lý bảo vệ rừng…), các tổ chức xã hội dân sự tại địa phương và chuyên gia trong nước 

tham gia hỗ trợ thực hiện và tham vấn các nội dung công việc trong suốt quá trình 

thực hiện dự án. 

Cơ chế phối hợp: Chủ dự án là Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường 

rừng, thông qua BQLDA, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan chủ quản (Bộ NN và PTNT), 

Ban chỉ đạo dự án và Ban thư ký AFoCO tổ chức thực hiện dự án đảm bảo tuân thủ 

đúng các quy định hiện hành của chính phủ Việt Nam và của nhà tài trợ. Trong quá 

trình thực hiện dự án, BQLDA sẽ phối hợp với các bên liên quan là các là các cơ 



33 

 

quan, tổ chức và chuyên gia từ Trung ương tới địa phương (4 tỉnh Tây Bắc) để tổ 

chức, thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đúng theo các quy định của 

pháp luật và thỏa thuận của nhà tài trợ.  

VIII. THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 

- Kế hoạch theo dõi, đánh giá thực hiện dự án do BQLDA xây dựng và thực 

hiện dưới sự giám sát của Chủ dự án và Ban chỉ đạo dự án (PSC) và tuân thủ theo các 

quy định tại Điều 15 của Nghị định 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính Phủ 

về Quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam. 

- Chủ dự án có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tình hình thực hiện dự án trên 

cơ sở văn kiện dự án đã được cơ quan chủ quản phê duyệt nhằm đảm bảo dự án đạt 

các mục tiêu kết quả đề ra, định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản về kết quả theo dõi, 

kiểm tra (06 tháng một lần và hàng năm).  

- Sau khi kết thúc chương trình, dự án, trong vòng 06 tháng, Ban quản lý dự 

án phải hoàn thành báo cáo kết thúc dự án gửi Chủ Dự án báo cáo gồm các nội dung 

sau: Quá trình thực hiện; kết quả thực hiện các mục tiêu; các nguồn lực đã huy động; 

các lợi ích do dự án mang lại cho những đối tượng thụ hưởng; các tác động, tính bền 

vững); bài học rút ra sau quá trình thực hiện và đề xuất các khuyến nghị cần thiết; 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

- Chủ dự án có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đánh giá và thực hiện các chế 

độ báo cáo theo quy định của nhà tài trợ. 

IX. ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN SAU KHI KẾT THÚC 

9.1. Bền vững về kết quả dự án 

Bộ tiêu chí đánh giá, phân cấp mức độ suy thoái đất lâm nghiệp vùng Tây bắc 

là sản phẩm quan trọng của dự án giúp xác định đúng thực trạng lập địa để đưa ra giải 

pháp phục hồi phù hợp, khắc phục hạn chế của các mô hình phục hồi trước đây. Thêm 

vào đó, 20 ha mô hình phục hồi của dự án được xây dựng và áp dụng các biện pháp 

kỹ thuật tổng hợp vừa giúp nâng cao hiệu quả phục hồi rừng và đất lâm nghiệp bị suy 

thoái lại góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, chống xói mòn, cải tạo đất. Bên cạnh 

đó giúp cải thiện sinh kế của người dân địa phương và là nơi tham quan mô hình 

điểm, học tập và chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng mô hình cũng như tìm kiếm các 

đối tác và nguồn đầu tư trong nước cũng như quốc tế trong lĩnh vực phục hồi rừng và 

cải tạo đất lâm nghiệp suy thoái. 

Dự án giúp trang bị kiến thức, nâng cao năng lực cho các bên liên quan thông 

qua các lớp tập huấn kỹ thuật và chia sẻ thông tin dự án phục vụ nhân rộng mô hình 

thông qua các buổi hội thảo. Đây là cơ hội tốt cho các nhà quản lý, các chuyên gia và 

người dân gặp gỡ trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về phục hồi rừng và cải tạo 
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đất lâm nghiệp suy thoái. Ngoài ra Thông tin dự án, kết quả và hướng dẫn kỹ thuật 

được trình, các sản phẩm và phương tiện truyền thông (phim, video, tờ rơi, áp phích, 

băng rôn, v.v.) được xác minh và phê duyệt để xuất bản rộng rãi là nguồn tham khảo 

uy tín để các bên liên quan có thể tham khảo và áp dụng để nhân rộng. 

9.2. Bền vững về tài chính 

Tất cả các hoạt động của dự án đều có sự tham gia của tất cả các bên liên quan 

từ lựa chọn địa điểm, thiết kế mô hình, trồng, chăm sóc, bảo vệ, đánh giá tác động 

kinh tế, môi trường, hội thảo và tập huấn. Điều này sẽ giúp tạo ra một mối liên kết 

chặt chẽ giữa các bên, đảm bảo cơ chế đồng lợi ích, nâng cao năng lực, chuyên môn 

cho các cán bộ và tăng cường hiểu biết cho người dân địa phương. Bằng cách này, 

các mô hình trình diễn của dự án có thể tiếp tục được duy trì và nhân rộng ra các khu 

vực khác. Họ có thể áp dụng các kỹ thuật học được từ dự án trên chính diện tích đất 

thuộc sở hữu của họ bằng nguồn vốn họ tự đầu tư. 

Cây LSNG được trồng dưới tán rừng trong mô hình làm giàu, khoanh nuôi xúc 

tiến tái sinh tự nhiên (có trồng bổ sung) và nông lâm kết hợp xen kẽ với cây ăn quả 

tạo thu nhập ngắn hạn, khuyến khích chủ rừng đầu tư phục hồi rừng lâu dài và đem 

lại lợi ích của việc cải tạo đất và chống xói mòn. Mô hình có thể nhân rộng và mở 

rộng quy mô bằng chính nguồn thu từ LSNG và các sản phẩm cây trồng.  

Các chế phẩm sinh học (AM) mang lại hiệu quả lâu dài trong việc cải tạo đất, 

kiểm soát xói mòn đất và luôn có sẵn với chi phí thấp. “AM” là sản phẩm tiến bộ kỹ 

thuật của Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng. Do đó, chúng tôi có thể 

cung cấp sản phẩm này với giá thấp để giúp các bên có nhu cầu nhân rộng mô hình. 

Ngoài ra, các hạt polyme siêu hấp thụ (AMS-1) để duy trì nước trong đất cũng có giá 

bán thấp và có sẵn trên thị trường. 

9.3. Bền vững về môi trường 

Kết quả của dự án sẽ còn được duy trì và phát triển, giúp cải thiện điều kiện 

môi trường thông qua các mô hình phục hồi trên đất lâm nghiệp bị thoái hóa, góp 

phần cải tạo đất, giữ nước và điều hòa không khí. Hơn nữa, dự án sẽ gián tiếp cải 

thiện môi trường thông qua việc khuyến khích các địa phương nhân rộng các kết quả 

của dự án. 
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Phụ lục 1. Dự toán chi tiết nguồn vốn viện trợ 
ĐVT: USD 

Hoạt động 

Tổng 

tiền 

(USD) 

Kinh phí phân theo năm (USD) 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2026 

I - CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG TRỰC TIẾP 563.876  93.670  193.310  102.296  70.380  104.220  

MỤC TIÊU 1:  Xây dựng được các biện pháp 

kỹ thuật tổng hợp phù hợp với các mức độ 

suy thoái khác nhau của đất lâm nghiệp vùng 

Tây Bắc 

93.670  93.670      

Đầu ra 1: Đất lâm nghiệp bị suy thoái có khả 

năng sa mạc hoá được điều tra, đánh giá hiện 

trạng và phân cấp mức độ suy thoái 

91.170  91.170      

Hoạt động A.1: Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, 

phân cấp mức độ suy thoái đất lâm nghiệp cho 4 

tỉnh vùng Tây Bắc 
9.930  9.930      

Hoạt động A.1.1: Tổng quan các tài liệu, báo 

cáo liên quan về các tiêu chí, chỉ số quan trọng 

để đánh giá mức độ suy thoái đất lâm nghiệp và 

xây dựng bộ tiêu chí 

3.000  3.000      

Hoạt động A.1.2: Tham vấn chuyên gia và các 

bên liên quan để hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá 

và phân cấp mức độ suy thoái đất lâm nghiệp tại 

4 tỉnh vùng Tây Bắc (1 hội thảo tham vấn) 

6.930  6.930      

Hoạt động A.2: Điều tra, đánh giá và phân cấp 

hiện trạng mức độ suy thoái đất lâm nghiệp cho 

4 tỉnh vùng Tây Bắc 
74.240  72.240      

Hoạt động A.2.1: Điều tra, thu thập thông tin, số 

liệu các tiêu chí, chỉ số xác định trong bộ tiêu 

chí đã xây dựng (dự kiến tiến hành tại 2 

huyện/tỉnh x 4 tỉnh, 3 xã/huyện, 15 OTC/xã, 

diện tích OTC 500m2) 

50.240  50.240      

Hoạt động A.2.2: Xử lý và phân tích mẫu đất 

trong phòng thí nghiệm (1 mẫu đất lấy tại trung 

tâm của mỗi OTC, 15 OTC/xã, 3 xã/huyện, 2 

huyện/tỉnh, 4 tỉnh; phân tích 10 chỉ tiêu cơ bản) 

18.000  18.000      

Hoạt động A.2.3: Nhập, xử lý và phân tích số 

liệu (4 người x 20 ngày) 
4.000  4.000      

Hoạt động A.2.4: Tổ chức hội thảo kỹ thuật về 

phục hồi cảnh quan - LPA (Landscape 

Partnership Asia) 

2.000  2.000      

Hoạt động A.3: Xây dựng bản đồ hiện trạng 

phân cấp mức độ suy thoái đất lâm nghiệp tại 

vùng Tây Bắc 
7.000  7.000      

Hoạt động A.3.1: Thu thập số liệu và bản đồ nền 

(mua dữ liệu, bản đồ…) 
1.000  1.000      

Hoạt động A.3.2: Chồng ghép, xây dựng bản đồ 

đất lâm nghiệp theo mức độ suy thoái trên nền 

bản đồ hiện trạng được số hoá  

6.000  6.000      

Đầu ra 2: Biện pháp kỹ thuật tổng hợp phục 

hồi đất lâm nghiệp phù hợp với các mức độ 
2.500  2.500      
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Hoạt động 

Tổng 

tiền 

(USD) 

Kinh phí phân theo năm (USD) 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2026 

suy thoái khác nhau tại 4 tỉnh vùng Tây Bắc 

được đề xuất  

Hoạt động B.1: Đề xuất các biện pháp kỹ thuật 

tổng hợp để phục hồi đất lâm nghiệp đã bị suy 

thoái và có dấu hiệu suy thoái tại 4 tỉnh vùng 

Tây Bắc  

1.500  1.500      

Hoạt động B.2: Tham vấn chuyên gia và các bên 

liên quan hoàn thiện biện pháp đề xuất (20 bản 

tham vấn) 

1.000  1.000      

MỤC TIÊU 2: Xây dựng và đánh giá được 

hiệu quả của 04 mô hình phục hồi đất lâm 

nghiệp bị suy thoái ở 4 tỉnh vùng Tây Bắc áp 

dụng các biện pháp kỹ thuật tổng hợp kết 

hợp ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến 

342.996   163.470  72.456  40.540  66.530  

Đầu ra 3: Địa điểm thích hợp xây dựng mô 

hình được lựa chọn 
9.990   9.990     

Hoạt động C.1: Khảo sát lựa chọn địa điểm thích 

hợp xây dựng mô hình làm giàu rừng trên đất 

rừng phòng hộ có dấu hiệu bị suy thoái tại tỉnh 

Hoà Bình (7 ha) 

3.360   3.360     

Hoạt động C.2: Khảo sát lựa chọn địa điểm thích 

hợp xây dựng mô hình khoanh nuôi xúc tiến tái 

sinh (có trồng bổ sung) trên đất rừng phòng hộ 

có dấu hiệu bị suy thoái tỉnh tỉnh Lai Châu (7 

ha) 

3.360   3.360     

Hoạt động C.3: Khảo sát lựa chọn địa điểm thích 

hợp xây dựng mô hình canh tác nông lâm kết 

hợp trên đất dốc trên đất rừng sản xuất có mức 

độ suy thoái khác nhau tại tỉnh Điện Biên (3 ha) 

1.635   1.635     

Hoạt động C.4: Khảo sát lựa chọn địa điểm thích 

hợp xây dựng mô hình canh tác nông lâm kết 

hợp trên đất dốc trên đất rừng sản xuất có mức 

độ suy thoái khác nhau tại tỉnh Sơn La (3 ha) 

         

1.635  
 

        

1.635  
   

Đầu ra 4: Mô hình phục hồi được thiết kế kỹ 

thuật và xây dựng 

  

118.980  
 

  

118.980  
   

Hoạt động D.1: Thiết kế kỹ thuật và xây dựng 

mô hình làm giàu rừng trên đất rừng phòng hộ 

có dấu hiệu bị suy thoái tại tỉnh Hoà Bình (7 ha) 

       

38.507  
 

      

38.507  
   

Hoạt động D.2: Thiết kế kỹ thuật và xây dựng 

mô hình khoanh nuôi xúc tiến tái sinh (có trồng 

bổ sung) trên đất rừng phòng hộ có dấu hiệu bị 

suy thoái tỉnh tỉnh Lai Châu (7 ha) 

       

41.113  
 

      

41.113  
   

Hoạt động D.3: Thiết kế kỹ thuật và xây dựng 

mô hình canh tác nông lâm kết hợp trên đất dốc 

trên đất rừng sản xuất có mức độ suy thoái khác 

nhau tại tỉnh Điện Biên (3 ha) 

       

19.680  
 

      

19.680  
   

Hoạt động D.4: Thiết kế kỹ thuật và xây dựng 

mô hình canh tác nông lâm kết hợp trên đất dốc 

       

19.680  
 

      

19.680  
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Hoạt động 

Tổng 

tiền 

(USD) 

Kinh phí phân theo năm (USD) 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2026 

trên đất rừng sản xuất có mức độ suy thoái khác 

nhau tại tỉnh Sơn La (3 ha) 

Đầu ra 5:  Mô hình phục hồi được chăm sóc 

và bảo vệ 

     

83.506  
  

     

31.106  

     

25.840  

     

26.560  

Hoạt động E.1: Chăm sóc và bảo vệ mô hình 

làm giàu rừng trên đất rừng phòng hộ có dấu 

hiệu bị suy thoái tại tỉnh Hoà Bình (7 ha) 

     

27.940  
  

     

10.352  

       

8.668  

       

8.920  

Hoạt động E.2: Chăm sóc và bảo vệ mô hình 

khoanh nuôi xúc tiến tái sinh (có trồng bổ sung) 

trên đất rừng phòng hộ có dấu hiệu bị suy thoái 

tỉnh tỉnh Lai Châu (7 ha) 

     

28.238  
  

     

10.650  

       

8.668  

       

8.920  

Hoạt động E.3: Chăm sóc và bảo vệ mô hình 

canh tác nông lâm kết hợp trên đất dốc trên đất 

rừng sản xuất có mức độ suy thoái khác nhau tại 

tỉnh Điện Biên (3 ha) 

     

13.664  
  

       

5.052  

       

4.252  

       

4.360  

Hoạt động E.4: Chăm sóc và bảo vệ mô hình 

canh tác nông lâm kết hợp trên đất dốc trên đất 

rừng sản xuất có mức độ suy thoái khác nhau tại 

tỉnh Sơn La (3 ha) 

     

13.664  
  

       

5.052  

       

4.252  

       

4.360  

Đầu ra 6: Mô hình phục hồi tại 4 tỉnh vùng 

Tây Bắc được theo dõi và đánh giá 
35.220   34.500  360  360   

Hoạt động F.1: Thiết kế ô định vị theo dõi hiệu 

quả mô hình (3 ô định vị/mô hình x 4 mô hình, 

diện tích ô định vị 400 m2) 

         

1.000  
  

       

1.000  
   

Hoạt động F.2: Thiết kế và xây dựng hệ thống 

theo dõi xói mòn đất (bao gồm tường bao quanh, 

bể chứa, đồng hồ đo lưu lượng nước; 01 hệ 

thống/ô định vị x 3 ô định vị/mô hình, 4 mô 

hình) 

       

19.080  
  

     

18.360  

          

360  

          

360  
 

Hoạt động F.3: Điều tra và đánh giá dữ liệu nền 15.140    15.140     

Đầu ra 7: Đánh giá giữa kỳ kết quả xây dựng 

các mô hình phục hồi 

     

40.990  
  

     

40.990  
  

Hoạt động G.1: Điều tra số liệu đánh giá giữa kỳ 

về tốc độ xói mòn, dòng chảy (dựa vào kết quả 

ghi chép từ các ô theo dõi xói mòn), sinh trưởng 

mô hình, năng suất cây trồng, đa dạng sinh học, 

tái sinh tự nhiên, cấu trúc rừng, tính chất đất và 

kinh tế (Benefit Cost Analysis and Farm 

Household Income Analysis) 

     

12.740  
  

     

12.740  
  

Hoạt động G.2: Hội thảo giữa kỳ đánh giá sơ bộ 

kết quả của các mô hình phục hồi tại 4 tỉnh dự 

án 

     

28.250  
  

    

28.250  
  

Đầu ra 8: Đánh giá tổng kết kết quả xây dựng 

các mô hình phục hồi  

     

54.310  
   

     

14.340  

     

39.970  

Hoạt động H.1: Điều tra số liệu đánh giá cuối 

cùng về tốc độ xói mòn, dòng chảy (dựa vào kết 

quả ghi chép từ các ô theo dõi xói mòn), sinh 

trưởng mô hình, năng suất cây trồng, đa dạng 

sinh học, tái sinh tự nhiên, cấu trúc rừng, tính 

     

14.340  
   

     

14.340  
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Hoạt động 

Tổng 

tiền 

(USD) 

Kinh phí phân theo năm (USD) 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2026 

chất đất và kinh tế (Benefit Cost Analysis and 

Farm Household Income Analysis) 

Hoạt động H.2: Hội thảo tổng kết kết quả của 

các mô hình phục hồi tại 4 tỉnh dự án 

     

35.250  
    

     

35.250  

Hoạt động H.3: Nghiệm thu và thanh lý mô hình 4.720      4.720  

MỤC TIÊU 3: Biên soạn được các tài liệu 

hướng dẫn kỹ thuật về phục hồi đất lâm 

nghiệp bị suy thoái và khuyến nghị chính 

sách về quản lý và sử dụng bền vững đất lâm 

nghiệp bị suy thoái và có tiềm năng sa mạc 

hóa ở vùng Tây Bắc 

        

7.750  
    

       

7.750  

Đầu ra 9: Hướng dẫn kỹ thuật và khuyến 

nghị chính sách được xây dựng 

       

7.750  
    

       

7.750  

Hoạt động I.1: Xây dựng hướng dẫn kỹ thuật về 

phục hồi đất lâm nghiệp bị suy thoái vùng Tây 

Bắc 

         

3.750  
    

       

3.750  

Hoạt động I.2: Xây dựng khuyến nghị chính 

sách về quản lý và sử dụng bền vững đất lâm 

nghiệp bị suy thoái có nguy cơ sa mạc hoá vùng 

Tây Bắc  

         

3.000  
    

       

3.000  

Hoạt động I.3: Tham vấn hoàn thiện hướng dẫn 

kỹ thuật và khuyến nghị chính sách (20 bản 

tham vấn) 

         

1.000  
    

       

1.000  

MỤC TIÊU 4: Chuyển giao kỹ thuật và nâng 

cao năng lực về xây dựng các mô hình dự án 

cho các bên liên quan 

   

119.460  
 

     

29.840  

     

29.840  

              

29.840    

     

29.940  

Đầu ra 10: Các khoá tập huấn/nâng cao năng 

lực và chuyển giao kết quả vào sản xuất 

     

89.520  
 

    

29.840  

    

29.840  

             

29.840    
 

Hoạt động J.1:  Tổ chức khoá tập huấn về lựa 

chọn mô hình phục hồi phù hợp với mức độ suy 

thoái khác nhau của đất lâm nghiệp (01 khoá/mô 

hình, 4 mô hình) 

     

29.840  
 

     

29.840  
   

Hoạt động J.2: Tổ chức khoá tập huấn về biện 

pháp cải tạo đất và kiểm soát xói mòn đất lâm 

nghiệp bị suy thoái (01 khoá/mô hình, 4 mô 

hình) 

     

29.840  
  

              

29.840    
  

Hoạt động J.3: Tổ chức khoá tập huấn về kỹ 

thuật phục hồi rừng trên đất lâm nghiệp bị suy 

thoái (kỹ thuật trồng, chăm sóc và bảo vệ) (01 

khoá/mô hình x 4 mô hình) 

     

29.840  
   

              

29.840    
 

Đầu ra 11: Các sản phẩm truyền thông, tuyên 

truyền, phổ biến kết quả của dự án 
29.940      29.940  

Hoạt động K.1: Hội thảo giới thiệu các mô hình 

dự án và chia sẻ kinh nghiệm về phục hồi bền 

vững đất lâm nghiệp bị suy thoái có khả năng sa 

mạc hoá 

     

15.940  
    

              

15.940     

Hoạt động K.2: Sản xuất và xuất bản sản phẩm 

truyền thông (cẩm nang kỹ thuật, video, 

brochure, áp-phích…) tuyên truyền, phổ biến 

     

14.000  
    

     

14.000  
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Hoạt động 

Tổng 

tiền 

(USD) 

Kinh phí phân theo năm (USD) 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Năm 

2025 

Năm 

2026 

các kết quả của dự án và chia sẻ kinh nghiệm về 

phục hồi bền vững đất lâm nghiệp bị suy thoái 

có khả năng sa mạc hoá tại vùng Tây Bắc (04 bộ 

sản phẩm cho 04 mô hình dự án) 

II - CHI PHÍ GIÁN TIẾP HỖ TRỢ TRIỂN 

KHAI DỰ ÁN 
150.124  49.380  27.160  24.460 24.460 24.664 

1.  Phụ cấp BQL dự án (5 người, kiêm nhiệm, 

5 năm) 
78.000  15.600  15.600  15.600  15.600  15.600  

2. Chi phí hỗ trợ vận hành, hiện trường và hỗ 

trợ khác 
25.704  24.600   300  300  504  

3. Chi phí hỗ trợ khác 46.420  9.180  5.560 14.560 5.560 11.560 

3.1. Hội thảo khởi động 3.620  3.620      

3.2. Họp PSC hàng năm 18.400  3.680  3.680  3.680  3.680  3.680  

3.3. Cuộc họp đánh giá thực hiện và quản lý dự 

án tổ chức hàng năm tại AFoCO RETC ở 

Myanmar (2 người x 4 ngày, 3 đêm, hàng năm x 

5 năm) 

9.400  1.880  1.880  1.880  1.880 1.880  

3.4. Kiểm toán 15.000   6.000 3.000 3.000 3.000 

CHI PHÍ TRỰC TIẾP + GIÁN TIẾP (I) 714.000  143.050  214.470  132.756  91.840  131.884  

PHÍ HỖ TRỢ CHƯƠNG TRÌNH (12%*(I), 

theo quy định tài chính mục 3.4) (II) (hỗ trợ 

cho phía AFoCO ở Hàn Quốc) 
85.680            

TỔNG KINH PHÍ TỪ NGUỒN VỐN AFoCO 

(I+II) 
799.680        
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Phụ lục 2. Dự toán chi tiết vốn đối ứng nguồn Ngân sách nhà nước 
ĐVT: 1000 VNĐ 

TT Nội dung Tổng tiền 
Chia ra các năm 

Ghi chú 
2022 2023 2024 2025 2026 

I CHI PHÍ VẬN HÀNH 462,520  239,770  55,572  55,572  55,572  56,034    

- Văn phòng (không gian văn phòng) 180,000  36,000  36,000  36,000  36,000  36,000   Hiện vật  

- Cơ sở vật chất (bàn ghế, tủ tài liệu, tu sửa văn phòng v.v) 184,000  184,000            

- Điện, nước, internet… 90,000  18,000  18,000  18,000  18,000  18,000    

- Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng và chi khác 8,520  1,770  1,572  1,572  1,572  2,034    

II KIỂM TRA NỘI BỘ HÀNG NĂM (Quý IV hàng năm) 219,080  43,680  43,680  43,680  43,680  44,360    

III HỘI THẢO, TẬP HUẤN 2,091,840  175,405  -    177,435  894,500  844,500                                                                

A HỘI THẢO VÙNG 352,840  175,405  -    177,435  -    -      

1 

Hội thảo vùng về Phân cấp suy thoái đất Lâm nghiệp (Hoạt động A.4) 

- Dự kiến 03 ngày hội thảo 

- Địa điểm dự kiến tại tỉnh Hòa Bình 

- Thời gian dự kiến: Quý IV/2022 

- Thành phầm tham gia: Đại diện cơ quan chủ quản, chủ dự án, ban chỉ đạo 

dự án, các đơn vị nghiên cứu, trường đại học, Sở NN&PTNT, kiểm lâm, 

chính quyền địa phương, cơ quan đoàn thể tại địa phương, chủ rừng v.v 

175,405  175,405            

2 

Hội thảo vùng về phục hồi đất Lâm nghiệp bị suy thoái (hoạt động B.3) 

- Dự kiến 03 ngày hội thảo 

- Địa điểm dự kiến tại tỉnh Sơn La 

- Thời gian dự kiến: Quý IV/2024 

- Thành phầm tham gia: Đại diện cơ quan chủ quản, chủ dự án, ban chỉ đạo 

dự án, các đơn vị nghiên cứu, trường đại học, Sở NN&PTNT, kiểm lâm, 

chính quyền địa phương, cơ quan đoàn thể tại địa phương, chủ rừng v.v 

177,435  -    -    177,435        

B TẬP HUẤN 1,739,000  -    -    -    894,500  844,500    
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TT Nội dung Tổng tiền 
Chia ra các năm 

Ghi chú 
2022 2023 2024 2025 2026 

1 

Tổ chức khóa tập huấn về chồng ghép và xây dựng bản đồ phân cấp suy 

thoái đất lâm nghiệp (hoạt động A.3.3) 

- Dự kiến 04 khóa (07 ngày/khóa) bao gồm: 
+Khóa 1: 03 ngày tập huấn tại TP. Sơn La và 04 ngày thực hành tại thực địa 

trong địa bàn tỉnh Sơn La; 

+Khóa 2: 03 ngày tập huấn tại TP. Điện Biên và 04 ngày thực hành tại thực 

địa trong địa bàn tỉnh Điện Biên; 

+ Khóa 3: 03 ngày tập huấn tại TP. Lai Châu và 04 ngày thực hành tại thực 

địa trong địa bàn tỉnh Lai Châu; 

+Khóa 4: 03 ngày tập huấn tại TP. Hòa Bình và 04 ngày thực hành tại thực 

địa trong địa bàn tỉnh Hòa Bình 

- Thời gian tổ chức dự kiến: Quý III/2026 

- Thành phần tham dự dự kiến: Cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, 

kiểm lâm, chủ rừng v.v 

844,500    -    -    -    844,500    

2 

Tổ chức khóa tập huấn xây dựng hồ sơ thiết kế mô hình phục hồi đất 

lâm nghiệp bị suy thoái (hoạt động D.5) 

- Dự kiến 04 khóa (07 ngày/khóa) bao gồm: 

+Khóa 1: 03 ngày tập huấn tại TP. Sơn La và 04 ngày thực hành tại thực địa 

trong địa bàn tỉnh Sơn La; 

+Khóa 2: 03 ngày tập huấn tại TP. Điện Biên và 04 ngày thực hành tại thực 

địa trong địa bàn tỉnh Điện Biên; 

+ Khóa 3: 03 ngày tập huấn tại TP. Lai Châu và 04 ngày thực hành tại thực 

địa trong địa bàn tỉnh Lai Châu; 

+Khóa 4: 03 ngày tập huấn tại TP. Hòa Bình và 04 ngày thực hành tại thực 

địa trong địa bàn tỉnh Hòa Bình 

- Thời gian tổ chức dự kiến: Quý IV/2025 

- Thành phần tham dự dự kiến: Cán bộ kỹ thuật, cán bộ nghiên cứu, 

kiểm lâm, chủ rừng v.v 

894,500  -      -    894,500  -      

  TỔNG 2,773,440  458,855  99,252  276,687  993,752  944,894    
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