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CBD Công ước về đa dạng sinh học

CEPF Quỹ đối tác hệ sinh thái quan trọng

DME Thiết bị đo đạc từ xa

DARD Sở NNPTNT

DoNRE Sở TNMT

FAO Tổ chức nông lương quốc tế

FC&FCC Độ che phủ rừng & thay đổi độ che phủ rừng

FORMIS Hệ thống thông tin quản lý rừng

FPD Cục/chi cục kiểm lâm

GHG Phát thải khí nhà kính

GIS Hệ thống thông tin địa lý

GoV Chính phủ Việt Nam

GPS Hệ thống định vị địa lý

INDC Đóng góp được xác định nội bộ quốc gia

IUCN Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế

JICA Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản

LEAF Giảm phát thải từ Rừng châu Á

MoNRE Bộ TNMT

NBSAP Chiến lược và kế hoạch hành động đa dạng sinh học quốc gia

NFI&S Điều tra và thống kê rừng quốc gia

NTFP Lâm sản ngoài gỗ

OECD Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế

PBCAP Kế hoạch hành động về bảo tồn đa dạng sinh học cấp tỉnh

PBM Giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia

PCM Giám sát các-bon có sự tham gia

PFES Chi trả dịch vụ hệ sinh thái rừng

PFM Giám sát rừng có sự tham gia

PFPDP Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh

Danh mục các từ viết tắt
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PRAP Kế hoạch hành động REDD+ của tỉnh

PSR Áp lực-tình trạng-ứng phó

REDD+ Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng

SIS Hệ thống thông tin về các biện pháp an toàn

UNFCCC Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu

UN-REDD Chương trình REDD+ của LHQ

VNFF Quỹ rừng Việt Nam

WWF Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên
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Đa dạng sinh học:  Là sự đa dạng của gien, loài và đa dạng sinh thái. Đa dạng di truyền là sự 
đa dạng về di truyền giữa các cá nhân của một loài duy nhất. Đa dạng loài là sự đa dạng của các 
loài trong một khu vực địa lý cụ thể. Đa dạng sinh thái là sự đa dạng của các hệ sinh thái (rừng, 
sa mạc, đất ngập nước, đồng cỏ, suối, hồ và đại dương), các cộng đồng trong khu vực này và sự 
tương tác giữa chúng.

Chỉ số Đa dạng sinh học: Là các đặc điểm đa dạng sinh học có thể đo lường dùng để mô tả các 
khía cạnh định tính và định lượng của ĐDSH, sức khỏe hệ sinh thái, dịch vụ và nguyên nhân của 
sự thay đổi. 

Giám sát Đa dạng sinh học: Là tập hợp một cách có tổ chức theo trình tự thời gian các dữ liệu 
và thông tin giúp hiểu về xu hướng và hiện trạng ĐDSH. Có thể sử dụng thông tin trong công tác 
lập kế hoạch quản trị và ra quyết định. 

Chỉ số áp lực đa dạng sinh học: Là các chỉ số tác động, tích cực hoặc tiêu cực, của các sự kiện 
tự nhiên và hoạt động của con người đối với ĐDSH.

Chỉ số tình trạng Đa dạng sinh học:  Là các chỉ số về tình trạng và xu hướng các thành tố của 
ĐDSH.

Chỉ số ứng phó Đa dạng sinh học: Là các chỉ số về nỗ lực bảo tồn Đa dạng sinh học – các hoạt 
động can thiệp nhằm giảm áp lực đối với ĐDSH.

Hệ sinh thái: Là một hệ thống tương tác giữa các sinh vật trong quần thể tự nhiên với môi trường 
phi sinh vật. Rừng, sa mạc, đầm lầy, đồng cỏ, sông, suối và đại dương là các dạng khác nhau của 
hệ sinh thái. Hệ sinh thái có thể có kích thước bất kỳ khi các thành phần sinh vật và phi sinh vật 
được coi là liên kết với nhau qua các chu kỳ dinh dưỡng và luồng năng lượng.

Giám sát Đa dạng sinh học: Là thu thập một cách có tổ chức các số liệu để giúp hiểu về xu 
hướng và tình trạng ĐDSH. Có thể sử dụng thông tin để lập kế hoạch và ra quyết định.

Giám sát Đa dạng sinh học có sự tham gia (PBM): Là phương pháp giám sát ĐDSH với mục 
tiêu thu hút sự tham gia của các thành phần khác nhau từ cấp trung ương đến địa phương. PBM 
có thể tạo ra và thúc đẩy đối thoại giữa các bên thuộc khối nhà nước và tư nhân về các hoạt động 
bảo tồn cần ưu tiên, về sử dụng tài nguyên và quản lý rừng.

Giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+): Là nỗ lực của các quốc gia trong việc 
giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng, thúc đẩy các hoạt động bảo tồn và quản lý rừng bền 
vững, tăng cường lưu trữ các-bon rừng.

Biện pháp an toàn REDD+: Là các nguyên tắc hoặc điều kiện cần được hỗ trợ hoặc thúc đẩy 
để con người và môi trường không bị gây hại mà còn được hưởng lợi từ các hoạt động REDD+. 
Nhận thức được các vấn đề đó, tại Hội nghị lần thứ 16 của Công ước Khung Liên hợp Quốc về 
Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) – COP16, năm 2010 tại Cancun, Mexico - các quốc gia thành viên đã 
thống nhất một bộ nguyên tắc nhằm đảm bảo REDD+ sẽ được thực hiện một cách minh bạch và 
bình đẳng xã hội, tôn trọng quyền của người dân bản địa và các cộng đồng địa phương, quan tâm 
tới việc bảo tồn ĐDSH.

Hệ thống Thông tin về Biện pháp an toàn (SIS): Tại Hội nghị COP17, các bên đã thống nhất 
rằng các quốc gia thành viên REDD+ cần xây dựng hệ thống SIS để cung cấp thông tin về các 
biện pháp an toàn Cancun hiện đang được áp dụng và thực hiện như thế nào.   

Chú giải thuật ngữ
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Tài liệu hướng dẫn phương pháp giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia (PBM) được soạn thảo 
trong khuôn khổ Giám sát Rừng có sự Tham gia (PFM), bao gồm Giám sát Các-bon có sự tham 
gia (PCM) (Cassarim và các tác giả, 2013). Cẩm nang PBM trên hiện trường (Nguyễn và Lương, 
2016) và cẩm nang hệ thống quản lý thông tin PFM (Hoàng và Phùng, 2016) cũng đã được soạn 
thảo dựa trên các phương pháp tiếp cận được nêu và đính kèm trong tài liệu hướng dẫn này. Đang 
triển khai việc xây dựng khung  giám sát các yếu tố xã hội của REDD+ cho REDD+. Tài liệu hướng 
dẫn PBM này là một phần của khung PFM với hai mục tiêu:

Thứ nhất, mục đích thực tế của tài liệu là hướng dẫn phương pháp và các nguyên tắc PBM ở cả 
cấp hiện trường (ban quản lý rừng) và cấp tỉnh nhằm hỗ trợ quản lý rừng và đa dạng sinh học ở 
Lâm Đồng một cách hiệu quả.

Thứ hai, phương pháp PBM này được xây dựng trong bối cảnh cơ chế REDD+ quốc gia của Việt 
Nam đang được soạn và Kế hoạch Hành động REDD+ (PRAP) của tỉnh mới được phê duyệt tại 
Lâm Đồng (2015). PRAP nhất quán với các kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh và đưa 
ra các hướng dẫn quản lý, điều phối và thực hiện REDD+ ở cấp địa phương của Việt Nam. Thực 
hiện các hoạt động REDD+ tại hiện trường có thể mang lại nhiều lợi ích môi trường và xã hội cũng 
như rủi ro. Việc tiếp nhận chi trả REDD+ theo thỏa thuận UNFCCC sẽ tùy thuộc vào các quốc gia 
REDD+ thực hiện và tuân thủ các biện pháp an toàn xã hội và môi trường như thế nào. Đa dạng 
sinh học là một trong các vấn đề an toàn môi trường quan trọng nhất. Do vậy, thí điểm PBM có thể 
đem lại một cách tiếp cận tiềm năng nhằm tuân thủ các biện pháp bảo đảm an toàn REDD+ của 
Việt Nam về vấn đề bảo vệ rừng tự nhiên và đa dạng sinh học. Hơn nữa, PBM có thể cung cấp các 
thông tin cần thiết để đáp ứng các cam kết chính sách quốc tế và quốc gia, đặc biệt là Kế hoạch 
hành động chiến lược Đa dạng sinh học quốc gia và Công ước đa dạng sinh học. 

PBM thí điểm tại tỉnh Lâm Đồng  dựa vào kết quả nghiên cứu các nghiên cứu và phương pháp 
đã và đang được áp dụng và thử nghiệm và dựa vào kết quả của quá trình tham vấn các bên liên 
quan cộng với kiến thức và kinh nghiệm  của các chuyên gia đa dạng sinh học trong nước. Các 
quy trình bao gồm phương pháp tiếp cận có sự tham gia đối với các công việc: xây dựng mục tiêu 
giám sát, lựa chọn địa điểm, lựa chọn chỉ số, thu thập thông tin, quản lý dữ liệu, phân tích số liệu, 
báo cáo và vận hành PBM tại cấp tỉnh.      

Các mục tiêu quốc gia về đa dạng sinh học được lồng ghép vào các chính sách quốc gia như kế 
hoạch thực hiện chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và kế hoạch bảo vệ và phát triển lâm 
nghiệp quốc gia. Các mục tiêu đa dạng sinh học cấp tỉnh được lồng ghép vào chính sách của tỉnh.  
Các mục tiêu đa dạng sinh học cấp chủ rừng được xác định cho mỗi chủ rừng cụ thể. PBM không 
thể và không nên tiến hành điều tra toàn diện đa dạng sinh học tại một khu vực cảnh quan. Nguyên 
tắc là chỉ tiến hành một mẫu trong số các chỉ số lựa chọn về đa dạng sinh học tại các khu rừng điển 
hình. Việc lựa chọn địa điểm có thể dựa trên các ưu tiên về bảo tồn, hiệu quả chi phí và học thuyết 
thay đổi. Quá trình lấy mẫu và phân tích thống kê được thiết kế kỹ lưỡng, PBM có thể không cần 
quá nhiều nguồn lực tài chính cũng như nhân sự. Không cần uổng phí công sức lấy mẫu dữ liệu và 
thông tin mà sau này không sử dụng cho mục đích quản lý trực tiếp và ra quyết định.

Việc lựa chọn các chỉ số thích hợp cho công tác giám sát đa dạng sinh học là một trong những 
bước quan trọng và thách thức nhất đối với bất kỳ cơ chế giám sát đa dạng sinh học nào. Các chỉ 
số cần được lựa chọn dựa trên thực trạng bảo tồn đa dạng sinh học và các mục tiêu quản lý rừng 
của các loại rừng cụ thể. Phương pháp này đưa ra hướng dẫn từng bước về rà soát các thể loại và 
nguyên tắc chỉ số nhằm lựa chọn các chỉ số, xây dựng các chỉ số dự kiến và cuối cùng là lựa chọn 
các chỉ số phù hợp thông qua quá trình tham vấn.   

Tóm tắt
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Nhìn chung, phương pháp này tuân theo mô hình “áp lực-tình trạng-ứng phó” để lựa chọn các chỉ 
số giám sát đa dạng sinh học. Các chỉ số áp lực cho biết các mối đe dọa đối với hệ sinh thái như 
khai thác gỗ trái phép hay cháy rừng, trong khi chỉ số ‘tình trạng’ cho biết sức khỏe hệ sinh thái 
(VD: sự có mặt của một số loài động thực vật chính (đang bị đe dọa/hiếm, đá đỉnh vòm, xâm lấn). 
Mục đích của xây dựng các chỉ số ứng phó và thực hiện các biện pháp can thiệp là nhằm giảm 
thiểu áp lực về đa dạng sinh học, ví dụ như tần suất của hoạt động thực thi luật. Phương pháp thí 
điểm này không cung cấp các phương thức thu thập số liều về các chỉ số ứng phó. Loại hình giám 
sát này chủ yếu áp dụng cho các hoạt động diễn ra tại hiện trường ở cấp độ cao hơn (VD: bao gồm 
giám sát cả các hoạt động PBM).

Các phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu phụ thuộc vào các chỉ số được lựa chọn. Các số 
liệu hiện trường về thực trạng đa dạng sinh học và áp lực Đa dạng sinh học được lựa chọn cho 
các địa bàn giám sát thí điểm tại Lâm Đồng  được thu thập bằng cách thiết lập các tuyến điều tra 
hay các ô tiêu chuẩn trên diện tích rừng của chủ rừng được lựa chọn ngẫu nhiên hoặc một cách có 
hệ thống, hoặc sử dụng sổ ghi chép trong quá trình tuần tra. Các nhóm thu thập số liệu cần được 
thành lập tại mỗi huyện và cho mỗi chủ rừng lớn. Các số liệu được thu thập sau đó được tổng hợp 
để phục vụ mục tiêu giám sát đa dạng sinh học ở cấp huyện, tỉnh và quốc gia. Có thể lồng ghép 
một hệ thống quản lý dữ liệu vào hệ thống giám sát độ che phủ rừng và thay đổi che phủ rừng 
(FC&FCC) hiện có, hoặc cũng có thể lồng ghép một hệ thống độc lập mới vào bất kỳ cơ chế rừng 
quốc gia phù hợp nào có thể lưu trữ dữ liệu PBM trong tương lai. Khuyến nghị lưu giữ và quản lý 
số liệu trong hệ thống GIS. Đề xuất tỉnh Lâm Đồng sử dụng phần mềm nguồn QGIS mở để quản lý 
dữ liệu PBM. Các hướng dẫn về thu thập và quản lý số liệu được đính kèm trong tài liệu này.  

Các vấn đề cần cân nhắc trong quá trình thực hiện thí điểm PBM tại Lâm Đồng bao gồm việc thành 
lập một nhóm tư vấn có năng lực ở tỉnh. Nhóm này có thể cung cấp:

• Hỗ trợ kỹ thuật về lựa chọn các chỉ số,

• Đánh giá kết quả và phát triển giải pháp và kế hoạch hành động,

• Phân công điều phối viên PBM tại tỉnh và huyện để thúc đẩy và điều phối các hoạt động 
PBM,

• Xây dựng các chương trình tập huấn về PBM

Phương pháp PBM này cũng hướng dẫn lập kế hoạch hoạt động và dự toán tài chính cho các hoạt 
động PBM.

Mặc dù trọng tâm của tài liệu này là Lâm Đồng, với các chia sẻ về phương pháp, kinh nghiệm và 
bài học từ dự án PBM thí điểm ở Lâm Đồng, cũng có thể sử dụng phương pháp này ở các cơ quan 
nhà nước và địa phương có quan tâm đến vấn đề này. Hướng dẫn phương pháp được đúc kết từ 
việc cân nhắc áp dụng PBM trong khuôn khổ giám sát và báo cáo về các biện pháp án toàn Đa 
dạng sinh học được thuân thủ như thế nào trong quá trình thực hiện REDD+. 
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1.1 Đa dạng sinh học

1.1.1 Định nghĩa Đa dạng sinh học

Đa dạng sinh học là sự đa dạng của các loài sinh vật từ tất cả các nguồn, gồm các loài sống trên 
cạn, dưới biển, các hệ sinh thái dưới nước khác và các tổ hợp sinh thái mà các sinh vật là một 
phần trong đó; bao gồm sự đa dạng trong các loài, giữa các loài và các hệ sinh thái (CBD, 1992).

Số lượng và chất lượng của Đa dạng sinh học rất quan trọng đối với chất lượng sống của con 
người và sự phát triển bền vững. Sự đa dạng về gien, loài và hệ sinh thái, sự dồi dào của các loài 
riêng biệt và sự mở rộng của hệ sinh thái như rừng nhiệt đới giúp củng cố các dịch vụ hệ sinh thái 
mà thiên nhiên ban tặng cho xã hội loài người (TEEB, 2010). 

Trên phạm vi toàn cầu, Đa dạng sinh học đang dần mất đi với tốc độ nhanh chóng (MA, 2005). 
Theo báo cáo WWF (2014), số lượng các loài vật có xương sống chỉ còn một nửa trong vòng 
40 năm trở lại đây, điều đó có nghĩa là các một lượng ngày càng lớn các loài đang có nguy cơ 
bị tuyệt chủng. Vì số lượng các loài riêng biệt ngày càng bị cô lập do mất và suy thoái nơi cư trú 
và hệ sinh thái bởi các hoạt động của con người gây ra (như biến rừng nhiệt đới thành đất nông 
nghiệp), sự đa dạng về gien trong chính các loài cũng bị mất đi.  

Do Đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái có tầm quan trọng đặc biệt đối với sự tồn tại của 
xã hội loài người, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, rất cần quản lý và giảm thiểu sự mất 
mát này thông qua bảo tồn, quản lý bền vững và sử dụng nguồn lực. Các hệ thống giám sát Đa 
dạng sinh học đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn hiệu quả Đa dạng sinh học và quản lý 
bền vững tài nguyên thiên nhiên

1.1.2 Đa dạng sinh học của Việt Nam

Việt Nam nằm trong điểm nóng về đa dạng sinh học ở Indo-Burma, là một trong những nước có 
nguồn đa dạng sinh học phong phú nhất trên toàn cầu. Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) 
đã xác định 238 vùng sinh thái được ưu tiên trên toàn cầu trong đó có 6 vùng sinh thái ở Việt Nam 
(WWF 2014). Quỹ Đối tác về các Hệ Sinh thái Trọng yếu đã xác định 509 điểm nóng về đa dạng 
sinh học ở Indo-Burma, trong đó có 110 điểm ở Việt Nam và nước này còn có 65 Vùng sinh sống 
quan trọng của chim (Birdlife, 2002). Trong tổng số 754 loài bị đe dọa trên toàn cầu ở Indo-Burma, 
có 335 loài (44%) được xác nhận là nằm ở Việt Nam, bao gồm 106 loài không tìm thấy ở các địa 
điểm khác trong điểm nóng (CEPF 2011). Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xem xét 
76 loài thực vật và động vật sinh sống tại Việt Nam đang bị đe dọa nghiêm trọng trên toàn cầu và 
134 loài khác đang bị đe dọa trên toàn cầu (IUCN 2013).  

Việt Nam thực sự có số loài đang bị đe dọa cao nhất thế giới (Pilgrim & Nguyen Duc Tu, 2007).

Sự phong phú về Đa dạng sinh học của Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng cho sự phát triển 
bền vững vì cung cấp sản vật cho con người, điều tiết dịch vụ (trữ lượng các-bon và điều tiết 
lượng mưa, loại bỏ các chất gây ô nhiễm thông qua lọc khí và nước, bảo vệ khỏi tác động của 
thiên tai như sạt lở đất và bão ven biển), các dịch vụ văn hóa-xã hội, dịch vụ hỗ trợ CBD, 2010).

Tuy nhiên, sự phong phú và chất lượng đa dạng sinh học của Việt lại đang bị đe dọa nghiêm trọng 
bởi rất nhiều yếu tố. Những nguyên nhân trực tiếp gây mất đa dạng sinh học đã được xác định, 
gồm phá rừng và thay đổi sử dụng đất, buôn bán động vật hoang dã, phá rừng bất hợp pháp, 
khai thác thiếu bền vững nguồn sinh vật và môi trường chính sách yếu kém về bảo vệ rừng và Đa 
dạng sinh học (de Queroz và cộng sự, 2013; World Bank, 2005; ICEM, 2003). Nguyên nhân cơ 

1. Giới thiệu
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bản của tình trạng suy thoái đa dạng sinh học và suy thoái rừng nhanh chóng của một quốc gia có 
thể là do hệ thống quản lý môi trường không hiệu quả, trong đó động lực phát triển kinh tế quốc 
gia trong khuôn khổ kinh tế toàn cầu đòi hỏi khắc nghiệt về sản xuất hàng hóa với giá phải trả 
chính là nguồn vốn tài nguyên sẵn có (de Queroz và cộng sự, 2013).

1.1.3 Chính sách và kế hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học tại Việt Nam

Nhận thức được sự phong phú đa dạng sinh học của mình, Việt Nam đã trở thành một thành viên 
của Công ước về Đa dạng Sinh học (UNCBD, sau đây sẽ gọi là CBD) vào năm 1994. Kể từ đó, 
Việt Nam đã chuẩn bị một số kế hoạch hành động đa dạng sinh học bao gồm kế hoạch hành động 
đa dạng sinh học quốc gia đầu tiên vào năm 1995, kế hoạch thứ hai vào năm 2007 và gần đây 
nhất là Chiến lược Đa dạng Sinh học Quốc gia và Kế hoạch Hành động (NBSAP) giai đoạn 2013-
2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 7 năm 2013 (Chính phủ 2013). NBSAP 
2013 đã được chuẩn bị cho tới năm 2020 với tầm nhìn đến năm 2030. Bộ Tài nguyên và Môi 
trường (Bộ TN & MT) thực hiện đánh giá định kỳ và đánh giá việc thực hiện và đạt được NSBAP 
2013. Báo cáo định kỳ được gửi đến CBD. 

Rà soát toàn cầu về việc thực hiện NBSAP cho thấy cần nỗ lực nhiều hơn nữa trong công tác 
giám sát chiến lược và kế hoạch hành động về Đa dạng sinh học ở cấp địa phương, đặc biệt là 
tại các nước có hệ sinh thái, cảnh quan và văn hóa đa dạng (Prip và cộng sự, 2010; Pisupati, 
2007). Việt Nam đã công nhận nhu cầu này trong báo cáo gửi lên CBD và NBSAP gần đây nhất 
(MoNRE, 2008, 2013). Một số tỉnh, trong đó có Lâm Đồng là địa bàn thí điểm các phương pháp 
của tài liệu hướng dẫn này, cũng đã chuẩn bị Kế hoạch Hành động Bảo tồn Đa dạng Sinh học cấp 
Tỉnh (PBCAP). 

PBCAP của tỉnh Lâm Đồng đã được xây dựng và phê duyệt trong năm 2008. PBCAP của tỉnh 
hiện đang được sửa đổi cho phù hợp với NBSAP mới được phê duyệt. Tỉnh Lâm Đồng là một 
trong những tỉnh vẫn duy trì độ che phủ rừng lớn nhất tại Việt Nam. Trong năm 2012, độ che phủ 
rừng trên địa bàn tỉnh chiếm 59,5% tổng diện tích đất (PFDPP của tỉnh Lâm Đồng 2012). Tỉnh có 
3.490 loài thực vật bậc cao có mạch, 393 loài nấm lớn, 86 loài thú, 301 loài chim, 102 loài bò sát 
và lưỡng cư, 686 loài côn trùng, và 111 loài cá. Các loài này đại diện cho 220 loài bị đe dọa được 
liệt kê trong Sách đỏ Việt Nam và 98 loài bị đe dọa trên toàn cầu được liệt kê trong Sách đỏ của 
IUCN (PBCAP Lâm Đồng 2008). 

Để quản lý và bảo vệ tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh, mỗi tỉnh phải chuẩn bị Kế hoạch Bảo vệ 
và Phát triển Rừng của Tỉnh (PFPDP). PFPDP được phát triển trong giai đoạn từ 5 đến 10 năm 
bao gồm mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học. Tại tỉnh Lâm Đồng, PFPDP được chuẩn bị cho giai 
đoạn 2012-2020. Trong khi PFPDP của tỉnh Lâm Đồng nhằm mục đích bảo tồn và phục hồi các hệ 
sinh thái quan trọng, một số thành phần của kế hoạch này có thể có tác động tiêu cực tiềm ẩn đối 
với đa dạng sinh học. Ví dụ, một số diện tích rừng có sản lượng gỗ thấp được đề xuất chuyển đổi 
thành rừng trồng gỗ năng suất cao có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các nguồn tài nguyên đa dạng 
sinh học.

1.1.4 Rừng và giám sát đa dạng sinh học ở Việt Nam  

Một số chương trình giám sát rừng quốc gia đã được thực hiện tại Việt Nam trong hai thập kỷ qua, 
tuy nhiên các chương trình này vẫn chưa kết hợp số liệu giám sát Đa dạng sinh học từ các chủ 
rừng.

Một số chương trình giám sát đa dạng sinh học thí điểm đã được thực hiện ở Việt Nam trong suốt 
15 năm qua. Các chương trình giám sát đa dạng sinh học thí điểm đã được thực hiện chủ yếu 
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ở các khu rừng đặc dụng và vùng đệm liền kề và các khu vực có rừng phòng hộ. Hầu hết các 
chương trình giám sát nhằm theo dõi các mối đe dọa/sự thay đổi đối với môi trường sống, hệ sinh 
thái và sử dụng tài nguyên thiên nhiên cũng như giám sát các mối đe dọa và xu hướng của các 
loài bị đe dọa trên toàn cầu được lựa chọn. Do vậy, các chương trình này đã bị thay đổi và rời rạc 
về quan điểm và ứng dụng của dự án. Các chương trình giám sát này đã chấm dứt hoặc bị gián 
đoạn khi không có nguồn tài trợ từ bên ngoài. Không một cơ chế giám sát đa dạng sinh học ở cấp 
chủ rừng từng được liên kết với các cơ chế điều tra và giám sát rừng cấp quốc gia.

1.2 Giám sát Đa dạng sinh học và REDD+

1.2.1 Tổng quan

Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, bảo tồn và quản lý rừng bền vững và nâng cao trữ 
lượng các-bon rừng (REDD+) là một cơ chế khuyến khích tài chính được đề xuất có thể cung cấp 
các ưu đãi cho các nước đang phát triển giảm phát thải khí nhà kính liên quan đến rừng (GHG) và 
tăng sự hấp thụ khí nhà kính từ khí quyển của các khu rừng

Do REDD+ giúp giảm phá rừng và suy thoái rừng, REDD+ có khả năng tạo tác động tích cực đến 
đa dạng sinh học. Các hoạt động “+” về quản lý rừng bền vững và nâng cao trữ lượng các-bon 
rừng (làm giàu rừng, phục hồi, tái trồng rừng và trồng mới rừng) cũng có thể tác động tích cực 
đến Đa dạng sinh học. Tuy nhiên, cũng có những rủi ro tiềm năng đối với đa dạng sinh học như 
chuyển đổi rừng tự nhiên có trữ lượng các-bon thấp thành rừng trồng có trữ lượng các-bon cao, 
di dời của một số hệ sinh thái quan trọng. Các lợi ích và rủi ro tiềm năng đối với Đa dạng sinh học 
trong quá trình thực hiện các hoạt động REDD+ được trình bày trong  Hộp 1.

Hộp 1: Lợi ích và rủi ro tiềm năng đối với đa dạng sinh học từ việc thực hiện các 
hoạt động REDD+ (SCBD 2011, Mant và cộng sự, 2013)

REDD+

Lợi ích – duy trì các dịch vụ đa dạng sinh học và hệ sinh thái hiện có của rừng còn lại và 
giảm áp lực lên đa dạng sinh học có liên quan đến sự phân mảnh và mất rừng. Giảm suy 
thoái rừng có thể làm giảm áp lực lên tài nguyên rừng, do đó các dịch vụ đa dạng sinh 
học và hệ sinh thái rừng có thể phục hồi.

Rủi ro – chuyển đổi dịch chuyển phát thải và áp lực khai thác tài nguyên rừng dẫn đến 
tài nguyên rừng trở thành các hệ sinh thái rừng có trữ lượng các-bon thấp và các hệ sinh 
thái không có rừng do nhu cầu đòi hỏi liên tiếp về các sản phẩm nông nghiệp, đồng cỏ 
hoặc nhiên liệu sinh học, ảnh hưởng tiêu cực đến đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ 
sinh thái từ rừng. Hoạt động quản lý có thể có những tác động không mong muốn (như 
kiểm soát cháy rừng có thể cản trở quá trình xáo trộn tự nhiên).

QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG

Lợi ích - góp phần đảm bảo duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên rừng đã được sử dụng, 
ví dụ: bằng cách kiểm soát địa điểm và khối lượng gỗ có thể khai thác.
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Hộp 1: Lợi ích và rủi ro tiềm năng đối với đa dạng sinh học từ việc thực hiện các 
hoạt động REDD+ (SCBD 2011, Mant và cộng sự, 2013) ( Tiếp)

Rủi ro - phụ thuộc vào định nghĩa về sử dụng bền vững, mà chưa được mô tả chi tiết 
bởi các bên tham gia UNFCCC.  Khuyến khích tài chính từ cho hoạt động REDD+  có thể 
thúc đẩy khai thác trong các khu vực không bị khai thác gỗ.

NÂNG CAO TRỮ LƯỢNG CÁC-BON RỪNG (trồng rừng, tái trồng rừng và phục hồi 
rừng)

Lợi ích - tiềm năng lớn, ví dụ: bằng cách tăng sự kết nối giữa các khoảnh rừng còn 
nguyên vẹn; hoặc làm giảm áp lực lên rừng hiện có bằng cách cung cấp các nguồn sản 
phẩm gỗ thay thế.

Rủi ro - có thể dẫn đến đa dạng sinh học thấp, tác động đến chức năng của hệ sinh thái, 
và thúc đẩy sự mở rộng của các loài xâm lấn nếu trồng độc canh, các loài phi bản địa, và 
sử dụng đầu vào chi phí cao không bền vững (như nước, phân bón, v.v); có thể gây tổn 
hại đến đa dạng sinh học không có rừng quan trọng và các dịch vụ hệ sinh thái nếu được 
thực hiện ở những nơi trước đây không có rừng.

Mối quan tâm về các rủi ro đối với đa dạng sinh học đã được chính thức công nhận trong các 
Thỏa thuận Cancun thông qua việc áp dụng các hướng dẫn và biện pháp đảm bảo an toàn cho 
các cách tiếp cận chính sách và biện pháp khuyến khích tích cực (Phụ lục 1 Quyết định 1/CP.16) 
trong đó nêu rõ các hoạt động REDD+, ngoài những hoạt động khác,“phải nhất quán với mục tiêu 
toàn vẹn môi trường và có tính đến đa chức năng của rừng và các hệ sinh thái khác” và, hơn nữa 
“các hành động phù hợp với bảo tồn rừng tự nhiên và đa dạng sinh học, đảm bảo rằng [các hoạt 
động REDD+] không được sử dụng để chuyển đổi rừng tự nhiên, mà thay vào đó là để khuyến 
khích việc bảo vệ và bảo tồn rừng tự nhiên và các dịch vụ hệ sinh thái, và để nâng cao lợi ích khác 
về môi trường và xã hội”. 

Ngoài ra, UNFCCC yêu cầu các bên là các nước phát triển thực hiện các hoạt động REDD+ để 
phát triển hệ thống cung cấp thông tin về cách thức giải quyết và tôn trọng các biện pháp đảm bảo 
an toàn. Chương trình giám sát đa dạng sinh học có thể được thực hiện để đóng góp cho các hệ 
thống thông tin các biện pháp đảm bảo an toàn REDD+.  

Song song với việc phát triển cơ chế REDD+ trong khuôn khổ UNFCCC, rất nhiều sáng kiến 
REDD+ hiện đang được thí điểm ở cấp địa phương do các nhà tài trợ song phương và đa 
phương quốc tế hỗ trợ hoặc được xây dựng thành các dự án tạo tín chỉ các-bon để bán trên thị 
trường tình nguyện. Trong cả hai kịch bản, các dự án đều cần chứng minh các lợi ích các-bon và 
phi các-bon (bao gồm cả lợi ích đối với Đa dạng sinh học) để đủ điều kiện xin tài trợ đối với kịch 
bản 1 hoặc bán tín chỉ trong kịch bản 2. Do vậy, giám sát Đa dạng sinh học vẫn phù hợp với các 
hoạt động REDD+ đang được thực hiện ngoài phạm vi cơ chế UNFCCC. 

Ngoài việc cung cấp tư vấn áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn REDD+, Công ước về Đa 
dạng Sinh học (CBD) cũng khuyến khích các bên “hỗ trợ việc tăng cường kiểm kê và giám sát đa 
dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái … để đánh giá … những tác động tích cực và tiêu cực của 
việc giảm thiểu biến đổi khí hậu … đối với đa dạng sinh học và dịch vụ hệ sinh thái”. Giám sát các 
tác động đa dạng sinh học của việc thực hiện chương trình REDD+ quốc gia  hoặc các sáng kiến 
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REDD+ dạng dự án cũng sẽ đóng góp cho báo cáo quốc gia về tiến độ thực hiện một số Mục tiêu 
Đa dạng Sinh học Aichi của Kế hoạch Chiến lược CBD giai đoạn 2011-2020. Việt Nam đã ký kết 
UNFCCC và CBD. Hộp 2 dưới đây tóm tắt các cam kết chính về Đa dạng sinh học trong khuôn 
khổ hai công ước quốc tế này.   

Hộp 2: Các cam kết quốc tế về đa dạng sinh học và REDD+

Biện pháp Bảo vệ Cancun (UNFCCC)

Đoạn 2 (a): [Hoạt động REDD+] bổ sung cho/nhất quán với mục tiêu các chương trình 
lâm nghiệp và các công ước quốc tế liên quan 

Đoạn 2 (d): đảm bảo sự tham gia đầy đủ và hiệu quả của các bên liên quan, đặc biệt là 
người bản địa và các cộng đồng địa phương, trong các hoạt động [REDD+] và chiến lược 
quốc gia

Đoạn 2 (e): Các hoạt động [REDD+] nhất quán với việc bảo tồn rừng tự nhiên và đa dạng 
sinh học, đảm bảo các hoạt động…không được sử dụng để chuyển đổi rừng tự nhiên, mà 
thay vào đó là để khuyến khích việc bảo vệ và bảo tồn rừng tự nhiên…

Đoạn 2 (f): giải quyết được các rủi ro gia tăng phát thải

Đoạn 2 (g): giảm sự dịch chuyển phát thải

Các mục tiêu Aichi (CBD)

Mục tiêu 5: mức độ mất…rừng ít nhất là 50% và ở những nơi có thể thì giảm xuống bằng 
0…suy thoái rừng và đứt gãy sinh cảnh tự nhiên giảm đáng kể

Mục tiêu 7: diện tích hiện đang canh tác nông nghiệp, thủy sản và lâm nghiệp được quản 
lý bền vững, đảm bảo công tác bảo tồn đa dạng sinh học

Mục tiêu 11: Ít nhất 17% diện tích mặt đất…đặc biệt quan trọng đối với các dịch vụ đa 
dạng sinh học và hệ sinh thái, được bảo tồn thông qua…các hệ thống kết nối chặt chẽ 
của các khu vực được bảo tồn…lồng ghép vào cảnh quan lớn hơn. 

Mục tiêu 14: các hệ sinh thái cung cấp dịch vụ thiết yếu… được phục hồi và bảo vệ an 
toàn, quan tâm đến nhu cầu của phụ nữ, người dân bản địa và cộng đồng địa phương…

Mục tiêu 15: khả năng tự phục hồi của hệ sinh thái và đóng góp của đa dạng sinh học 
trong việc bảo tồn trữ lượng cacbon được tăng cường, thông qua bảo tồn và khôi phục, 
bao gồm việc phục hồi ít nhất 15% hệ sinh thái bị suy thoái, qua đó góp phần giảm thiểu 
và thích ứng biến đổi khí hậu và chống sa mạc hóa… 

 

Việc xây dựng chương trình giám sát đa dạng sinh học kết hợp giám sát các hoạt động và tác 
động của chương trình REDD+ phải đối mặt với một số thách thức, bao gồm - a) thiếu hướng dẫn 
rõ ràng về các khía cạnh của đa dạng sinh học được giám sát, b) thiếu các quy trình xác định 
thẩm quyền, c) nguồn lực và năng lực hạn chế để thực hiện giám sát đa dạng sinh học, d) các vấn 
đề về chất lượng và kiểm soát dữ liệu; và e) cung cấp khuyến khích và ưu đãi cho sự tham gia.
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Một số nghiên cứu về giám sát đa dạng sinh học của các tác động trong cơ chế REDD+ khuyến 
cáo rằng các quốc gia tham gia REDD+ cần xây dựng một chương trình giám sát đa dạng sinh 
học không hoàn toàn tập trung vào giám sát tác động của các hoạt động REDD+, mà còn giám sát 
các chính sách thống nhất của một quốc gia như NSBAP bằng cách liên kết chương trình giám 
sát đa dạng sinh học với các hoạt động/dự án/ chương trình giám sát đa dạng sinh học hiện có 
trong nước và lý thuyết về sự thay đổi có thể được xây dựng để xác định thẩm quyền của REDD+ 
(Dickson và Kapos, 2012, Bubb và cộng sự 2011).

1.2.2 Giám sát Đa dạng sinh học trong bối cảnh REDD+ tại Việt Nam

Việt Nam có thể được coi là một quốc gia “đầu mối” về thực hiện REDD+ tại Đông Nam Á. Việt 
Nam làm một trong những nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu, do đó chính 
phủ đã tập trung đặc biệt tới các biện pháp giảm thiểu và ứng phó thông qua các chính sách và 
kế hoạch trong các năm gần đây. Việt Nam đã thể hiện mối quan tâm đặc biệt đối với REDD+ 
từ năm 2008 và xây dựng Chương trình Hành động REDD+ quốc giá (NRAP) đây là  hợp phần 
quan trọng của  Chiến Lược Quốc gia về BĐKH (do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 6 năm 
2012). REDD+ cũng là nhân tố chính trong kế hoạch INDC của Việt nam.  

Việt Nam đã nhận nhiều hỗ trợ tài chính và kỹ thuật để chuẩn bị thực hiện các hoạt động REDD+, 
với tư cách là một trong những quốc gia thí điểm đầu tiên của UN-REDD và cũng là một trong 
những nước đầu tiên được hỗ trợ từ Quỹ Đối tác Các-bon Rừng của Ngân hàng Thế giới. Ngoài 
ra còn có một số hoạt động REDD+ do các nhà tài trợ quốc tế khác hỗ trợ – đặc biệt là từ chính 
phủ CHLB Đức, Nhật Bản và Mỹ. 

Ngoài REDD+, Việt Nam cũng thực hiện nhiều cam kết chính sách và đầu tư phát triển cơ chế Chi 
trả Dịch vụ sinh thái rừng (PFES). PFES được coi là bước đột phá chính của ngành lâm nghiệp 
Việt Nam (Phạm và các cộng sự, 2013; Nguyễn, 2011; To & Hess, 2010), và đã đóng góp khoảng 
25% vốn đầu tư cho ngành lâm nghiệp (VNFF, 2015). Có thể thấy rõ là PFES và REDD+ sẽ góp 
phần đáng kể vào các chương trình đầu tư bảo vệ rừng và bảo tồn Đa dạng sinh học trong tương 
lai. Với lượng người mua quốc tế dịch vụ bảo vệ rừng và hạ nguồn ngày càng tăng, chất lượng 
dịch vụ cần được quản lý hết sức chặt chẽ và đòi hỏi phải có hệ thống giám sát thật tốt.

Như đã nêu ở trên, các hệ thống rừng hiện có chưa lồng ghép giám sát Đa dạng sinh học và 
kế hoạch thực hiện Đa dạng sinh học thông qua các hoạt động bảo tồn do nước ngoài tài trợ. 
Chương trình UN-REDD giai đoạn II hiện bắt đầu phát triển Hệ thống Thông tin về Biện pháp An 
toàn (SIS), qua đó cũng có thể xác định các biện pháp an toàn Đa dạng sinh học và các chỉ số liên 
quan để cho thấy Việt Nam hiện đang thực hiện và tuân thủ thoản thuận an toàn Cancun (e), nêu 
rằng: các hoạt động REDD+ cần thống nhất với việc bảo tồn Đa dạng sinh học. Tài liệu hướng 
dẫn này đóng góp một phương pháp giám sát tiềm năng.

1.3 Giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia (PBM)

“Giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia (PBM) là một cách tiếp cận để giám sát đa dạng sinh 
học có sự tham gia của các bên liên quan khác nhau, từ chính quyền trung ương đến cơ sở. Cách 
tiếp cận này có thể được áp dụng trong một loạt các thỏa thuận về quyền sử dụng rừng hoặc các 
hệ thống quản lý và quản trị: từ ban quản lý nhà nước hoặc tư nhân ký kết hợp đồng với người 
dân địa phương để thực hiện chức năng giám sát nhất định, thông qua quản lý rừng cộng đồng, 
trong đó Nhà nước cung cấp dịch vụ tiếp cận kỹ thuật cho các thôn bản quản lý đất lâm nghiệp 
của mình. Có thể sử dụng PBM để thu thập dữ liệu về một loạt các chỉ số tác động đa dạng sinh 
học, thông qua nhiều quy trình thu thập dữ liệu” (Mant và cộng sự 2013). 
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Theo các khuyến nghị, PBM hiệu quả về chi phí hơn và bền vững hơn so với giám sát được tiến 
hành bởi chuyên gia (Danielsen và cộng sự 2010). Hơn nữa, sự tham gia của người dân địa 
phương trong hoạt động giám sát đa dạng sinh học tạo ra cơ hội việc làm tại địa phương và làm 
giảm đáng kể chi phí giám sát đồng thời giúp khắc phục vấn đề thiếu hụt chuyên gia (Danielsen và 
cộng sự 2010).   

Khi xây dựng phương pháp PBM cần tham khảo kinh nghiệm từ các cơ chế PBM khác. Các 
phương pháp tiếp cận PBM khác trong các thập niên gần đây đã được thí điểm trong hàng trăm 
dự án địa phương và rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm về các vấn đề quan trọng như chi phí, 
độ tin cậy, tính bền vững, sự phù hợp của số liệu, mối liên kết với quá trình ra quyết định, các cấp 
tham gia khác nhau.  

Giám sát có sự tham gia tại các nước phát triển có thể dựa vào sự tham gia tình nguyện của 
những người không chuyên có trình độ giáo dục cao, những người không đòi hỏi lợi ích gì khác 
ngoài niềm vui được tham gia vào quá trình giám sát có thể góp phần bảo tồn Đa dạng sinh học. 
Sự tham gia như trên có vẻ khó tìm tại các nước đang phát triển, nơi người ta ít có thời gian rảnh 
rỗi (Danielsen và các cộng sự 2009), do đó cần tìm kiếm các bài học kinh nghiệm và các gương 
điển hình về giám sát Đa dạng sinh học tại các nước có mức độ phát triển tương đương. Một 
trong các yếu tố chính của cơ chế PBM thành công là tính đơn giản, cơ chế khuyến khích kinh tế, 
minh bạch và tính trách nhiệm, quyền chủ động của các nhà quản lý địa phương (Topp-Jørgensen 
và cộng sự 2005). Một trong các đặc điểm và gương điển hình khác về PBM được nêu dưới đây:

Chi phí: giám sát có sự tham gia của người dân địa phương thường không tốn kém so với giám 
sát chuyên nghiệp, mặc dù chi phí thành lập và tập huấn có thể khiến chi phí ban đầu cao hơn 
(Danielsen và cộng sự 2005, Seak et al. 2012).

Tính tin cậy: với kinh nghiệm hạn chế, PBM thường tạo ra lo ngại về việc PBM có thể thu thập 
dữ liệu có chất lượng tương đương với các dữ liệu được các chuyên gia thu thập hay không. Nếu 
được thiết kế phù hợp, các cơ chế địa phương mang lại các kết quả thích hợp và đáng tin cậy 
như kế quả giám sát chuyên nghiệp (Danielsen và cộng sự 2011, 2013, 2014a, 2014b, Oldekop 
2011). 

Do đó, cần đánh giá định kỳ các kết quả giám sát, nhưng không khác biệt với các sáng kiến quản 
lý nguồn tài nguyên được thiết kế kỹ lưỡng, cho dù việc giám sát là do cộng đồng, chính quyền 
hoặc các đơn vị tư nhân thực hiện (Danielsen và các cộng sự 2011). 

Tính bền vững: Rất khó thiết kế và xây dựng chương trình giám sát bền vững trong thời gian dài. 
Điều này đúng cho cả PBM và các loại hình giám sát khác. Một trong số lý do vì sao các chương 
trình giám sát tồn tại trong thời gian ngắn là chi phí quá cao, quá phức tạp và thiếu khả năng 
mang lại kết quả hữu ích cho các cấp ra quyết định.  

Đề xuất chung là thể chế hóa PBM trong khuôn khổ cơ cấu quản lý và báo cáo hiện tại, kết nối với 
hoạt động cung cấp dịch vụ và hàng hóa hệ sinh thái cho người dân địa phương.

Các đối tượng tham gia không có động lực để tiếp tục tham gia PBM cuối cùng sẽ bỏ cuộc. Tình 
trạng đó thường đúng với cán bộ nhà nước và các thành viên tư nhân. Các chính sách khuyến 
khích không nhất thiết phải là kinh tế. Quan tâm đặc biệt tới các chính sách đãi ngộ giúp tăng 
cường tính bền vững cho PBM. Cộng đồng địa phương có thể tham gia để tăng quyền quản lý, sử 
dụng đất và tài nguyên. Nếu chỉ có vậy, một thành viên cộng đồng sẽ không đủ động lực để đầu 
tư thời gia của mình cho việc thu thập số liệu giám sát Đa dạng sinh học (Poulsen và Luanglath 
2005).
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Sự phù hợp của số liệu và mối liên kết với quá trình ra quyết định: PBM được chứng minh 
là phương pháp thành công về thu thập số liệu phục vụ quá trình ra quyết định quản lý rừng địa 
phương và giúp thực hiện nhanh các hoạt động can thiệp về quản lý của địa phương. Tuy nhiên 
hiếm khi tìm thấy các ví dụ về số liệu PBM được tổng hợp ở cấp quốc gia, qua đó đóng góp vào 
quá trình xây dựng chính sách và quản lý lâm nghiệp ở cấp này (Danielsen và cộng sự 2010a).

Mức độ tham gia: Giám sát đa dạng sinh học có thể đòi hỏi sự tham gia của các nhà khoa học 
và cộng đồng địa phương ở các cấp độ khác nhau, từ thuần túy chuyên gia nghiên cứu mà không 
có người dân địa phương cho tới thuần túy cộng đồng địa phương giám sát (Danielsen và các 
cộng sự 2009). Các hoạt động giám sát do chuyên gia thực hiện mà không có người dân tham gia 
thường là giám sát sử dụng thiết bị viễn thám hay vẽ sơ đồ điều tra rừng. Một số hoạt động giám 
sát sử dụng sơ đồ điều tra rừng, gồm giám sát các-bon, có thể thuê người dân địa phương hỗ 
trợ thu thập thông tin và có thể chỉ cần sự tham gia hạn chế của người dân. Mức độ tiếp theo của 
sự tham gia là khi người dân địa phương tham gia cả công tác thu thập số liệu và ra quyết định 
theo hướng quản lý, trong khi các nhà khoa học tiến hành thiết kế cơ chế và phân tích dữ liệu. Để 
người địa phương chịu trách nhiệm về việc lựa chọn các chỉ số và phương pháp giám sát, phân 
tích và lưu trữ số liệu có thể củng cố sự tham gia nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, rất khó tổng hợp các 
kết quả giám sát cho cấp cao hơn khi các chỉ số và phương pháp được áp dụng cụ thể cho từng 
địa điểm. Tính liên tục của phương pháp giám sát phản ánh việc phân bổ trách nhiệm quản lý 
trong từng phương pháp khác nhau về quản lý tài nguyên.  

Cấp độ ra quyết định dựa vào PBM: Trong khi PBM có thể hỗ trợ chính sách quốc gia và quá 
trình ra quyết định thông qua thu thập số liệu giám sát Đa dạng sinh học từ hiện trường với chi 
phí thấp, đây không phải thế mạnh của PBM. Một số dữ liệu PBM đang bắt đầu được tổng hợp 
để phân tích ở cấp quốc gia tại Philippines, Namibia và Tanzania (Danielsen và cộng sự 2010a). 
Việc người dân tham gia giám sát giúp tăng cường các phản hồi của các nhà quản lý tại cấp địa 
phương, đẩy nhanh quá trình ra quyết định về việc giải quyết các thách thức về môi trường ở cấp 
thực hiện và quản lý nguồn (Danielsen và cộng sự 2010b).

Các quyết định của địa phương dựa vào PBM thường được đưa ra kịp thời để ứng phó với các 
mối đe dọa trực tiếp đối với môi trường, và thường dẫn tới các hành động dựa vào cộng đồng để 
bảo vệ nơi sinh sống, các loài hoặc lợi ích từ hệ sinh thái của người dân địa phương. Tuy nhiên, 
cho tới nay chỉ có vài cơ chế địa phương dẫn tới hành động cụ thể vượt ra ngoài cấp địa phương 
(Danielsen và cộng sự 2010b).

1.4 Mục đích và đối tượng

Phương pháp giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia (PBM) này được soạn thảo cho chương 
trình giám sát đa dạng sinh học thí điểm tại tỉnh Lâm Đồng. Mục đích của PBM là cung cấp các 
phương pháp và quy trình lập kế hoạch và thực hiện PBM tại các khu rừng. Do đó, nó hỗ trợ và 
bổ sung cẩm nang PBM mới được xây dựng bằng tiếng Việt (Nguyễn và Lương, 2016).

Mục tiêu chính của PBM là cung cấp số liệu và thông tin cần thiết về xu hướng và tình trạng Đa 
dạng sinh học để xây dựng kế hoạch quản lý rừng và bảo tồn Đa dạng sinh học bền vững theo 
đúng mục tiêu bảo tồn Đa dạng sinh học tại khu vực. Do đó, phương pháp PBM được dùng để hỗ 
trợ chi Cục Kiểm lâm trong công tác thiết kế và thực hiện giám sát Đa dạng sinh học tại tỉnh Lâm 
Đồng. Trong khi việc giám sát Đa dạng sinh học tại tỉnh Lâm Đồng là trọng tâm của tài liệu này, 
phương pháp cũng có thể phù hợp với các địa phương khác và có thể được chính quyền các tỉnh 
khác cân nhắc sử dụng làm phương pháp cơ bản cho thực hiện giám sát Đa dạng sinh học.
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Mục tiêu thứ hai của PBM là cung cấp thông tin để các cấp ra quyết định ở tỉnh và các cơ qua 
cấp trung ương có thể đánh giá, cải tổ hoặc đề ra các chính sách và kế hoạch phù hợp nhằm 
đạt được mục tiêu Đa dạng sinh học (ra quyết định chiến lược). Cơ chế giám sát này được xây 
dựng với dự kiến là được áp dụng cho PRAP của tỉnh Lâm Đồng. Mặc dù PRAP của Lâm Đồng 
đã được xây dựng, các biện pháp an toàn Đa dạng sinh học liên quan vẫn chưa được quy định rõ 
ràng và vấn đề các biện pháp Đa dạng sinh học có được giám sát hay không và giám sát như thế 
nào ở các cấp địa phương vẫn chưa rõ nét. Do đó, thí điểm PBM cũng cung cấp ví dụ về phương 
pháp chứng minh các biện pháp an toàn REDD+ liên quan tới đa dạng sinh học hiện đang được 
thực hiện và tuân thủ tại cấp địa phương có phù hợp hay không, hay việc thực hiện REDD+ ở cấp 
địa phương tại Việt Nam đang diễn ra như thế nào, ngoài các yêu cầu về báo cáo cho các cam kết 
chính sách quốc gia và quốc tế khác, đặc biệt là NBSAP và CBD.

Phương pháp PBM mô tả các bước trong quy trình thí điểm cơ chế giám sát Đa dạng sinh học tại 
tỉnh Lâm Đồng, gồm xây dựng mục tiêu, lựa chọn địa điểm, lựa chọn chỉ số, thu thập thông tin, 
quản lý dữ liệu và phân tích số liệu, thực hiện và báo cáo. Các quy trình đề xuất về thu thập và 
quản lý được nêu trong Phụ lục 1 và 2 của tài liệu này. 
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2.1 Tổng quan quá trình phát triển PBM  

Các phương pháp tiếp cận giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia được xây dựng trong 5 
bước, đó là xác định mục tiêu, lựa chọn địa điểm, lựa chọn các chỉ số, thu thập và quản lý dữ liệu, 
và xây dựng kế hoạch hoạt động. Hình 1 nêu rõ 5 bước hoạt động.  

Hình 1: Tóm tắt chiến lược PBM  

 ■ Rà soát các chính sách quốc gia và cấp tính về đa dạng sinh học

 ■ Xác định mục tiêu đa dạng sinh học ở mỗi cấp độ (quốc gia, tỉnh 
và chủ rừng)

 ■ Xác định các mục tiêu giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia 
ở mỗi cấp độ

1. Xác định mục 
tiêu PBM

 2. Lựa chọn địa 
điểm PBM

 ■ Dựa trên khu vực bảo tồn ưu tiên

 ■ Dựa trên lý thuyết về thay đổi

 ■ Cân nhắc về chi phí

3. Lựa chọn chỉ 
số

 ■ Đánh giá các loại chỉ số giảm sát ĐDSH

 ■ Nắm được các  tiêu chí lựa chọn chỉ số

 ■ Xác định các chỉ số tiềm năng

 ■ Lựa chọn chỉ số

 ■ Xác đinh phương pháp thu thập dữ liệu

 ■ Xây dựng quy trình thu thập dữ liệu

 ■ Tổ chức nhóm thu thập dữ liệu

 ■ Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu

4. Thu thập dữ 
liệu, quản lý, phân 
tích và báo cáo

 ■ Xác định cơ quan có trách nhiệm và cơ quan hợp tác

 ■ Sắp xếp nhân sự

 ■ Tổ chức tập huấn

 ■ Xây dựng kế hoạch công tác

 ■ Ngân sách

5. Xây dựng kế 
hoạch vận hành

2.  Xây dựng phương pháp tiếp cận PBM  
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2.2 Xác định mục tiêu giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia

Mục tiêu tổng thể của PBM là góp phần cải thiện bảo tồn Đa dạng sinh thông qua các hoạt động 
can thiệp dựa trên các số liệu thu thập được một cách hiệu quả về chi phí.  

Mục tiêu chính của PBM là nhằm cung cấp dữ liệu và thông tin ở các chủ rừng, được đưa vào kế 
hoạch quản lý rừng để bảo tồn đa dạng sinh học và đạt được mục tiêu quản lý rừng (ra quyết định 
chiến thuật). 

Mục tiêu thứ hai của PBM là nhằm cung cấp thông tin cho cơ quan ra quyết định là các tổ chức 
thuộc cấp quốc gia và địa phương để đánh giá và cải cách hoặc ban hành các chính sách và kế 
hoạch phù hợp để đạt được mục tiêu đa dạng sinh học (ra quyết định chiến lược). Như vậy, mục 
tiêu PBM được liên kết từ các chủ rừng ở cấp độ thấp nhất cho tới các tổ chức cấp quốc gia và 
địa phương ở các cấp trên thông qua các mục tiêu đa dạng sinh học chung.   

2.2.1 Mục tiêu đa dạng sinh học quốc gia và mục tiêu giám sát đa dạng sinh học

Tại Việt Nam, các mục tiêu đa dạng sinh học quốc gia được lồng ghép vào một số chính sách 
thống nhất trên toàn quốc, bao gồm Quyết định 57/QĐ-TTg về Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển 
Rừng Quốc gia, Chiến lược Đa dạng Sinh học Quốc gia và Kế hoạch Hành động mới được phê 
duyệt (NBSAP) (Chính phủ Việt Nam 2013). NBSAP bao gồm hầu hết các mục tiêu đa dạng sinh 
học quốc gia. Mục tiêu tổng thể của giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia ở cấp quốc gia là 
nhằm cung cấp dữ liệu và thông tin để chứng minh sự tiến triển hướng tới mục tiêu đa dạng sinh 
học quốc gia. PBM cũng cung cấp thông tin đa dạng sinh học cho biện pháp đảm bảo an toàn 
REDD+ Quốc gia trong tương lai và thông tin rất quan trọng cho quá trình ra quyết định. Các mục 
tiêu đa dạng sinh học quốc gia được thiết lập trong NBSAP 2013 và tiềm năng đóng góp của PBM 
được thể hiện trong Bảng 1..

Bảng 1: Mục tiêu đa dạng sinh học quốc gia, các chỉ số tiềm năng, và đóng góp của PBM 

Mục tiêu đa dạng sinh học 
quốc gia

Trả lời/ chỉ số/ ý nghĩa Đóng góp của PBM

Các hệ sinh thái quan trọng sẽ 
được bảo tồn

Xu hướng và tình trạng 
trong khu vực, sức khỏe 
hệ sinh thái/ báo cáo

Xu hướng và tình trạng của các 
báo cáo về sức khỏe hệ sinh thái 
trong khu vực đang được giám sát 
PBM

Loài bị đe dọa sẽ được bảo 
tồn

Xu hướng và tình trạng 
của loài bị đe dọa/ báo 
cáo

Số liệu về tình trạng và xu hướng 
áp lực đối với ĐDSH có thể ảnh 
hưởng tới các loài bị đe dọa

Số liệu về tình trạng và xu hướng 
của các loài bị đe dọa  

Rừng đặc dụng trên mặt đất sẽ 
che phủ 9% diện tích đất trên 
mặt đất của quốc gia

Diện tích rừng đặc dụng/ 
viễn thám, báo cáo Đo 
lường diện tích khu vực

Báo cáo Đo lường diện tích khu 
vực

Khu bảo tồn biển sẽ che phủ 
0,24% bề mặt nước biển

Diện tích biển được bảo 
vệ/ viễn thám

Không
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Mục tiêu đa dạng sinh học 
quốc gia

Trả lời/ chỉ số/ ý nghĩa Đóng góp của PBM

Độ che phủ rừng sẽ đạt 45% 
vào năm 2020

Diện tích che phủ rừng/ 
viễn thám, báo cáo Đo 
lường diện tích khu vực

Báo cáo Đo lường diện tích khu 
vực

10 Ramsars, 10 sinh quyển và 
10 di sản châu Á tại Việt Nam 
sẽ được quốc tế công nhận

Các hiệp định quốc tế và 
các tài liệu được quốc tế 
công nhận

Không

Không mất thêm rừng nguyên 
sinh

Khu vực và chất lượng 
của rừng nguyên sinh

Số liệu về chất lượng rừng PBM 

15% hệ sinh thái bị suy thoái 
sẽ được phục hồi

Xu hướng và tình trạng 
của khu vực có hệ sinh 
thái phục hồi  

Xu hướng và tình trạng sức khỏe 
của hệ sinh thái được phục hồi và 
chất lượng rừng ở khu vực giám 
sát PBM

2.2.2 Mục tiêu quản lý rừng và đa dạng sinh học của tỉnh

Mục tiêu đa dạng sinh học ở cấp tỉnh nằm trong kế hoạch cấp tỉnh như nêu trong Kế hoạch Hành 
động Bảo tồn Đa dạng Sinh học Tỉnh (PBCAP) và Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển Rừng cấp tỉnh 
(PFPDP) trong trường hợp của tỉnh Lâm Đồng. Hơn nữa, mục tiêu đa dạng sinh học cũng có thể 
được bao gồm trong Kế hoạch Hành động REDD+ của Tỉnh (PRAP). PRAP  đã  được  xây dựng 
cho tỉnh Lâm Đồng. Như đã nêu trong Kế hoạch Hành động REDD+ Quốc gia, PRAP dự kiến sẽ 
dựa trên PFPDPs, do đó, mục tiêu đa dạng sinh học chính được nêu trong PFPDP sẽ được đưa 
vào PRAP. 

PBM có thể đóng góp dữ liệu và thông tin để đánh giá các mục tiêu đa dạng sinh học thông qua 
cung cấp dữ liệu về tình trạng thực tế như chất lượng và xu hướng của rừng/ hệ sinh thái, tình 
trạng và xu hướng của một số loài và áp lực lên đa dạng sinh học. Mục tiêu tổng thể về giám sát 
đa dạng sinh học có sự tham gia của tỉnh Lâm Đồng là nhằm cung cấp dữ liệu/ thông tin về tiến 
độ thực hiện mục tiêu đa dạng sinh học, cung cấp thông tin (trong đó có PRAP) hỗ trợ công tác 
quản lý ở cấp chủ rừng, tỉnh và trung ương. Bảng 2 tóm tắt các mục tiêu quản lý rừng và đa dạng 
sinh học cho tỉnh Lâm Đồng trong Kế hoạch Hành động Bảo tồn Đa dạng Sinh học cấp tỉnh năm 
2008 và Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh năm 2012.

Bảng 2: Mục tiêu đa dạng sinh học của tỉnh, các chỉ số tiềm năng, đóng góp của PBM cho 
tỉnh Lâm Đồng   

Mục tiêu đa dạng sinh học 
quốc gia

Trả lời / chỉ số/ ý nghĩa Đóng góp của PBM

1). 84.153 ha rừng đặc dụng ở 
Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà 
và Vườn Quốc gia Cát Tiên sẽ 
được bảo tồn một cách hiệu 
quả

Xu hướng và tình trạng trong 
rừng đặc dụng, sức khỏe của 
rừng/ hệ sinh thái, áp lực lên 
đa dạng sinh học/ viễn thám/ 
báo cáo

Báo cáo về xu hướng và tình 
trạng rừng/ sức khỏe hệ sinh 
thái, áp lực lên đa dạng sinh 
học

Xu hướng và tình trạng diện 
tích rừng bị mất
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Mục tiêu đa dạng sinh học 
quốc gia

Trả lời / chỉ số/ ý nghĩa Đóng góp của PBM

2). 172.800 ha rừng phòng hộ 
sẽ được cải thiện thông qua 
việc áp dụng các biện pháp 
kỹ thuật lâm sinh thích hợp để 
đảm bảo chức năng bảo vệ

Xu hướng và tình trạng trong 
khu vực rừng phòng hộ, chất 
lượng rừng (sức khỏe), chức 
năng môi trường/ viễn thám/ 
báo cáo

Báo cáo về xu hướng và tình 
trạng sức khỏe rừng và chức 
năng môi trường rừng

Xu hướng và tình trạng diện 
tích rừng bị mất

3). Duy trì độ che phủ rừng 
trên địa bàn tỉnh ở mức 61%.

Xu hướng và tình trạng độ che 
phủ rừng/ viễn thám/ báo cáo 
ground truth

Báo cáo ground truth

4). Hệ sinh thái tre suy thoái 
trong rừng đặc dụng và rừng 
phòng hộ sẽ được phục hồi

Xu hướng và tình trạng trong 
khu vực, sức khỏe, áp lực lên 
đa dạng sinh học trong việc 
khôi phục các hệ sinh thái tre

Xu hướng và tình trạng sức 
khỏe và áp lực lên đa dạng 
sinh học trong việc khôi phục 
các hệ sinh thái tre

5). Các phạm vi phân bố của 
loài động thực vật đặc hữu, 
quý hiếm, bị đe dọa được xác 
định, và các hệ thống giám sát 
và kiểm soát được đưa ra để 
ngăn chặn và loại bỏ việc săn 
bắn bất hợp pháp

Bản đồ phân bố loài, số trạm 
kiểm tra, tình trạng và xu 
hướng áp lực lên đa dạng sinh 
học/ báo cáo kiểm kê đa dạng 
sinh học

Dữ liệu về loài đặc hữu, quý 
hiếm, và bị đe dọa được ghi 
chép.

Xu hướng và tình trạng áp lực 
lên đa dạng sinh học

6). Loài xâm lấn sẽ được kiểm 
soát và ngăn chặn

Xu hướng và tình trạng của 
các loài xâm lấn/ báo cáo

Báo cáo về tình trạng và xu 
hướng của các loài xâm lấn

Lưu ý: Mục tiêu 1 đến mục tiêu 3 được thiết lập trong cả PFPDP và PBCAP. Mục tiêu 4 chỉ được 
thiết lập trong PFPDP và hai mục tiêu sau chỉ được thiết lập trong PBCAP. 

2.2.3 Mục tiêu giám sát đa dạng sinh học ở cấp chủ rừng

Mục tiêu giám sát đa dạng sinh học rừng ở cấp độ chủ rừng khác nhau giữa các chủ rừng. Tuy 
nhiên, tất cả đều đóng góp vào việc đạt được mục tiêu giám sát đa dạng sinh học của tỉnh. Mục 
tiêu tổng thể trong việc giám sát đa dạng sinh học là nhằm cung cấp dữ liệu và thông tin về xu 
hướng đa dạng sinh học và các mối đe dọa để tạo ra các giải pháp cho công tác bảo vệ, quản lý 
và sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên đa dạng sinh học, hơn nữa, để góp phần cung cấp 
dữ liệu và thông tin để theo dõi tiến độ thực hiện các mục tiêu đa dạng sinh học ở các cấp độ cao 
hơn. 

Mục tiêu giám sát đa dạng sinh học cụ thể của các chủ rừng phải được xác định dựa trên mục 
tiêu quản lý rừng và đa dạng sinh học của chủ rừng cụ thể, được thiết lập bởi các chủ rừng. Ở 
Việt Nam, các mục tiêu đa dạng sinh học và quản lý rừng nói chung không được xây dựng ở cấp 
chủ rừng, trừ rừng đặc dụng có mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học chính. Rừng phòng hộ và rừng 
sản xuất thường có các mục tiêu quản lý rừng rất chung chung và không có mục tiêu đa dạng 
sinh học. Vì vậy, để thiết lập mục tiêu giám sát đa dạng sinh học tại các chủ rừng (ngoài rừng đặc 
dụng), mỗi chủ rừng nên thiết lập các mục tiêu quản lý rừng và đa dạng sinh học cụ thể.

2.3 Lựa chọn địa điểm giám sát đa dạng sinh học

PBM, mặc dù được xem là phương pháp giám sát Đa dạng sinh học ít tốn kém, vẫn đòi hỏi chi phí 
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và do hạn chế về năng lực, việc thực hiện PBM ở tất cả khu rừng trên địa bàn một tỉnh sẽ không 
khả thi hoặc không thực tế. Do đó, địa điểm PBM cần được sắp xếp theo mức độ ưu tiên và lựa 
chọn dựa trên các tiêu chí đề xuất dưới đây: 

1) Địa điểm nằm trong khu vực Đa dạng sinh học ưu tiên 

2) Địa điểm thí điểm REDD+  

3) Địa điểm PBM ít tốn kém chi phí nhất

4) Địa điểm có tiềm năng tác động lớn từ hoạt động của con người (lý thyết về thay đổi)

2.3.1 Lựa chọn địa điểm giám sát đa dạng sinh học dựa trên khu vực bảo tồn đa dạng sinh 
học ưu tiên

Các khu vực bảo tồn ưu tiên được xác định và xếp hạng trong PBCAP dựa trên đánh giá mức độ 
đe dọa đối với đa dạng sinh học và tình trạng bảo tồn của các loài động thực vật trong từng khu 
vực bảo tồn đa dạng sinh học (phương pháp chấm điểm chi tiết và khu vực ưu tiên nêu trong Phụ 
lục 2 của PBCAP Lâm Đồng). Có tổng số 35 khu vực được phân loại thành ba hạng mục, trong đó 
Hạng mục 1 đại diện cho khu vực ưu tiên cao nhất và Hạng mục 3 đại diện cho khu vực ưu tiên 
thấp nhất cho các chương trình thí điểm.  

Dựa trên năng lực của tỉnh và các chủ rừng, tỉnh có thể lựa chọn một số khu vực ưu tiên bảo tồn 
đa dạng sinh học cao để thí điểm giám sát đa dạng sinh học. Tại tỉnh Lâm Đồng, Vườn Quốc gia 
Bidoup Núi Bà và Vườn Quốc gia Cát Tiên được xếp hạng là khu vực ưu tiên bảo tồn cao nhất, 
do đó, các vườn quốc gia có thể được lựa chọn để giám sát đa dạng sinh học. Hai vườn quốc 
gia này được thiết lập như là các khu vực ưu tiên bảo tồn cao trong FPDP và PBCAP của tỉnh 
và do đó, tiến hành giám sát đa dạng sinh học trong các khu vực này sẽ đáp ứng được mục tiêu 
của tỉnh. Vườn Quốc gia Bidoup Núi Bà sẽ được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ 
trợ một dự án về bảo tồn Đa dạng sinh học, gồm hỗ trợ giám sát Đa dạng sinh học dựa vào cộng 
đồng. 

2.3.2 Lựa chọn địa điểm thí điểm REDD+  

Những thay đổi đa dạng sinh học trong rừng đặc dụng có thể không phản ánh các tác động trực 
tiếp của các hoạt động REDD+ do rừng đặc dụng có thể là khu vực không nhất thiết là khu vực 
với các hoạt động tích cực của REDD+. Đối với mục đích rộng hơn đó là cung cấp thông tin về tác 
động đa dạng sinh học từ hoạt động REDD+, chỉ lựa chọn các khu rừng đặc dụng để giám sát đa 
dạng sinh học có thể không đủ. Vì vậy, các khu rừng bên ngoài rừng đặc dụng cũng phải là một 
phần của việc giám sát đa dạng sinh học thí điểm trên địa bàn tỉnh. 

2.3.3 Lựa chọn địa điểm giám sát đa dạng sinh học ít tốn kém nhất

Các địa điểm ít tốn kém hơn là những nơi các hoạt động giám sát đa dạng sinh học có thể dễ 
dàng thực hiện và được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau:

• Địa điểm tương đối dễ tiếp cận

• Nằm trong các khu vực dễ tổ chức hoạt động PBM thông qua hợp tác với các chương 
trình hoặc hoạt động hiện có hoặc dự kiến 

• Thông tin về đa dạng sinh học có sẵn, dễ dàng lựa chọn các chỉ số
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• Các địa điểm có sẵn thông tin cơ sở như bản đồ thực vật và báo cáo khảo sát Đa dạng 
sinh học trước kia

2.3.4 Lựa chọn địa điểm dựa trên “Lý thuyết về sự thay đổi”

Bản chất (hoặc loại hình) hoạt động REDD+ hoặc quản lý đất/rừng cũng là một yếu tố để lựa chọn 
địa điểm. Các địa điểm có thể bị hoạt động của con người tác động mạnh mẽ sẽ được lựa chọn 
để giám sát đa dạng sinh học. Phương pháp lựa chọn địa điểm này phù hợp với việc giám sát Đa 
dạng sinh học của các hoạt động REDD+ (Dickson và Kapos 2012). Có thể dự đoán các địa điểm 
tiềm năng dựa trên PFPD hoặc PRAP, trong đó nêu rõ về kế hoạch hoạt động tăng cường với tác 
động tiềm năng đối với đa dạng sinh học. Những địa điểm này bao gồm:

• Hệ sinh thái hiện có dự kiến được thay thế bởi kế hoạch sử dụng đất khác, bao gồm cả kế 
hoạch tái trồng rừng,

• Rừng có trữ lượng gỗ thấp được đề xuất chuyển đổi thành rừng trồng có trữ lượng gỗ cao,

• Các khu rừng nơi hoạt động của con người như khai thác gỗ bất hợp pháp, chăn thả gia 
súc, săn bắn, các sự kiện thiên nhiên như lũ lụt, hạn hán, bão v.v... sẽ tạo áp lực cao lên 
đa dạng sinh học.

2.3.5 Lựa chọn địa điểm tại tỉnh Lâm Đồng

Tại tỉnh Lâm Đồng, các địa điểm dự án MB-REDD+ được lựa chọn để giám sát Đa dạng sinh học 
và được coi là phù hợp dựa trên các cơ sở sau:   

Ưu tiên bảo tồn Đa dạng sinh học: Mặc dù các địa điểm đều không thuộc khu vực ưu tiên, một 
số địa điểm được biết tới với vai trò hỗ trợ số lượng lớn các loài bị đe dọa và dựa trên các khu 
vực bảo tồn được ưu tiên trong PBCAP của tỉnh Lâm Đồng (UBND tỉnh Lâm Đồng, 2008), được 
nêu trong Hạng mục 2 (ưu tiên vừa). Hơn nữa, địa điểm Hạng mục 1 Bidoup-Núi Bà sẽ được hỗ 
trợ giám sát dựa vào cộng đồng qua dự án JICA.

Các địa điểm REDD+: Các hoạt động REDD+ đang được thí điểm tại các địa điểm này, VD tập 
huấn giám sát các-bon và các hoạt động khác do các chương trình LEAF và UN-REDD hỗ trợ. 

Hiệu quả chi phí: Tất cả các địa điểm này đều dễ tiếp cận và quan trọng hơn cả là đã có hệ thống 
cơ sở hạ tầng và hỗ trợ ngân sách để thực hiện giám sát Đa dạng sinh học.

Lý thuyết của sự thay đổi: Mỗi địa điểm đều đang thực hiện các hoạt động kiểm lâm để quản lý/
giảm thiểu các động do con người gây ra

2.4 Lựa chọn các chỉ số PBM 

Một trong những khó khăn lớn nhất trong xây dựng hệ thống giám sát Đa dạng sinh học là lựa 
chọn bộ chỉ số phù hợp. Các chỉ số Đa dạng sinh học là các đặc điểm về hệ sinh thái hoặc cộng 
đồng sinh thái có thể đo lường để cho thấy các thay đổi về sức khỏe của hệ tự nhiên. Không thể 
thực hiện giám sát toàn diện hoặc đáng tin cậy về ‘Đa dạng sinh học’ và đặc biệt khi lo ngại về 
năng lực nhân sự và chi phí giao dịch. Do vậy, các chỉ số giám sát Đa dạng sinh học là các chỉ số 
gián tiếp. 

Do vậy, cần lựa chọn rất kỹ các chỉ số tốt nhất và một số vấn đề cân được cân nhắc khi xác định 
chỉ số nào sẽ được giám sát theo phương pháp PBM, bao gồm (nhưng không chỉ giới hạn trong): 
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quy mô, thẩm quyền và khác biệt về sinh-địa. Một số vấn đề chính trong lựa chọn chỉ số được 
Mant và các cộng sự tóm tắt (2013) dưới đây:

Quy mô: Không phải mọi khía cạnh của Đa dạng sinh học tại mọi địa bàn đều có thể giám sát 
được. Các chỉ số cần thích hợp cho việc sử dụng tại cấp địa phương, nhưng cũng cần cung cấp 
thông tin có thể tổng hợp với quy mô lớn hơn (FAO, 2001c). Do vậy, cần quyết định giám sát cái gì 
ở đâu (chỉ ở một số địa điểm REDD+ nhất định hoặc rộng hơn). Các tác động gián tiếp có thể xảy 
ra trên quy mô lớn và cần hỗ trợ thông tin từ bên ngoài hoặc lề rừng. PBM có thể thích hợp với 
các khu vực nơi dân địa phương tham gia tích cực vào các hoạt động REDD+. 

Thuộc tính: Cần hiểu rõ những thay đổi nào về đa dạng sinh học là do nguyên nhân và hoạt động 
nào gây ra để có thể quy cho chính sách và giải pháp REDD+ nào. Giám sát các nguyên nhân 
thay đổi, bao gồm PBM, ngoài giám sát thay đổi về Đa dạng sinh học, có thể giúp. Giám sát có sự 
tham gia có thể hỗ trợ việc khẳng định là  vì hoạt động này do  người địa phương am hiểu điều 
kiện địa phương thực hiện. Có thể sử dụng các kiến thức này để diễn giải các thay đổi về Đa dạng 
sinh học được phát hiện qua giám sát dựa trên chỉ số, và cho biết các thay đổi đó có thể quy kết 
cho các hoạt động REDD+ hay không. Việc áp dụng ‘Lý thuyết của sự thay đổi’ có sự tham gia đã 
được đề xuất (và áp dụng tại các dự án) sử dụng như một phương pháp chứng minh các thay đổi 
Đa dạng sinh học được cho là nguyên nhân từ REDD+ (Dickson & Kapos 2012; Richards & Panfil 
2011). 

Sinh-địa: Các loài và hệ sinh thái khác nhau được tìm thấy ở những nơi khác nhau. Do đó, tác 
động của REDD+ đối với Đa dạng sinh học sẽ thay đổi đáng kể, và các chỉ số thay thế có thể cần 
được giám sát ở nhiều địa điểm. Ngoài ra, việc suy giảm các loài có thể gây ra những hậu quả rất 
khác nhau ở các địa bàn khác nhau, tùy thuộc vào loài cụ thể đang bị suy giảm và chức năng của 
chúng trong hệ sinh thái nơi loài bị mất đi. Ví dụ, sự suy giảm một loài cây là nguồn thức ăn chính 
của một loài động vật quý hiếm hoặc đang bị đe dọa ở địa bàn này có thể quan trọng hơn những 
thay đổi về chính loài cây đó ở địa bàn khác. Do đó, các thông tin về địa bàn cụ thể đóng vai trò 
quan trọng trong việc tìm hiểu tác động của REDD+ đối với đa dạng sinh học.

2.4.1 Nguyên tắc lựa chọn các chỉ số PBM

Về nguyên tắc, các chỉ số cần có các yếu tố sau (Elliott và các cộng sự. 2011): 

Cụ thể: Các chỉ số cần có mối liên hệ rõ ràng và trực tiếp với các mục tiêu giám sát  

Có thể đo lường: Các chỉ số cần lượng hóa được

Có tính hệ thống: Bất cứ ai thực hiện đánh giá đều ra kết quả tương tự  

Thực tế: Bộ chỉ số có thể đo lường được một cách tiết kiệm chi phí với nguồn lực sẵn có   

Độ nhạy: Các chỉ số cần được thay đổi thường xuyên để phát hiện qua giám sát (tốt nhất là mỗi 
năm một lần)

Xuất phát từ các thách thức nêu trên, bộ tiêu chí để lựa chọn bộ chỉ số PBM phù hợp được xây 
dựng và điều chỉnh bởi Richards & Panfil (2011):

1) Mối liên kết với các chính sách và biện pháp quản lý: chỉ số giám sát Đa dạng sinh học 
cần có mối liên kết chặt chẽ với các hoạt động dự kiến tại một địa điểm được định sẵn. Ví 
dụ, dự định bảo vệ rừng thông qua các biện pháp phòng cháy được tăng cường sẽ đo các 
vụ cháy hoặc khu vực rừng bị phá hủy/hư hại do cháy. Tại cấp tỉnh, có thể giám sát sự cố 
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này bằng hình ảnh vệ tinh theo định kỳ nhưng PBM có thể đưa ra các bằng chứng trên mặt 
đặt hoặc cung cấp thông tin hữu ích về các phương pháp thay thế này một cách thường 
xuyên hơn.

2) Các chỉ số đa dạng: Các chỉ số phức tạp và các đặc điểm (như dân số các loài) thường 
biến động theo thời gian. Do vậy, cần có nhiều chỉ số để có số liệu đáng tin cậy hơn về sức 
khỏe hệ sinh thái. Sử dụng mô hình Pressure-State-Response (PSR) là khung khái niệm 
phổ biến trong giám sát Đa dạng sinh học (xem phần 2.4.2 dưới đây). Cần có sự cân bằng 
- đủ số lượng chỉ số để đạt được độ tin cậy về khoa học, cho biết sức khỏe hệ sinh thái 
hiện đang bị thay đổi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực, nhưng không nên có quá 
nhiều chỉ số vì sẽ quá tốn kém, phức tạp và khó thực hiện.

3) Dễ giám sát: Nhiều chương trình giám sát cung cấp các số liệu kém chất lượng hoặc bị 
thực hiện dở dang vì các chỉ số được lựa chọn đòi hỏi hoạt động giám sát tốn kém chi phí, 
khó thực hiện và phụ thuộc vào các chuyên gia hoặc thiết bị bên ngoài, hoặc thiếu thực tế 
do nhiều nguyên nhân khác nhau (Danielsen và các cộng sự. 2005). 

Tại Lâm Đồng, dự án MB-REDD đã tuân thủ các nguyên tác và tiêu chí này trong quá trình lựa 
chọn các chỉ số PBM số, với sự tham vấn của các đối tác địa phương gồm chuyên gia Đa dạng 
sinh học, các cơ quan kiểm lâm, cán bộ công ty lâm nghiệp và ban quản lý rừng, cộng đồng và 
các nhóm tuần tra rừng.  

2.4.2 Các loại chỉ số

Khung khái niệm về giám sát Đa dạng sinh học phổ biến nhất sử dụng hệ thống các chỉ số áp lực, 
trạng thái và ứng phó – xem mô tả sơ bộ trong Hộp dưới đây.

Hộp 3: Mô hình Áp lực-Tình trạng-Ứng phó cho Giám sát Đa dạng Sinh học

Mô hình Áp lực-Tình trạng-Ứng  phó (PSR) đầu tiên  được OECD  đề xuất để xác định 
cấu trúc các hoạt động của tổ chức này về môi trường và chính sách (OECD 1993). Đây 
là một mô hình về quản lý thích ứng được sử dụng rộng rãi nhất, từ đó các hoạt động 
giám sát cung cấp thông tin cho các cấp quản lý ra quyết định và đánh giá tác động của 
các hoạt động do con người gây ra. Mô hình PSR chỉ ra các mối quan hệ quan trọng giữa 
hoạt động của con người, đa dạng sinh học và các hoạt động quản lý can thiệp.   

Mô hình PSR coi hoạt động của con người gây ra áp lực đối với môi trường và tác động 
đến chất lượng và số lượng nguồn tài nguyên (“tình trạng”); xã hội phản ứng lại với các 
thay đổi này thông qua các chính sách môi trường, kinh tế và ngành và qua các thay đổi 
về nhận thức và hành vi (“ứng phó của xã hội”) (OECD 2003).

Khung PSR được CBD công nhận (1997) và các chỉ số đa dạng sinh học được phân 
nhóm theo mô hình PSR. Có thể sếp các chỉ số đa dạng sinh học vào 3 nhóm sau:

I. Chỉ số về áp lực: Các chỉ số áp lực (tích cực hoặc tiêu cưc) đối với đa dạng sinh 
học liên quan chặt chẽ tới hoạt động của con người (tàn phá rừng, suy thoái rừng, 
áp lực săn bắt, các loài lạ xâm lấn…). 
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Hộp 3: Mô hình Áp lực-Tình trạng-Ứng phó cho Giám sát Đa dạng Sinh học (tiếp)

II. Chỉ số về tình trạng : Tình trạng các chỉ số đa dạng sinh học cho thấy trạng thái 
và xu thế các thành phần của đa dạng sinh học (động vật hoang dã, hệ sinh thái, 
trữ lượng tài nguyên...).

III. Chỉ số ứng phó: Các chỉ số về nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học (các hoạt động 
can thiệp nhằm giảm áp lực đối với đa dạng sinh học, gồm pháp chế, thực thi 
pháp luật, vùng bảo tồn, dự án bảo tồn, tài trợ bảo tồn đa dạng sinh học...).

Khi đánh giá 186 chỉ số môi trường trong 12 hiệp ước về môi trường, người ta thấy các chỉ số 
có tiềm năng thu hút sự tham gia của cộng đồng trong việc đo chỉ số và thấy rằng các chỉ số “áp 
lực” và “tình trạng” đặc biệt phù hợp cho các đối tượng địa phương thu thập và phân tích số liệu 
(Danielsen và cộng sự 2013b). Một trong những trở ngại chính đối với việc tham gia giám sát các 
chỉ số trong hiệp ước về môi trường là các chỉ số phụ thuộc vào phương thức tiếp cận theo khu 
vực hoặc  viễn thám.

Khi xác định các chỉ số Đa dạng sinh học cho hoạt động giám sát có sự tham gia, có thể khoanh 
nhóm các các chỉ số Đa dạng sinh học theo cách khác nhưng vẫn phải luôn ghi nhớ mô hình PSR. 
Newton & Kapos (2002) đã xem xét kỹ các chỉ số Đa dạng sinh học hiện có và dự kiến, phù hợp 
cho việc thực hiện tại cấp ban quản lý rừng, và chia chúng thành 8 nhóm:  

i. Theo loại rừng và theo các giai đoạn kế tiếp liên quan tới khu đất;

ii. Theo thể loại các diện tích rừng được bảo vệ, giai đoạn kế tiếp và phạm vi bảo vệ  liên 
quan tới toàn bộ khu rừng;

iii. Mức độ rời rạc của các thể loại rừng;

iv. Tỷ lệ chuyển đổi độ che phủ rừng (theo thể loại) sang các mục đích sử dụng khác;

v. Diện tích và tỷ lệ rừng bị ảnh hưởng bởi con người và sự tàn phá của thiên nhiên;  

vi. Tính phức tạp và hỗn tạp của cấu trúc rừng;

vii. Số loài phụ thuộc vào rừng;

viii. Tình trạng bảo tồn của các loài phụ thuộc vào rừng  

Trong khi PBM có thể đóng góp cho công tác bảo tồn liên quan tới các nhóm chỉ số này, các 
phương pháp khác lại thích hợp hơn với 5 nhóm đầu. Viễn thám rất có hiệu quả trong công tác 
giám sát khu rừng theo thể loại, mức độ rời rạc của thể loại rừng, tỷ lệ chuyển đổi rừng sang các 
mục đích sử dụng khác và diện tích rừng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động hủy hoại quy mô lớn. 
Vẫn luôn cần có các điểm kiểm chứng tại hiện trường bên cạnh việc sử dụng dữ liệu viễn thám 
như vậy, PBM có thể phù hợp trong hoàn cảnh này. Diện tích rừng bảo tồn trong các phạm trù 
bảo tồn khác nhau chỉ có thể giám sát bằng cách thu thập số liệu từ các tài liệu hợp pháp. PBM có 
thể xác minh các khu vực được bảo tồn thực sự tới mức nào. Một số tác động hủy hoại của con 
người và thiên nhiên chỉ có thể đo được trong phạm vi khu rừng. Trong trường hợp đó PBM cũng 
thích hợp.
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Xây dựng các chỉ số về áp lực

Việc xây dựng các chỉ số áp lực liên quan tới các mối đe dọa do hoạt động của con người gây ra 
với hệ sinh thái tương đối đơn giản. Ví dụ, nếu việc săn bắt là hiểm họa lớn đối với Đa dạng sinh 
học thì các chỉ số thích hợp có thể gồm số lượng bẫy được tìm thấy, bằng chứng hoặc báo cáo 
của các bên săn bắt hoặc số lượng vi phạm và bị bắt. 2 hoặc 3 chỉ số như vậy cho mỗi loại áp lực 
có thể cho thấy mối đe dọa đang tăng hay giảm. 

Cần nhớ rằng các thay đổi như vậy trong hành vi của con người có thể hoặc không liên quan trực 
tiếp tới các hoạt động can thiệp hay chính sách dự kiến. Hơn nữa, việc tăng một chỉ số áp lực cụ 
thể cũng không nhất thiết là dấu hiệu tiêu cực đối với hệ sinh thái. Ví dụ, thêm bằng chứng về các 
vụ cháy hoặc săn bắn có thể là do hoạt động điều tra và quản lý ứng phó tốt hơn. Tuy nhiên, giám 
sát áp lực chỉ ra các thay đổi về hệ sinh thái ở một quy mô rộng, đặc biệt là khi các yếu tố biến 
thiên được giám sát lâu dài, giám sát kế tiếp hoặc được giám sát với các chỉ số trạng thái và ứng 
phó.

Xây dựng các chỉ số trạng thái

Các chỉ số trạng thái giám sát điều kiện của hệ sinh thái: chất lượng tổng thể của rừng (mật độ,  
cấu trúc, chất lượng và tính đa dạng, phong phú của loài). 

PBM có thể là phương pháp quan trọng nhất để đảm bảo các số liệu hiện trường về kết cấu rừng 
và các loài phụ thuộc vào rừng. Khó giám sát suy thoái rừng bằng viễn thám. Độ tán che có thể 
giám sát bằng viễn thám với sự trợ giúp của điều tra mặt đất. Giám sát kết cấu rừng và suy thoái 
rừng thường đòi hỏi công việc hiện trường nhiều hơn và thu thập số liệu từ rừng. Trong trường 
hợp này, PBM rất phù hợp. Các số liệu điều tra rừng và giám sát các-bon rừng có thể phù hợp 
với giám sát Đa dạng sinh học liên quan tới kết cấu rừng, gồm mật độ cây, kích thước cây và số 
lượng cây chết. Các chỉ số khác liên quan tới kết cấu rừng và suy thoái rừng là kết cấu thẳng 
đứng của rừng, dưới sự che phủ của các tầng thực vật, mật độ của cây giống và cây non, độ rậm 
của các loài dây leo và cây leo. Tất cả các chỉ số đều dễ thu thập thông in và cần đưa vào PBM. 

Mặt khác, rất khó sử dụng loài làm chỉ số. Nắm bắt tình trạng và xu hướng một số loài có thể cho 
chúng ta biết về sức khỏe của toàn bộ hệ sinh thái là một ý tưởng hấp dẫn, và trong vài thập kỷ 
gần đây các nhà khoa học bảo tồn đã dành nhiều nỗ lực tìm hiểu cách tốt nhất để xác định các 
loài cho chúng ta nhiều thông tin nhất. PBM có thể là phương pháp tiết kiệm chi phí, thích hợp cho 
việc thu thập số liệu về tình trạng và xu hướng từng loài riêng biệt. Giám sát các loài bị đe dọa 
có thể phù hợp với các mục tiêu Đa dạng sinh học quốc gia và khu vực. PBM có thể được coi là 
phương pháp hiệu quả chi phí nhất để giám sát các loài như vậy. 

Do đó, các loài được dùng làm chỉ số được quan tâm đặc biệt. Nhiều chỉ tiêu lựa chọn loài được 
dùng làm chỉ số có giá trị đa dạng sinh học lớn đã được đề xuất và thảo luận nhưng khó đạt được 
sự đồng thuận. Tuy nhiên, giám sát một số loài được lựa chọn kỹ lưỡng có thể là phương pháp 
hiệu quả chi phí để thu thập số liệu quan trọng về xu hướng và tình trạng Đa dạng sinh học. 

Có rất nhiều loại chỉ số loài. Noss (1999) gợi ý các loài sau có thể sử dụng làm chỉ số: 

• Loài giới hạn về diện tích: loài đòi hỏi khoảng đất rất rộng hoặc rừng liên hoàn để duy trì 
dân số.  

• Loài giới hạn về di chuyển: loài có khả năng hạn chế di chuyển từ khu vực này sang khu 
vực khác.
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• Loài giới hạn về nguồn lực: loài đòi hỏi nguồn lực cụ thể thi thoảng hoặc thường xuyên 
khó cung cấp.  

• Loài giới hạn về quy trình: các loài nhạy cảm với cấp độ, loại hạng, đặc điểm không gian 
hoặc thời gian một số quy trình sinh thái.  

• Loài chức năng và loài cơ bản: loài chức năng là loài chịu trách nhiệm một cách thiếu 
cân đối về các chức năng hệ sinh thái.  

• Loài hạn chế vùng miền: loài hạn chế trong phạm vi địa lý nhỏ.

• Các trường hợp đặc biệt: VD “loài trọng điểm” thúc đẩy hỗ trợ nhà nước cho các nỗ lực 
bảo tồn chung.

Hilty và Merenlender (2000) soạn thảo các tiêu chí xác định chỉ số loài từ các nghiên cứu khác 
nhau, gợi ý các loài thích hợp cần có các đặc điểm sau 

• Phân loại rõ ràng

• Sinh học và lịch sử chu kỳ sống được nghiên cứu kỹ  

• Mức độ chịu đựng được biết rõ

• Mối liên quan với các thay đổi của hệ sinh thái được thiết lập

• Phân bổ toàn cầu (không phải di chú)

• Đặc trưng cho một khu vực nhỏ

• Khả năng di chuyển hạn chế  

• Cảnh báo sớm (kích thước nhỏ, tỷ lệ sinh sản cao)

• Có thể điều tra xu hướng (mức dinh dưỡng thấp hoặc vừa, kích thước nhỏ, tỷ lệ sinh sản 
cao)

• Tính biến thiên thấp (biến động dân số thấp)

• Chuyên gia thức ăn và cư trú

• Dễ tìm và đo

• Đại diện cho nhiều vấn đề cần nghiên cứu (bị đe dọa, đang có nguy cơ, có giá trị kinh tế)

Các danh mục tiêu chí này khó sử dụng vì không có loài nào đáp ứng đủ tất cả các tiêu chí và 
một số tiêu chí còn mâu thuẫn với nhau. Không nên vì các trở ngại này mà loại bỏ các chỉ số khỏi 
chương trình PBM. 

Các đề xuất lựa chọn chỉ số loài khác:

- Không lựa chọn các loài nếu khó xác định bởi một người không chuyên dưới điều kiện 
hiện trường mà không có rủi ro cao bị nhầm lẫn với loài khác; nếu loài cực kỳ hiếm, mặc 
dù không nên ngăn cản việc ghi chép bất cứ bằng chứng nào mà cán bộ giám sát có 
được; nếu loài bí ẩn hoặc sống về đêm ngoại trừ chúng để lại các bằng chứng đáng chú ý.
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- Lựa chọn các loài đáng chú ý hoặc để lại các chứng cứ gây chú ý và không thể nhầm lẫn; 
đáp ứng một hoặc nhiều hơn các tiêu chí sau: 1) có giá trị bảo tồn lớn; 2) quan trọng đối 
với sự sinh tồn của các loài khác có giá trị bảo tồn cao; 3) là chỉ số về chất lượng nơi cư 
trú hay áp lực săn bắt.

Một số chương trình PBM đã thành công trong việc sử dụng loài làm chỉ số, đã tiếp cận việc lựa 
chọn chỉ số thực tế, theo cách như sau: các lãnh đạo cộng đồng được yêu cầu mời chuyên gia về 
động vật hoang dã ở địa phương (người đi săn hoặc thu gom lâm sản ngoài gỗ) tới dự một cuộc 
hội thảo. Các chuyên gia địa phương sẽ mô tả các động vật hoang dã mà họ biết và liệt kê các 
loài động vật có vú, chim và bò sát mà họ cho rằng cần sống trong rừng tốt. Sau đó người điều 
khiển hội thảo sẽ quay về danh sách các tiêu chí khoa học để chọn các chỉ số loài phù hợp. 

Đa số các loài có ý nghĩa với người dân địa phương có xu hướng bị săn bắt hoặc thu lượm. Tình 
trạng và xu hướng các loài này có thể  cung cấp nhiều thông tin về áp lực săn bắt hơn là về chất 
lượng của rừng. Bất cứ loài nào trong danh sách không bị săn bắt mạnh đều có thể trở thành loài 
tiềm năng cho chỉ số loài.

Một số loài có thể được giám sát chỉ để hiểu về xu hướng và tình trạng của chính loài đó. Điều 
đó đúng với các loài bị đe dọa mà bất cứ thông tin nào cũng có thể trở nên quan trọng đối với sự 
sống còn của loài.   

Nếu công tác điều tra rừng và giám sát các-bon rừng thu thập đủ thông tin về các loài cây, có thể 
giám sát sự phong phú của các loài cây. Sự phong phú của loài so với các loài thực vật và động 
vật khác có thể không phù hợp với các chỉ số PBM, vì ngay cả nỗ lực thu thập thông tin lớn cũng 
không thể cung cấp thông tin hữu ích cho công tác hướng dẫn quản lý rừng.

Việc tổng hợp các số liệu giám sát về chỉ số loài ở cấp quốc gia cũng có khó khăn. Tuy nhiên, hầu 
hết cộng đồng đều có xu hướng lựa chọn cùng một loài (hoặc nhóm loài). Các thông tin  chỉ cho 
phép giám sát các mẫu có/không hiện diện, có thể phù hợp với cả cấp trung ương.

Xây dựng các chỉ số ứng phó

Các chỉ số ứng phó đo tình trạng thực hiện các hoạt động can thiệp cụ thể nhằm giảm thiểu các 
mối đe dọa đối với Đa dạng sinh học. Ví dụ, số héc-ta được quản lý bảo tồn chính thức, số nhóm 
tuần tra được thành lập, số tuần tra thực hiện, các thỏa thuận bảo tồn cộng đồng đã ký… Các chỉ 
số này tương đối dễ xây dựng và thu thập thông tin. Phân tích các chỉ số ứng phó kết hợp với chỉ 
số áp lực và trạng thái có thể cung cấp bức tranh tổng quan về tình trạng rừng có được quản lý và 
bảo tồn tốt hơn hay không, và qua cách đánh giá gián tiếp đó điều kiện cho đa dạng sinh học sẽ 
được cải thiện.  

2.4.3 Lựa chọn các chỉ số PBM cho tỉnh Lâm Đồng  

Quy trình lựa chọn

Bảng 1 và 2 ở trên nêu các loại chỉ số có thể phù hợp với công tác giám sát các mục tiêu Đa dạng 
sinh học cấp tỉnh và trung ương, và vai trò PBM trong việc thu thập các số liệu giám sát phù hợp. 
Các chỉ số cụ thể sau đó được xác định thông qua đánh giá các chỉ số PBM ở cấp chủ rừng, góp 
phần xây dựng chỉ số cấp tỉnh và quốc gia.
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Các chỉ số ‘tình trạng’ Đa dạng sinh học tiềm năng ở cấp chủ rừng được xác định trên cơ sở 
nguyên tắc và tiêu chí lựa chọn các chỉ số như đã nêu ở phần trước. Các chỉ số sức khỏe hệ sinh 
thái tiềm năng ở cấp chủ rừng được soạn thảo từ ANSAB (2010), các đặc điểm của rừng trong 
Phân tầng sinh thái ở Việt Nam (Vu 2011) và Gardner (2010), cung cấp thông tin ở Bảng 3 dưới 
đây.   

Bảng 3: Các chỉ số PBM tiềm năng cấp chủ rừng

Các chỉ số tiềm năng cấp chủ rừng Làm chỉ số ở cấp
Trung ương Tỉnh

Độ che phủ tán cây
Mật độ cây Xu hướng và tình trạng 

sức khỏe hệ sinh thái, 
chất lượng rừng, các 
loài bị đe dọa 

Xu hướng và tình 
trạng sức khỏe hệ 
sinh thái, chất lượng 
rừng, đặc trưng vùng 
miền -, hiếm -, quý - 
các loài bị đe dọa

Cây giống, cây con và mật độ trước khi 
trưởng thành cho từng loài (tuổi của cụm 
đối với loài tre,)
Số cây bị bệnh
Số cây bị chết
Dây leo và cây leo
Số loài cây
Số loài lâm sản ngoài gỗ
Các lâm sản ngoài gỗ sẵn có
Cấu trúc rừng
Các loài cây chiếm ưu thế
Loại kích thước cây
Độ che phủ thực vật tầng thấp
Các loài dương xỉ và nấm (chọn lọc)
Các loài chim được chọn (chim tê điểu, 
chim trĩ...)
Các động vật được lựa chọn (linh trưởng, 
gấu...)
Khoáng chất 
Số lượng và chất lượng sông hồ, 
Điều kiện thổ nhưỡng
Các loài bị đe dọa   Xu thế và tình trạng các 

loài bị đe dọa
Xu thế và tình trạng 
các loài bị đe dọa

Áp lực về chỉ số Đa dạng sinh học  
Các loài xâm lấn Xu thế và tình trạng 

các loài xâm lấn
Cường độ khai thác gỗ Xu thế và tình trạng áp 

lực đối với rừng
Xu thế và tình trạng 
áp lực đối với rừng

Cường độ thu lượm lâm sản ngoài gỗ Xu thế và tình trạng áp 
lực đối với rừng

Xu thế và tình trạng 
áp lực đối với rừng
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Các chỉ số tiềm năng cấp chủ rừng Làm chỉ số ở cấp
Trung ương Tỉnh

Diện tích rừng bị mất do cháy rừng Xu thế và tình trạng 
diện tích rừng bị mất

Xu thế và tình trạng 
diện tích rừng bị mất

Diện tích rừng bị mất do bệnh Xu thế và tình trạng 
diện tích rừng bị mất

Xu thế và tình trạng 
diện tích rừng bị mất

Diện tích rừng bị mất do các lý do khác Xu thế và tình trạng 
diện tích rừng bị mất

Xu thế và tình trạng 
diện tích rừng bị mất

Số vụ cháy rừng  Xu thế và tình trạng áp 
lực đối với rừng

Xu thế và tình trạng 
áp lực đối với rừng

Cường độ săn bắn Xu thế và tình trạng áp 
lực đối với rừng

Xu thế và tình trạng 
áp lực đối với rừng

Cường độ chăn thả súc vật Xu thế và tình trạng áp 
lực đối với rừng

Xu thế và tình trạng 
áp lực đối với rừng

Các chỉ số gián tiếp khác làm giảm khai 
thác và sử dụng  lâm sản

Việc lựa chọn các chỉ số phù hợp nhất ở cấp chủ rừng sau đó được xác định thông qua các cuộc 
hội thảo nhiều bên, gồm tham vấn với đại diện các cấp chính quyền (trung ương, tỉnh và địa 
phương) và đại diện với các đơn vị quản lý rừng, các nhà khoa học từ viện nghiên cứu, đại học, 
chủ rừng và cộng đồng địa phương. Có thể sử dụng các chỉ số tiềm năng được nêu tại Bảng 3 
làm chỉ số dự bị, trong khi có thể bổ sung các chỉ số hoặc các chỉ số không thích hợp bị loại bỏ. 

Các Ban quản lý rừng phòng kiểm lâm huyện  được (hoặc có thể được) lựa chọn làm công tác 
thúc đẩy thực hiện PBM và không có thông tin cơ sở về Đa dạng sinh học cần thu thập số liệu tại 
hiện trường để chuẩn bị cho các cuộc họp. Số liệu cần bao gồm các nội dung sau và cần được 
thu thập với ý kiến của chuyên gia, kết quả nghiên cứu, báo cáo và tài liệu chính sách liên quan:

• Mục tiêu quản lý rừng cụ thể  

• Loại rừng

• Đe dọa chính đối với rừng và đa dạng sinh học

• Danh sách các loài động vật mà người dân/cán bộ ban quản lý rừng địa phương đã biết 
(danh sách cần được xây dựng với sự tham gia của người dân và cán bộ địa phương)

Trong hội thảo cần thực hiện các hoạt động sau để hoàn thiện các chỉ số:

1) Rà soát các mục tiêu Đa dạng sinh học tỉnh và quốc gia – rà soát các chỉ số Đa dạng sinh 
học tỉnh/quốc gia và các chỉ số tiềm năng được mô tả trong mục 2.2 ở trên. Chỉ lựa chọn 
các chỉ số phù hợp và khả thi từ danh sách.

2) Lựa chọn địa điểm PBM ưu tiên - Có 3 phương án lựa chọn địa điểm giám sát được nêu 
tại mục 4. Các bên tham gia cuộc họp sẽ lựa chọn phương án thích hợp nhất cho việc 
giám sát mục tiêu Đa dạng sinh học của tỉnh. Tổng diện tích giám sát cần được xác định 
dựa trên năng lực của tỉnh, gồm nguồn lực tài chính và nhân sự để duy trì cơ chế giám sát.  

3) Xác định mục tiêu quản lý rừng và đa dạng sinh học tại các địa điểm giám sát được lựa chọn  
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4) Rà soát số liệu cơ bản về Đa dạng sinh học tại các địa điểm giám sát được lựa chọn -chủ 
rừng ở các địa điểm được lựa chọn (hoặc huyện được chọn) cho thấy mục tiêu quản lý 
rừng, loại sinh thái rừng, số liệu Đa dạng sinh học cơ sở và các mục tiêu giám sát Đa dạng 
sinh học.

5) Hoàn thiện các chỉ số áp lực và tình trạng Đa dạng sinh học cho PBM với các chủ rừng 
được lựa chọn - dựa trên các chỉ số tiềm năng được nêu trong Bảng 3 và loại hình sinh 
thái rừng của địa điểm giám sát được lựa chọn, người tham gia cần hoàn thiện các chỉ 
số sức khỏe hệ sinh thái và áp lực đối với Đa dạng sinh học phù hợp cho địa điểm giám 
sát cụ thể này. Các chỉ số sức khỏe hệ sinh thái bao gồm chỉ số loài. Chỉ số loài được lựa 
chọn dựa trên các nguyên tắc được mô tả trong phần 2.2.

Tại tỉnh Lâm Đồng, một số ít chỉ số áp lực và trạng thái cơ bản được đề xuất để đánh giá sức 
khỏe hệ sinh thái và rừng lá rộng, rừng hỗn giao lá rộng và lá kim, rừng lá kim tại 4 địa điểm dự án 
MB-REDD - Bảo Lâm, Đơn Dương, công ty Lâm nghiệp Lộc Bắc và Ban quản lý Rừng Phòng hộ 
D’Ran. 

Ban đầu, các chỉ số loài động thực vật không được đề xuất do thiếu nguồn lực (ngân sách và 
chuyên gia địa phương). Do đó, chương trình thí điểm PBM năm 2014 không bao gồm giám sát. 
Tuy nhiên, trong suốt năm 2015 dự án MB-REDD đã nỗ lực huy động chuyên gia đa dạng sinh 
học xây dựng danh sách các loài tiêu biểu để giám sát, dựa trên các kiến thức chuyên môn và 
tham vấn chủ rừng, cán bộ kiểm lâm và cộng đồng địa phương. Sau đó các nhóm giám sát rừng 
cũng được tập huấn về nhận biết các loài.  

Các chỉ số ứng phó được thu thập tốt nhất từ các đơn vị liên quan như ban quản lý rừng ở cấp 
huyện và tỉnh, do đó đặc biệt có ích cho PBM. Các chỉ số ứng phó với áp lực có thể bao gồm số 
lượng hương ước về bảo tồn của địa phương, tần xuất tuần tra rừng, số trạm kiểm lâm, diện tích 
rừng có hương ước bảo tồn, các hoạt động phát triển thay thế đóng góp cho bảo tồn Đa dạng sinh 
học, dự án bảo tồn, ngân sách bảo tồn đa dạng sinh học, số lượng kế hoạch/chính sách được ban 
hành để ứng phó với các áp lực về đa dạng sinh học, và các chính sách giải quyết vấn đề quyền 
theo truyền thống, nâng cao khả năng tiếp cận các nguồn lực và các hoạt động hợp tác.

Bảng 4: Chỉ số về sức khỏe hệ sinh thái rừng và áp lực lên đa dạng sinh học được đề xuất 
để thí điểm giám sát đa dạng sinh học tại các địa điểm được lựa chọn 

Các chỉ số Các chỉ số phục vụ các cấp độ
Cấp quốc gia Cấp tỉnh

Chỉ số về sức khỏe hệ sinh thái
Độ che phủ tán cây Status and trend in 

ecosystem health/ Quality 
of forest

Trend and status of 
threatened species 
recorded

Area of sustainable forest 
management

Status and trend in 
ecosystem health/ quality 
of forest

Endemic, rare, precious 
and threatened species 
recorded

Mật độ cây
Số loài cây
Số lượng các loài động vật quan trọng 
đối với địa phương được chọn (VD 
ở Lâm Đồng - linh trưởng, chim trĩ, 
hươu, rắn…)
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Các chỉ số Các chỉ số phục vụ các cấp độ
Cấp quốc gia Cấp tỉnh

Tần suất các loài thực vật quan 
trọng với địa phương (VD: lá kim,  
loài hai cánh, mộc lan)
Cường độ khai thác gỗ Xu hướng và tình trạng áp 

lực lên rừng
Xu hướng và tình trạng áp 
lực lên rừng

Cường độ khai thác LSNG Xu hướng và tình trạng áp 
lực lên rừng

Xu hướng và tình trạng áp 
lực lên rừng

Diện tích rừng bị mất do cháy rừng Xu hướng và tình trạng 
của diện tích rừng bị mất

Xu hướng và tình trạng 
của diện tích rừng bị mất

Diện tích rừng bị chuyển đổi mục 
địch

Xu hướng và tình trạng 
của diện tích rừng bị mất

Xu hướng và tình trạng 
của diện tích rừng bị mất

Số sự cố gây cháy Xu hướng và tình trạng áp 
lực lên rừng

Xu hướng và tình trạng áp 
lực lên rừng

Cường độ săn bắn, săn bắt trộm Xu hướng và tình trạng áp 
lực lên rừng

Xu hướng và tình trạng áp 
lực lên rừng

Cường độ chăn thả gia súc Xu hướng và tình trạng áp 
lực lên rừng

Xu hướng và tình trạng áp 
lực lên rừng
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3.1 Phương pháp thu thập dữ liệu

Các chương trình PBM thường áp dụng một hoặc cả hai phương pháp thu thập thông tin: 1) Thu 
thập thông tin chính trong rừng trong quá trình tuần tra hoặc khảo sát ô mẫu hay tuyến khảo sát; 
2) phỏng vấn và/hoặc thảo luận nhóm để thu thập thông tin dựa trên kiến thức và quan điểm của 
người dân.  

Các phương pháp thu thập số liệu cho các chỉ số đa dạng sinh học khác nhau (chỉ số sức khỏe hệ 
sinh thái và chỉ số loài) và chỉ số áp lực đối với đa dạng sinh học được thảo luận trong các phần 
tiếp theo.

3.1.1 Thu thập số liệu về các chỉ số sức khỏe hệ sinh thái bao gồm chỉ số loài

Phương pháp thu thập dữ liệu cho các chỉ số về sức khoẻ hệ sinh thái và các chỉ số về mối đe 
dọa thường được áp dụng cho mọi hệ sinh thái rừng. Các phương pháp phổ biến nhất là: 

• Diễn đoán ảnh viễn thám để đánh giá khu vực, sự kết nối và chất lượng ở quy mô lớn

• Đo lường diện tích khu vực để đánh giá khu vực, sự kết nối và chất lượng với quy mô lớn

• Xây dựng các tuyến điều tra để thu thập một cách có hệ thống các số liệu về các chỉ số 
sức khỏe hệ sinh thái được lựa chọn làm chỉ số loài hoặc cấu trúc rừng và thực vật

• Ô mẫu để thu thập một cách có hệ thống các số liệu về các chỉ số sức khỏe hệ sinh thái 
được lựa chọn làm chỉ số loài hoặc cấu trúc rừng và thực vật

• Giám sát bằng ảnh chụp cho các chỉ số liên quan đến thảm thực vật và hệ sinh thái

Các phương pháp thu thập số liệu cho chỉ số loài phụ thuộc và các đặc điểm của mỗi loài cụ thể. 
Mặc dù các phương pháp thu thập số liệu gồm: a) ô mẫu, b) tuyến và điểm quan sát, c) thảo luận 
nhóm hoặc phỏng vấn thu thập thông tin liên quan. Điều kiện thời tiết, thời điểm trong ngày và 
mùa có thể quan trọng đối với hoạt động của các loài động vật khác nhau. Giữ các yếu tố biến 
thiên này ổn định cho thể giảm công sức ghi chép số liệu hiện trường. Ghi chép số liệu cũng rất 
khác nhau, một số loài có thể quan sát trực tiếp hoặc qua dấu vết, các loài khác có thể ghi chép 
qua tiếng kêu… Sự tham gia của người dân địa phương có thể đảm bảo việc thu thập số liệu 
được lặp lại ở cùng thời điểm trong cùng điều kiện với một thời gian dài.

Tại Lâm Đồng, dự án đã thí điểm thu thập số liệu tại các ô mẫu và tuyến cố định. Địa điểm ô và 
tuyến được xác định bằng cách phân tầng (xem mục 3.2.1 dưới đây). Cần có các ô mẫu cố định 
để giám sát các-bon rừng. Do đó có thể kết hợp các mục địch thu thập số liệu tại các ô mẫu để tiết 
kiệm tối đa chi phí, tức là thu thập thông tin để tính toán trữ lượng các-bon rừng (VD: đường kính 
phần nở nhất của cây đứng, chiều cao của cây, độ che tán cây…) và ghi chép các loài cây và thực 
vật tại cùng ô mẫu. 

3.1.2 Thu thập số liệu về chỉ số áp lực

Có một số phương pháp để thu thập dữ liệu về các chỉ số về áp lực, bao gồm: 

• Tuyến khảo sát và các điểm  và các ô mẫu để đánh giá mức độ tác động trên mặt đất từ 
khai thác gỗ, thu thập lâm sản ngoài gỗ, săn bắn và chăn thả gia súc;

3. Thu thập dữ liệu, quản lý, phân tích và 
báo cáo
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• Thảo luận nhóm tập trung để thu thập dữ liệu về số lượng và loại hình khai thác và vị trí 
khai thác, số lượng chăn thả gia súc thuần trong khu vực rừng;  

• Điều tra hộ gia đình để thu thập dữ liệu về số lượng và loại hình khai thác sản phẩm cũng 
như vị trí khai thác, số lượng chăn thả gia súc thuần trong khu vực rừng;

• Phỏng vấn các đầu mối cung cấp thông tin quan trọng để thu thập dữ liệu về số lượng và 
loại hình khai thác sản phẩm cũng như địa điểm khai thác, số lượng chăn thả gia súc thuần 
trong khu vực rừng; 

• Hồ sơ chủ rừng cho các chỉ số liên quan đến loại hình và số lượng lâm sản được thu 
hoạch.

Số liệu thu thập qua phỏng vấn hoặc thảo luận nhóm về áp lực đối với hệ sinh thái có thể hữu ích, 
tuy nhiên trong nhiều trường hợp lại khó đạt được thông tin chính xác vì các áp lực thường là các 
hoạt động trái phép như săn bắn, phát quang rừng lấy đất nông nghiệp, khai thác gỗ hoặc lâm 
sản ngoài gỗ trái phép. Do đó các hộ dân sống dựa vào rừng và các cơ quan quản lý rừng có thể 
không báo cáo đủ thông tin về mức độ khai thác hoặc từ chối/không báo cáo một số hoạt động. Vì 
các lý do này, nên thực hiện một số hình thức kiểm tra hiện trường và đo áp lực chỉ số, VD đi bộ 
dọc theo tuyến khảo sát để ghi chép bằng chứng về áp lực (chòi săn bắn, bẫy, cháy rừng…). 

Tại các ô mẫu ở Lâm Đồng, số liệu các chỉ số áp lực được ghi chép trong các chuyến khảo sát Đa 
dạng sinh học mùa mưa và mùa khô. Thu thập thông tin về tình trạng hệ sinh thái cực kỳ khó khăn 
và tốn thời gian (để xác định loài) và do đó thường chỉ được thực hiện hai lần một năm (khảo sát 
mùa mưa và mùa khô). Tuy nhiên, thu thập thông tin về áp lực về mặt nào đó còn dễ dàng hơn và 
có thể thu thập nhiều thông tin hơn trong các chuyến tuần tra định kỳ (VD: hằng tháng) do cán bộ 
kiểm lâm và các hộ ký hợp đồng thực hiện.  

3.1.3 Tần suất và phương pháp thu thập  

Tần suất và phương pháp thu thập số liệu cho một số chỉ số chính được đề xuất trong Bảng 6.  

Bảng 5: Tần suất và phương pháp thu thập dữ liệu

Các chỉ số Tần suất Phương pháp/ 
Nguồn dữ liệu

Độ che phủ rừng
Khu rừng đặc dụng 1 đến 5 năm Viễn thám, đo đạc tại 

thực địa
Khu rừng phòng hộ 1 đến 5 năm Viễn thám, đo đạc tại 

thực địa
Khu vực quản lý rừng bền vững Một lần mỗi năm Cấp chứng chỉ, đánh 

giá tại thực địa

Khu rừng trồng Một lần mỗi năm Viễn thám, đo đạc tại 
thực địa



www.snv.org38 SNV REDD+ www.snv.org38 SNV REDD+

Các chỉ số Tần suất Phương pháp/ 
Nguồn dữ liệu

Các chỉ số sức khỏe hệ sinh thái
Độ che phủ tán cây 1,2 lần/năm Ô mẫu
Mật độ cây 1,2 lần/năm Ô mẫu
Số loài cây 1,2 lần/năm Ô mẫu
Mật độ cây được tái sinh mỗi loài 1,2 lần/năm Ô mẫu
Số lượng cây chết 1,2 lần/năm Ô mẫu
Mật độ tre 1,2 lần/năm Ô mẫu
Dây leo & cây leo 1,2 lần/năm Ô mẫu
Số loài thực vật 1,2 lần/năm Ô mẫu
Cấu trúc rừng 1,2 lần/năm Ô mẫu
Thành phần của cây 1,2 lần/năm Ô mẫu
Lớp kích thước cây 1,2 lần/năm Ô mẫu
Độ che phủ thảm thực vật tầng thấp 1,2 lần/năm Ô mẫu
Giám sát dân số
Số lượng các loài động vật quan trọng đối với 
địa phương được chọn (VD ở Lâm Đồng - linh 
trưởng, chim trĩ, hươu, rắn…)

2 lần/năm (khảo sát 
mùa khô và mùa 
mưa)

Ô mẫu và khảo sát 
dọc tuyến

Tần suất các loài thực vật quan trọng với địa 
phương (VD: lá kim,  loài hai cánh, mộc lan)

2 lần/năm (khảo sát 
mùa khô và mùa 
mưa)

Ô mẫu và khảo sát 
dọc tuyến

Các chỉ số áp lực lên đa dạng sinh học 
Cường độ khai thác gỗ 2 lần/năm (khảo sát 

mùa khô và mùa 
mưa)

Tuần tra thường 
xuyên

Khảo sát dọc tuyến 

Tuần tra thường 
xuyên

Cường độ khai thác LSNG
Diện tích rừng bị mất do cháy rừng
Diện tích rừng bị chuyển đổi mục đích
Số sự cố gây cháy
Cường độ săn bắn, săn bắt trộm
Cường độ chăn thả gia súc

3.2 Lấy mẫu phân lớp và xác định ô mẫu và tuyến khảo sát cố định

3.2.1 Xây dựng các lớp

Việc lấy mẫu phân lớp đặc biệt cần đặc biệt lưu ý là số lượng ô mẫu và tuyết điều tra càng ít tốt. 
Phân lớp  rừng là phần chủ yếu của giám sát rừng cho cả các-bon và đa dạng sinh học. Các tài 
liệu hướng dẫn giám sát các-bon bằng tiếng Việt đã được xây dựng trước đây trong khuôn khổ 
dự án MB-REDD. PBM có thể tuân theo các hướng dẫn này, vì lấy mẫu phân lớp phù hợp với cả 
PCM và PBM. Thể tích rừng/sinh khối/thành phần các-bon là yếu tố biến thiên quan trọng nhất 
trong xác định tầng rừng. Rừng được chia thành các khu không chồng chéo với trữ lượng ít nhiều 
ổn định được gọi là tầng (các lớp đồng nhất) bao gồm toàn bộ diện tích của chủ rừng. Mẫu ngẫu 
nhiên đơn giản sẽ được lấy một cách riêng rẽ hoặc đặt dọc theo tuyến khảo sát từ mỗi tầng. 
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Sự phân tầng phải được thực hiện bằng cách tận dụng bản đồ chất lượng cao có sẵn về độ che 
phủ thảm thực vật được cập nhật. Nếu bản đồ về độ che phủ thảm thực vật chất lượng cao có 
sẵn, thì các tầng có thể được phát triển dựa trên các loại thực vật được phân loại trên bản đồ. Mỗi 
loại thực vật trên bản đồ sẽ là một tầng. Các hình ảnh viễn thám cũng có thể được tham khảo. Tại 
một số khu vực, hình ảnh Google Earth cũng có độ  phân giải cao cần thiết.

Nếu bản đồ cập nhật về độ che phủ rừng chất lượng cao không có sẵn hoặc không khả thi, thì 
các tầng có thể được xây dựng thông qua bản đồ tài nguyên có sự tham gia sử dụng kiến thức 
địa phương về tình trạng tài nguyên. Phương pháp này đòi hỏi phải thực hiện thực hiện từ 3-5 giờ 
với khoảng từ 7-10 người được lựa chọn được gọi là “đầu mối cung cấp thông tin chính”. Đầu mối 
cung cấp thông tin chính là những người biết rất rõ về diện tích rừng. Họ được mời tham gia vào 
các bài lập bản đồ tài nguyên

• Mô tả các loại rừng khác nhau/các hệ sinh thái trong toàn bộ diện tích rừng  

• Vẽ bản đồ về toàn bộ diện tích rừng với ranh giới của từng loại rừng/hệ sinh thái (mỗi trạng 
thái rừng được coi là một tầng)

• Thảo luận và sửa bản đồ đã vẽ 

• Thêm lớp  bản đồ địa hình  vào bản đồ đã vẽ

• Xác minh thực địa có thể là cần thiết đối với ranh giới chính xác của từng trạng thái rừng 
(không cần thiết nếu ranh giới được xác định rõ ràng như sông, suối, dãy núi)

Tại Việt Nam, tất cả các tỉnh đều có bản đồ thảm thực vật chất lượng cao có thể sử dụng cho các 
mục đích phân tầng khác. Tỉnh Lâm Đồng có khoảng 17 loại đất và rừng khác nhau, như trình bày 
dưới đây theo hệ thống phân loại quốc gia cho các nhóm đất và loại rừng khác nhau (thông tư số 
34/2009/TT-BNN&PTNT do Bộ NNPTNT ban hành). Tại mỗi địa điểm, các ô mẫu và tuyến khảo 
sát đều được phân bổ đều theo các loại rừng khác nhau. Cách dự tính số ô mẫu và tuyến khảo 
sát cần thiết được trình bày trong mục dưới đây.

Kinh nghiệm PBM ở Lâm Đồng cho thấy rằng các ô mẫu và tuyến khảo sát cũng cần được điều 
chỉnh tại hiện trường do thường xuyên thiếu nhất quán giữa bản đồ độ che phủ rừng và thực tế 
hiện trường.  

Bảng 6:  Loại đất và rừng ở Lâm Đồng

Số Phân loại đất/rừng
1. Rừng lá rộng thường xanh - Giàu
2. Rừng lá rộng thường xanh – Trung bình
3. Rừng lá rộng thường xanh - Nghèo
4. Rừng lá rộng thường xanh - Tái sinh
5. Rừng rụng lá
6. Rừng tre
7. Rừng hỗn giao tre gỗ  
8. Rừng rụng lá - Giàu
9. Rừng rụng lá – Trung bình
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Số Phân loại đất/rừng
10. Rừng rụng lá - Nghèo
11. Rừng rụng lá - Tái sinh
12. Rừng hỗn giao lá rộng và lá kim
13. Rừng trồng
14. Đất trống
15. Đất nông nghiệp và các loại đất khác  
16. Sông hồ
17. Đất thổ cư

3.2.2 Ước tính số lượng ô mẫu và tuyến khảo sát cần thiết

Số lượng ô mẫu cần có phụ thuộc nhiều vào sự biến động của đối tượng điều tra chứ không phải 
diện tích của đối tượng  (Vos và cộng sự 1999). Các khu vực rộng lớn và rất đồng nhất có thể lấy 
ít mẫu vì ít thay đổi; Các khu vực nhỏ không đồng nhất cần số lượng ô mẫu lớn là do sự biến đổi 
chứ không phải do kích thước. Độ biển động và số ô mẫu có thể giảm bớt nếu tầng có  biến động 
lớn lại được tiếp tục phân thành các tầng nhỏ hơn. Một nguyên tắc theo kinh nghiệm đó là chọn 
từ 15 đến 30 ô mẫu cho mỗi loại hệ sinh thái (Vos và cộng sự 1999). Tối thiểu là lấy 10 ô mẫu 
(Pichette và cộng sự 1999). Cách tốt nhất là bắt đầu với 10-30 ô mẫu ở mỗi tầng và sau đó bổ 
sung các ô tiếp theo để đạt độ chính xác cần thiết nếu tính biến thiên cao. Bảng X dưới đây cho 
thấy số lượng ô mẫu được khảo sát tại địa điểm thí điểm Lâm Đồng 2014. 

Số lượng và độ dài tuyến khảo sát phụ thuộc vào các mối quan tâm thực tế như nguồn lực tài 
chính và nhân sự cũng như địa hình. Lý tưởng nhất là mỗi tầng có ít nhất một tuyến khảo sát và 
có nhiều tuyến hơn cho các tầng trên địa bàn rộng lớn. Bảng X dưới đây cho thấy số lượng các 
tuyến cho mỗi tầng tại 4 địa điểm PBM ở Lâm Đồng, với mỗi tuyến dài 1.000 m. 

Bảng 7: Số lượng và độ dài tuyến khảo sát cho mỗi tầng  

Địa điểm Tầng Diện tích 
(ha)

Số ô 
mẫ

Số tuyến 
khảo sát 

(mùa mưa)

Số tuyến 
khảo sát 

(mùa khô)
Bảo Lâm Rừng lá rộng thường xanh - Trung bình  2.795,4 0 3 4

Rừng lá rộng thường xanh -nghèo 4 0 0
Rừng lá rộng lá kim hỗn giao - Trung 
bình  

3.160 9 2 0

Rừng lá rộng lá kim hỗn giao - 
Nghèo 0 1 0

Rừng tre gỗ hỗn giao 9.847 3 3 0
Rừng tre 0 0

18 9 4
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Địa điểm Tầng Diện tích 
(ha)

Số ô 
mẫ

Số tuyến 
khảo sát 

(mùa mưa)

Số tuyến 
khảo sát 

(mùa khô)
D’Ran Rừng lá rộng thường xanh - Giàu  2.969,1 4 6 2

Rừng lárộng thường xanh - Trung 
bình  1 5 2

Rừng lá rộng thường xanh - Nghèo 3 0 0
Rừng lá rộng thường xanh tái sinh 3 0 0
Rừng lá kim - Giàu 8.639 5 1 0
Rừng lá kim - Trung bình  12 2 0
Rừng lá kim - Nghèo 5 1 0

33 15 4
Đơn 
Dương

Rừng lá rộng thường xanh - Giàu  8.459,1 4 5 2
Rừng lárộng thường xanh - Trung 
bình  17 0 0

Rừng lá rộng thường xanh - Nghèo 2 0 0
Rừng lá rộng thường xanh tái sinh 2 1 0
Rừng lá kim - Trung bình  927 4 0 0
Rừng lá rộng lá kim hỗn giao – trung 
bình

812,5 8 0 0

Rừng lá rộng lá kim hỗn giao tái sinh 0 0 2
Rừng lá rộng lá kim hỗn giao – 
nghèo 2 0 0

Rừng rụng lá - trung bình 2.718,9 0 2 2
Rừng tre gỗ hỗn giao 3.353 0 4 0

39 12 6
Lộc Bắc Rừng lá rộng thường xanh - Giàu  17.284,6 3 5 2

Rừng lárộng thường xanh - Trung 
bình  19 2 2

Rừng lá rộng thường xanh - Nghèo 8 2 0
Rừng lá rộng lá kim hỗn giao – trung 
bình 1 1 0

Rừng tre gỗ hỗn giao 5.257,7 14 1 0
45 11 4

Bài học kinh nghiệm chính từ Lâm Đồng là có thể giảm số lượng và chiều dài tuyến khảo sát để 
tiết kiệm chi phí. Như thể hiện trong bảng dưới đây, các cuộc khảo sát thực hiện trong năm 2015 
bao gồm 47 tuyến đã được khảo sát vào mùa mưa nhưng số lượng này đã giảm xuống còn 18 
trong chuyến khảo sát mùa khô sau đó. Số tuyến khảo sát được giảm do nhiều nguyên nhân:   

• Một số tuyến không có tiềm năng lưu chép các loài quan trọng: hầu hết các chỉ số loài 
được lựa chọn thuộc loại hiếm và bị đe dọa, có xu hướng được tìm thấy ở các khu rừng tự 
nhiên chất lượng trung bình-giàu. Do vậy, rừng nghèo thường không được lấy mẫu vì khó 
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tìm thấy các loài tại đây. Các mối đe dọa đối với rừng nghèo cũng không nhiều vì rừng ít 
giá trị.

• Một số tuyến khảo sát được lên kế hoạch là ở rừng nhưng trên thực tế lại không phải ở rừng

• Một số khu rừng được giao lại cho các chủ rừng khác  

• Một số tuyến rất khó tiếp cận (để khảo sát và khai thác): các địa điểm này có thể cho thấy 
Đa dạng sinh học ở cấp độ cao nhất và do đó rất cần được khảo sát. Tuy nhiên, cũng rất 
cần đảm bảo PBM hiệu quả về chi phí, sát thực tế và trên hết là an toàn, trong bối cảnh 
người dân địa phương tham gia và được hưởng mức thù lao thấp

• Số tuyến khảo sát cũng được giảm để cắt giảm các chi phí không cần thiết

Mọi hoạt động PBM ở các địa điểm riêng biệt cần tiến hành khảo sát số liệu cơ sở ban đầu trước 
khi quyết định số tuyến khảo sát sát với thực tế hơn để giám sát nhiều lần. Cần tới tận hiện 
trường để xác định tuyến khảo sát nào là có ích và khả thi cho việc thu thập thông tin liên quan. 

3.2.3 Bố trí ô mẫu

Cách bố trí ô mẫu đã được thiết kế trong quá trình xây dựng phương pháp giám sát các-bon PCM 
(xem Bảo Huy và cộng sự, 2013). Phương pháp PBM cũng áp dụng cách bố trí như vậy vì các 
ô mẫu cùng loại đều thích hợp với cả PCM và PBM. Khuyến nghị thực hiện cả hai phương pháp 
PCM và PBM vào cùng thời điểm tại cùng ô mẫu để tiết kiệm chi phí và thời gian.

Ô hình tròn lồng nhau gồm 3 vòng tròn đồng tâm hay các ô phụ được sử dụng như trình bày tại 
Hình 1a dưới đây. Đó là các ô phụ 1: bán kính 1 m, diện tích 3,64 m2, ô phụ 2: bán kính 5,64m, 
diện tích 100 m2,  ô phụ 3: bán kính 12,62 m, diện tích 500 m2.

Hình 2 . Sơ đồ bố trí ô mẫu tròn lồng nhau với 3 ô phụ đồng tâm   

Tại một số địa điểm có sườn dốc, ô tròn lồng nhau có thể không phù hợp với thực tế, thay vào đó 
có thể sử dụng các ô hình vuông. Sử dụng các ô có kích thước 20 x 25 m, được chia thành 3 ô 
mẫu phụ lồng nhau: ô phụ 1: 1x1 m, ô phụ 2: 5x5 m và ô phụ 3: 20 x25 m (xem Hình 1b dưới đây).
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Hình 3. Sơ đồ bố trí ô mẫu vuông lồng nhau với 3 ô phụ 

3.4 Nhóm thu thập dữ liệu

Thành lập nhóm thu thập dữ liệu phụ thuộc vào địa điểm được lựa chọn để giám sát đa dạng 
sinh học và các cách sắp xếp quản lý rừng, vốn có thể khác nhau tùy theo chức năng rừng (bảo 
tồn, phòng hộ, sản xuất) và chủ rừng (hộ gia đình, cộng đồng, xã, ban quản lý rừng, công ty lâm 
nghiệp…). Do vậy, các nhóm thu thập dữ liệu phải được thiết lập phù hợp với từng loại rừng chức 
năng.  

Nhóm thu thập dữ liệu cần bao gồm từ 3-5 người. Nhóm cần có những thành viên biết rõ về diện 
tích rừng và hiểu biết về tên các loài động thực vật. Hộp 4 dưới đây mô tả thành phần nhóm được 
thành lập tại các địa điểm PBM ở Lâm Đồng. Cấu trúc này được coi là rất phù hợp với các địa bàn 
khác tại Việt Nam, tương tự như các cách sắp xếp điển hình cho công tác tuần tra rừng Việt Nam, 
VD: thực hiện theo hợp đồng bảo vệ rừng và Chương trình 661.

Hộp 4: Thành phần nhóm PBM ở Lâm Đồng

Trưởng nhóm – cán bộ Phòng Kiểm lâm huyện hoặc chủ rừng lớn 

Trách nhiệm:  

- Mọi hoạt động giám sát  

- Quản lý thành viên nhóm  

- Tổng hợp số liệu hiện trường thu thập được và nộp số liệu lên điều phối viên tỉnh 
và huyện

Thành viên nhóm (2-4) – nhân viên của chủ rừng, người dân địa phương

Trách nhiệm: 

- Đo và đếm chỉ số lựa chọn 

- Xác định các loài thực vật  

- Các công việc khác do trưởng nhóm giao  
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3.5 Thiết bị

Dưới đây là danh mục các thiết bị cho PBM tại hiện trường:

• GPS - Khảo sát ranh giới, phân tầng và vị trí lô

• Máy ảnh - chụp ảnh 

• La bàn – xác định phương hướng

• Ống nhòm -  quan sát động vật

• Thước đo khoảng cách – đo khoảng cách để đặt tuyến và chia lô 

• Thước đo đường kính – đo đường kính ngang ngực (DBH) của cây

• Thước đo độ dốc - để đo chiều cao và độ dốc của cây (khi thiết lập ô chuẩn cố định)  

• Giấy ghi chép - ghi dữ liệu 

• Bút chì và bút dạ - ghi dữ liệu

• Thẻ để đánh dấu ô

• Bản đồ - bản đồ về địa hình và độ che phủ thảm thực vật

• Bộ dụng cụ sơ cứu

• Thiết bị cắm trại để ngủ qua đêm trong rừng  

• Dao – đi bộ dọc tuyến

• Túi nhựa đựng tài liệu và số liệu ghi chép

• Túi nilon đựng mẫu

3.6 Nhập dữ liệu

Thông tin về các chỉ số Đa dạng sinh học liên quan được thu thập qua khảo sát ô mẫu hoặc dọc 
tuyến, sau đó được nhập vào 8 bảng số liệu. Các mẫu bảng được nêu trong Phụ lục 1. 

Bảng số liệu 1-5 gồm các thông tin được thu thập qua khảo sát ô mẫu. Các bảng này gồm thông 
tin về cái loài thực vật/cây có thể dùng để đếm các loài phong phú và IVI. 

Bảng số liệu 6 gồm các thông tin về sức khỏe/tình trạng hệ sinh thái được thu thập về các loài 
thực vật quan trọng qua khảo sát tuyến. Khi nhập số liệu, tọa độ được ghi chép lại và tình trạng 
các loài thực vật được đánh giá. Có thể chụp ảnh làm ví dụ về đa dạng sinh học thực vật ở một 
ngăn hay một tầng. Khi chụp ảnh nên lưu ý đánh số ảnh trên máy ảnh kỹ thuật số để sau này có 
thể đối chiếu ảnh với số liệu ghi chép.   

Số Tên loài Tọa độ 
VN2000

D 1�3         
(cm)

Cây con, 
cây giống

Tình trạng*
Chung Khoa học
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Bảng số liệu 7 đối chiếu thông tin sức khỏe/tình trạng hệ sinh thái được thu thập về các loài động 
vật quan trọng qua khảo sát dọc tuyến. Tọa độ cũng được ghi chép và ảnh được chụp. Đối với 
các loài động vật quan trọng, loại bằng chứng được ghi chép lại, nghĩa là loài được tìm qua nhìn 
thấy bằng mắt, tiếng kêu, vết chân, phân hoặc các loại bằng chứng khác về sự hiện diện của loài. 
Hoàn cảnh ghi chép thông tin cũng được ghi lại. 

Số Tên loài Bằng 
chứng*

Tọa độ 
VN2000

Số cá 
thể

Số dấu 
hiệu

Ghi chú
Chung Khoa học

* VD: nhìn bằng mắt, tiếng kêu, dấu chân, phân, các loại dấu vết khác  

Bảng số liệu 8 đối chiếu các thông tin về chỉ số áp lực. Tọa độ được ghi chép và mức độ đe dọa 
được nhóm khảo sát đánh giá (0-4; 0 = không bị đe dọa, 4 = đe dọa lớn) cũng được ghi chép khi 
nhập số liệu. Có thể chụp ảnh khi cần.   

Số Tọa độ
Loại đe dọa

Khai thác gỗ 
trái phép

Khai thác 
LSNG

Chăn thả gia 
súc

3.7 Phân tích dữ liệu

Dữ liệu sẽ được các cán bộ của đơn vị bảo vệ rừng phân tích ở cấp huyện hoặc do nhân viên của 
đơn vị chủ rừng. Bản phân tích phải cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe hệ sinh thái, xu thế 
phát triển hệ sinh thái và những yếu tố có thể tạo ra xu hướng hiện có. Xu hướng này sẽ được 
đánh giá thông qua đánh giá tình trạng hiện tại so với tình trạng của nghiên cứu cơ bản và/ hoặc 
tình trạng trước đó cho cùng dữ liệu và việc phân tích tương tự phải báo cáo tăng, giảm hoặc xu 
hướng ổn định cho một chỉ số cụ thể.

Phân tích dữ liệu đối với từng loại trạng thái rừng để tạo ra thông tin về:

• Vị trí (tọa độ GPS)

• Tổng diện tích rừng (ha)

• Xu hướng trong diện tích rừng (tăng/giảm/không thay đổi)

• Xu hướng về sức khỏe hệ sinh thái (cải thiện/suy thoái/không thay đổi)

• Áp lực lên đa dạng sinh học (cao/trung bình/thấp theo định nghĩa được thống nhất)

• Xu hướng áp lực lên đa dạng sinh học (tăng/giảm/không thay đổi)

• Diện tích rừng bị ảnh hưởng do cháy (ha) và xu hướng (tăng/giảm/không thay đổi)

• Diện tích rừng bị mất do các nguyên nhân khác (ha) và xu hướng (tăng/giảm/không thay 
đổi)
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3.8 Báo cáo

3.8.1 Báo cáo cấp huyện và chủ rừng lớn

Dựa trên các số liệu thu thập được, chủ rừng lớn và cấp huyện cung cấp báo cáo hàng năm về 
giám sát đa dạng sinh học. Báo cáo phải bao gồm thông tin về tình trạng hiện tại của đa dạng sinh 
học, áp lực lên đa dạng sinh học và xu hướng phát triển của mỗi chỉ số. Mẫu báo cáo Đa dạng 
sinh học ở hiện trường đính kèm trong Phục Lục X. Nội dung chính của báo cáo này được tóm tắt 
như sau:

 PHẦN 1. THỜI GIAN, PHƯƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU

  PHẦN 2. KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 

  2.1. Độ che phủ rừng phân bố mật độ

  2.2. Các chỉ số về cây gỗ lớn

  2. 1. Độ che phủ và đa dạng thực vật trong hệ sinh thái rừng  

  2.2. Chỉ số  về các cây trưởng thành

  2.3. Chỉ số bụi cây và cây non

  2.4. Chỉ số cây giống

  2.5. Chỉ số tre nứa

  2. 6 Chỉ số các loại động thực vật quan trọng

  2.7 Chỉ số các mối đe dọa Đa dạng sinh học 

 III. KẾT LUẬN

3.8.2 Giám sát Đa dạng sinh học và báo cáo cấp tỉnh

Các địa điểm thí điểm ở Lâm Đồng đã thử nghiệm phương pháp khảo sát PBM, qua đó thu thập 
được số liệu cơ sở từ 4 địa điểm. Các số liệu này cho thấy chủ rừng nào đạt được kết quả quản 
lý rừng. Các số liệu cho từng phần nhỏ của ô mẫu/tuyến khảo sát được tổng hợp ở các cấp chủ 
rừng, huyện và tỉnh.    

Phần 3.9 dưới đây mô tả quá trình quản lý số liệu giữa các cấp một cách chi tiết. Tuy nhiên, bằng 
cách sử dụng R-script, có thể lập báo cáo về các thông số Đa dạng sinh học cho các cấp quản 
lý khác nhau với các loại rừng khác nhau nơi thực hiện giám sát (lưu ý là một số loại rừng không 
được thiết lập tuyến khảo sát do không có tiềm năng ghi chép các chỉ số loài và số liệu về các 
mối đe dọa). Điều đó có nghĩa là hệ thống PBM và cơ sở dữ liệu cho cơ hội giám sát và báo cáo 
về Đa dạng sinh học tại cấp huyện và tỉnh. Các số liệu này có thể hữu ích cho công tác giám sát 
BSAP có thể sử dụng để giám sát tác động của REDD+ lên Đa dạng sinh học. Giám sát tác động 
REDD+ đối với đa sạng sinh học phụ thuộc vào loại thông tin được nêu trong Hệ thống Thông tin 
về Biện pháp An toàn của Việt Nam (SIS).
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4.1 Thiết lập thể chế và trách nhiệm  thực hiện 

Việc thực hiện cơ chế PBM cần được thảo luận tại cuộc họp tỉnh và cơ quan phụ trách, chi Cục 
Kiểm lâm cần chuẩn bị đề xuất hoạt động chi tiết để thực hiện cơ chế PBM. Các vấn đề dưới đây 
cần được cân nhắc trong cuộc họp tỉnh và chuẩn bị đề xuất vận hành:

a) Thành lập nhóm tư vấn tỉnh 

Để hoạt động của chương trình giám sát đa dạng sinh học được thực hiện tốt trên địa bàn tỉnh, 
cần thành lập một nhóm tư vấn kỹ thuật ở cấp tỉnh để tư vấn lựa chọn các chỉ số, đánh giá kết quả 
và xây dựng các giải pháp và kế hoạch hành động. Nhóm tư vấn kỹ thuật phải bao gồm những 
cán bộ đã tốt nghiệp các trường đại học, công tác tại các cơ quan/viện nghiên cứu, các đơn vị 
rừng đặc dụng và các cán bộ của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở NN & PTNT) và 
Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN & MT).

Nhiệm vụ chính của nhóm tư vấn bao gồm:

• Hoàn thiện việc lựa chọn các chỉ số

• Cung cấp hỗ trợ cho tất cả các hoạt động giám sát đa dạng sinh học

• Đóng góp ý kiến về phân tích dữ liệu và báo cáo

• Cung cấp các khuyến nghị để theo dõi kế hoạch hành động

• Đề xuất với chính quyền tỉnh và các chủ rừng cụ thể thực hiện những hành động thích hợp 
để bảo tồn đa dạng sinh học và quản lý rừng

b) Bổ nhiệm cán bộ điều phối giám sát ĐDSH ở cấp tỉnh và cấp huyện

Nhân sự cấp tỉnh

Chi Cục Kiểm lâm tỉnh cần chỉ định một điều phối viên chương trình giám sát đa dạng sinh học ở 
cấp tỉnh. Cán bộ này sẽ chịu trách nhiệm:

• Tổng hợp số liệu cấp tỉnh

• Tiến hành phân tích dữ liệu

• Chuẩn bị báo cáo cuối cùng và tổng hợp các kết quả và đề xuất vào các quá trình quy 
hoạch có liên quan của tỉnh

• Tổ chức các cuộc họp tham vấn cấp tỉnh

• Hỗ trợ điều phối viên cấp huyện cung cấp tập huấn cho các cán bộ thu thập dữ liệu

Cán bộ Điều phối huyện

Một điều phối viên giám sát đa dạng sinh học ở huyện phải được chỉ định cho mỗi huyện. Cán bộ 
này sẽ có trách nhiệm:

• Tổ chức thu thập dữ liệu với các chủ rừng trên địa bàn huyện

• Cung cấp tập huấn cho các cán bộ thu thập dữ liệu

4. Cân nhắc về vận hành thử nghiệm PBM
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• Tổng hợp số liệu từ các chủ rừng trên địa bàn huyện

• Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các cán bộ thu thập dữ liệu

• Hỗ trợ các chủ rừng để phân tích dữ liệu và kết hợp các kết quả và đề xuất vào kế hoạch 
quản lý rừng.

c) Cán bộ đầu mối giám sát Đa dạng sinh học địa phương 

Chủ rừng

Mỗi chủ rừng, VD công ty lâm nghiệp hoặc ban quản lý rừng, cần chỉ định cán bộ phụ trách:

• Báo cáo với điều phối viên giám sát Đa dạng sinh học huyện về kết quả khảo sát PBM  

• Phụ trách tổ chức và thực hiện thu thập dữ liệu thực địa  

• Tổng hợp dữ liệu từ các nhóm khảo sát PBM  

• Hỗ trợ kỹ thuật và tập huấn (hoặc hỗ trợ tập huấn) về kỹ thuật thực địa cho các nhóm PBM  

• Phân tích dữ liệu giám sát Đa dạng sinh học (do chuyên gia hỗ trợ) và lồng ghép các chiến 
lược và hoạt động bảo tồn Đa dạng sinh học vào kế hoạch quản lý rừng

Các cán bộ kỹ thuật khác cũng cần tham gia thu thập dữ liệu và hỗ trợ toàn diện các hoạt động 
PBM.

Các nhóm khảo sát PBM  

• Các nhóm khảo sát PBM gồm khoảng 4-7 thành viên, gồm: 

• Điều phối viên hoặc kỹ thuật viên của chủ rừng  

• Kỹ thuật viên hoặc cán bộ kiểm lâm xã/huyện  

• Thành viên cộng đồng (trong trường hợp Lâm Đồng, đó là thành viên nhóm PFES)

4.2 Yêu cầu tập huấn

Ít nhất cần thực hiện hai loại hình đào tạo/ tập huấn: 1) đào tạo tập huấn viên; và 2) tập huấn cho 
cán bộ thu thập dữ liệu (các nhóm khảo sát PBM địa phương).

Khóa đào tạo tập huấn viên (ToT) cần được tổ chức cho các điều phối viên cấp tỉnh và huyện, các 
cán bộ chịu trách nhiệm về đa dạng sinh học của các chủ sở hữu rừng lớn (vườn quốc gia, rừng 
phòng hộ, Lâm trường quốc doanh, và Ban quản lý rừng). Khóa đào tạo cần tập trung vào:

• Mục tiêu của đa dạng sinh học ở ba cấp độ 

• Lựa chọn địa điểm trong huyện và kỹ thuật lấy mẫu

• Lựa chọn và tổ chức cán bộ thu thập dữ liệu tại thực địa

• Thu thập số liệu tại thực địa

• Kỹ năng cơ bản về quản lý dữ liệu phần mềm
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• Tập hợp dữ liệu, quản lý và phân tích dữ liệu ở cấp huyện và cấp tỉnh

• Lồng ghép kết quả giám sát vào kế hoạch ngành và quản lý ngành

• Xây dựng kế hoạch công tác thí điểm PBM

Khóa đào tạo này sẽ diễn ra trong khoảng sáu ngày bao gồm 3 ngày tập huấn về các kỹ năng 
phần mềm cơ bản và 3 ngày còn lại tập huấn về các chủ đề khác. Tại Lâm Đồng, tập huấn quản lý 
dữ liệu đã tổ chức vào năm 2015, tách biệt với tập huấn về thu thập dữ liệu. Lịch trình này đã diễn 
ra khá thuận lợi vì khó có thể huy động được đủ thành viên tham gia cho 6 ngày. Cần tổ chức đào 
tạo/tập huấn tại hiện trường, đặc biệt là kỹ năng quản lý dữ liệu phần mềm, phân tích dữ liệu và 
báo cáo cho các cán bộ chịu trách nhiệm để sử dụng thành thạo phần mềm.

Tổ chức khóa tập huấn cho các cán bộ thu thập dữ liệu do các điều phối viên cấp huyện thực 
hiện. Khóa tập huấn cần được tiến hành tại một trong các điểm giám sát được lựa chọn. Mỗi địa 
điểm giám sát được lựa chọn sẽ mời ít nhất 5 người tham gia khóa tập huấn.

Khóa tập huấn sẽ bao gồm các chủ đề sau đây: 

• Mục tiêu của giám sát đa dạng sinh học ở các chủ rừng 

• Giới thiệu các chỉ số PBM

• Kỹ thuật lấy mẫu

• Đặt ô mẫu/ tuyến

• Sử dụng thiết bị và hướng dẫn thực địa về xác định loài

• Đo lường dữ liệu và ghi chép

• Kỹ năng làm việc tại thực địa

• Xây dựng kế hoạch công tác thu thập số liệu tại thực địa

Khóa tập huấn cần được tổ chức trong hai ngày bao gồm một ngày lý thuyết và ngày còn lại thực 
hành tại hiện trường. Thu thập dữ liệu phải được thực hiện ngay sau khi tập huấn và tập huấn cần 
được lặp đi lặp lại theo thời gian thu thập dữ liệu tiếp theo.
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Giám sát Đa dạng sinh học là quá trình phức tạp do các vấn đề về phương pháp liên quan tới 
lựa chọn chỉ số phù hợp và phương pháp giám sát. Ngoài ra, còn có nhiều khó khăn khi áp dụng 
phương pháp người dân tham gia cho giám sát Đa dạng sinh học, đặc biệt là đảm bảo chất lượng 
số liệu thu thập ở hiện trường. Kinh nghiệm thí điểm PBM ở Lâm Đồng tương đối khả quan và 
thống nhất với các phương pháp PBM khác trên thế giới (Danielsen và cộng sự 2011; 2010a; 
Sabogal, 2015). 

Các nhóm khảo sát PBM địa phương gồm các cán bộ kỹ thuật của ban quản lý rừng, cán bộ kiểm 
lâm và cộng đồng dân tộc thiểu số đã cho thấy rằng nếu được đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật (hướng 
dẫn phương pháp, đào tạo, thiết bị…) ngay từ đầu, họ sẽ có thể thu thập các dữ liệu đa dạng sinh 
học hữu ích cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm quản lý thích ứng các khu rừng, giám sát 
tác động của các hoạt động REDD+ đối với Đa dạng sinh học, báo cáo về các xu hướng Đa dạng 
sinh học phù hợp với BSAP của tỉnh và quốc gia.

Các dữ liệu thu thập được trong quá trình thí điểm khảo sát ô mẫu và tuyến được sử dụng cho 
báo cáo cơ sở cho 4 địa điểm và làm cơ sở cho hoạt động giám sát tại hiện trường sau này. Hệ 
thống quản lý dữ liệu cũng được xây dựng trên cơ sở dữ liệu từ 4 địa điểm được tổng hợp ở cấp 
tỉnh, cho phép so sánh xu hướng từ mọi loại rừng và giữa các địa điểm khác nhau. Do đó, có 
bằng chứng về ý tưởng, tư liệu, báo cáo cơ sở, đào tạo và hệ thống quản lý dữ liệu đã được chi 
Cục Kiểm lâm Lâm Đồng, các chủ rừng tiếp nhận đầy đủ. 

Các kết quả trên cũng đã được đạt được với chi phí tương đối thấp như là một nỗ lực cố gắng để 
đạt được tính  khả thi / bền vững về tài chính. Chi phí trả trước ban đầu, bao gồm cả các cuộc hội 
thảo để xây dựng bộ tiêu chí, tuyển dụng tư vấn, trang thiết bị, đào tạo và triển khai thí điểm trong 
năm 2014 là khoảng dưới 35.000 USD cho  việc thực hiện thí điểm tại 4 địa điểm (không bao 
gồm các chi phí tổ chức). Chi phí năm đầu tiên cũng là cao hơn do việc mua trang thiết bị và đào 
tạo ban đầu. Những chi phí này có thể giảm trong những năm tới khi các đội điều tra hiện trường 
trở nên quen thuộc với các bước giám sát và kỹ thuật triển khai tại  hiện trường. Ước tính  chi 
phí thường xuyên trong tương lai cho sáu khu vực ưu tiên cao và trung bình ở Lâm Đồng có giá 
khoảng 25.000 USD mỗi năm để theo dõi hai năm một lần (không bao gồm các chi phí tổ chức).

Điều này không có vẻ như rất nhiều, tuy nhiên một tỷ lệ đáng kể ngân sách này sẽ cung cấp đồng 
lợi ích như việc làm và thu nhập tăng thêm giá trị cho một số các hộ gia đình nghèo nhất trong tỉnh 
/ khu vực. Tuy nhiên, mặc dù có vẻ như là một sự đồng thuận chung giữa các học viên rằng giám 
sát có sự tham gia là một cách hiệu quả chi phí của việc thu thập dữ liệu đa dạng sinh học có liên 
quan và hữu ích, nó không nhất thiết phải cộng thêm các chi phí giao dịch bổ sung, hiện không 
tính vào chế độ giám sát rừng chuẩn. Ở Việt Nam,  vẫn cần câu trả lời cho câu hỏi liệu những chi 
phí này có thể được bảo đảm và nếu / làm thế nào thông tin được thu thập bởi phương pháp có 
sự tham gia có thể được tích hợp trong hệ thống giám sát rừng hiện có. Một số xem các chi phí 
giao dịch như là quá lớn trong bối cảnh REDD +, nơi có chi phí thực hiện cần phải được cung cấp 
bởi chính phủ các nước và chỉ sau đó hoàn lại thông qua dựa trên kết quả tài chính (chờ kết quả). 
Hơn nữa, các khoản thanh toán có thể không đáng kể như là kỳ vọng.

Tính khả thi và bền vững tài chính cũng phụ thuộc vào quy mô và phạm vi Hệ thống Thông tin về 
Biện pháp An toàn (SIS) mà  Việt Nam mới bắt đầu quan tâm xây dựng. SIS được sử dụng như 
một phương tiện để mỗi quốc gia thu thập, tổng hợp và cung cấp thông tin (cho UNFCCC) về tình 
hình thực hiện và tuân thủ các biện pháp an toàn Cancun trong suốt quá trình thực hiện hoạt động 
REDD+, bao gồm các hoạt động REDD+ thúc đẩy bảo tồn Đa dạng sinh học. Vì chưa có khuôn 
mẫu thông lệ nào cho SIS, và với giả định rằng có thể xây dựng, thiết kế và phát triển SIS dựa 

5. Kết luận
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trên hệ thống thông tin quốc gia và các nguồn sẵn có tùy theo điều kiện thực tế của từng quốc gia, 
Việt Nam (và các nước thực hiện REDD+ khác) có thể tự do đề xuất:

1. Các mục tiêu của SIS

2. Nhu cầu về thông tin của SIS

3. Cấu trúc SIS

4. Các chức năng SIS  

5. Sắp xếp thể chế của SIS

Do đó, Việt Nam có thể quyết định phát triển SIS với các mục tiêu ngoài báo cáo lên UNFCCC về 
các tác động từ REDD+. Ví dụ, SIS cũng được sử dụng cho lợi ích của quốc gia, để báo cáo về 
các cam kết hiệp ước khác như CBD và phạm vi hệ thống giám sát có thể bao quát toàn bộ hoặc 
một số chính sách và chương trình trong ngành địa chính và lâm nghiệp. Giám sát các chỉ số về 
loài quan trọng và các mối đe dọa có thể phù hợp với bối cảnh này.   

Ví dụ, Việt Nam có thể cân nhắc khả năng kết hợp giám sát các biện pháp an toàn REDD+ (gồm 
các chỉ số Đa dạng sinh học) với giám sát Chi trả Dịch vụ Hệ sinh thái Rừng (PFES). Khái niệm 
PFES nói chung được coi là bước đột phá trong ngành lâm nghiệp ở Việt Nam (Pham và các 
cộng sự, 2013). PFES đóng góp một phần đáng kể (khoảng 22.5-25%) vốn đầu tư cho ngành 
lâm nghiệp (VNFF, 2014, 2015). Trong khi REDD+ được xếp vào phạm vi chính sách PFES tổng 
thể, phần lớn các nguồn ngân sách này hiện đang được thu từ các khoản chi trả từ thủy điện cho 
các dịch vụ bảo vệ rừng thượng nguồn. Ngoài lợi ích kinh tế, PFES còn mang lại nhiều lợi ích 
môi trường và xã hội. PFES cung cấp kinh phí cho các hoạt động bảo vệ rừng ở khu vực chiếm 
khoảng 25% diện tích rừng toàn quốc và tạo việc làm cho cộng đồng nghèo nông thôn. 

Một trong các thách thức hiện nay của PFES ở Việt Nam là tình trạng không rõ ràng của hệ thống 
M&E (Pham và các cống sự, 2014). Công việc cần làm là thiết kế một hệ thống M&E phù hợp với 
PFES. Do đó, i) có thể có sự chồng chéo về địa lý giữa PFES và các địa điểm REDD+, hai hệ 
thống giám sát với cùng yêu cầu giám sát như nhau sẽ tốn kém và không hiệu quả; và ii) chi trả 
PFES đã bao gồm các hoạt động bảo vệ và tuần tra rừng cộng đồng, có tiềm năng cho PBM nếu 
có thể kết hợp các chỉ số với hoạt động giám sát trong phạm vi hệ thống giám sát PFES, bao gồm 
giám sát các biện pháp Đa dạng sinh học REDD+. Toàn bộ 4 địa điểm thử nghiệm tại Lâm Đồng 
đều cung cấp các dịch vụ bảo vệ rừng cho thủy điện dưới hạ nguồn. Do đó, chi trả PFES có thể 
tạm ứng một phần cho các hoạt động giám sát rừng và sau này có thể được bồi hoàn (ít nhất là 
một phần) thông qua các khoản chi trả dựa vào kết quả REDD+ quốc tế.

Do đó, những nỗ lực của đối tác địa phương trong chương trình thí điểm PBM và xây dựng hướng 
dẫn phương pháp này có thể góp phần vào hệ thống giám sát tổng hợp nêu trên.   
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Datasheet 1 

ĐO CÂY TRƯỞNG THÀNH Ô MẪU 500 M2

Mã số ô mẫu:.......…………….........Loại rừng:............................….................................................... 

Tọa độ  UTM/VN2000:.............…...............................................Độ cao:.........………...………………

Địa điểm (xã, huyện):.................................................……………………………...................................

Chủ rừng:...................................................................................Tổng diện tích:.....…..……………....

Ngày thu thập dữ liệu: .........................................................................……………………..................

Tên cán bộ khảo sát:............................................................................…………………......................

Ngăn:..…….…………..........Độ che tán cây (%):....…………….......Số tầng:....………………....gồm: 

tầng chủ đạo  ,    đồng chủ đạo    ,    tầng thấp ,    cây mọc cụm   ,    kém tăng trưởng  

Số Tên loài
Chiều cao cây (m) D 1.3 

(cm)
Tình 

trạng*≤ 10 >10- 15 > 15-20 >20

*Tình trạng: Tốt, xấu (gãy, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, chết)  

Phụ lục 1



www.snv.org 59 SNV REDD+www.snv.org 59 SNV REDD+

Datasheet 2

ĐO CÂY NON VÀ CÂY MỌC CỤM Ở Ô MẪU  100 M2

Mã số ô mẫu:.......…………….........Loại rừng:............................….................................................... 

Tọa độ  UTM/VN2000:.............…...............................................Độ cao:.........………...………………

Địa điểm (xã, huyện):.................................................……………………………...................................

Chủ rừng:...................................................................................Tổng diện tích:.....…..……………....

Ngày thu thập dữ liệu: .........................................................................……………………..................

Tên cán bộ khảo sát:............................................................................…………………......................

Số Tên loài
Chiều cao cây (m) Tình 

trạng*1.5-2 >2-3 >3-4 >5-6 >6-7 >7-8 >8

*Tình trạng: Tốt, xấu (gãy, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, chết)  
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Datasheet 3

ĐO CÂY GIỐNG Ở Ô MẪU  3.14 M2

Mã số ô mẫu:.......…………….........Loại rừng:............................….................................................... 

Tọa độ  UTM/VN2000:.............…...............................................Độ cao:.........………...………………

Địa điểm (xã, huyện):.................................................……………………………...................................

Chủ rừng:...................................................................................Tổng diện tích:.....…..……………....

Ngày thu thập dữ liệu: .........................................................................……………………..................

Tên cán bộ khảo sát:............................................................................…………………......................

Số Tên loài Số cây tính theo chiều cao
Tên chung Tên khoa học < 0.5m 0.5-1m > 1-1.5m
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Datasheet 4 

ĐO BỤI TRE Ở Ô MẪU 100 M2

Mã số ô mẫu:.......…………….........Loại rừng:............................….................................................... 

Tọa độ  UTM/VN2000:.............…...............................................Độ cao:.........………...………………

Địa điểm (xã, huyện):.................................................……………………………...................................

Chủ rừng:...................................................................................Tổng diện tích:.....…..……………....

Ngày thu thập dữ liệu: .........................................................................……………………..................

Tên cán bộ khảo sát:............................................................................…………………......................

Số bụi Tên chung của 
loài

Tên khoa 
học

Chiều 
cao TB

(m)

Số bụi theo tuổi (năm) % bụi   khỏe 
mạnhShoot < 2 2-3 >3
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Datasheet 5

ĐO TRE MỌC TÁN Ở Ô MẪU 100 M2

Mã số ô mẫu:.......…………….........Loại rừng:............................….................................................... 

Tọa độ  UTM/VN2000:.............…...............................................Độ cao:.........………...………………

Địa điểm (xã, huyện):.................................................……………………………...................................

Chủ rừng:...................................................................................Tổng diện tích:.....…..……………....

Ngày thu thập dữ liệu: .........................................................................……………………..................

Tên cán bộ khảo sát:............................................................................…………………......................

Tên loài Bụi tre theo tuổi Số bụi % bụi tre khỏe 
mạnh

Tên chung:............................

......................................................

Tên khoa học: ..........................

......................................................

Măng   

Bụi  < 2 tuổi   

Bụi 2 - 3 tuổi   

Bụi  > 3 tuổi   
Tên chung:............................

......................................................

Tên khoa học: ..........................

......................................................

Măng

Bụi  < 2 tuổi

Bụi 2 - 3 tuổi

Bụi  > 3 tuổi
Tên chung:............................

......................................................

Tên khoa học: ..........................

......................................................

Măng   

Bụi  < 2 tuổi   

Bụi 2 - 3 tuổi   

Bụi  > 3 tuổi   
Tên chung:............................

......................................................

Tên khoa học: ..........................

......................................................

Măng   

Bụi  < 2 tuổi   

Bụi 2 - 3 tuổi   

Bụi  > 3 tuổi   
Tên chung:............................

......................................................

Tên khoa học: ..........................

......................................................

Măng   

Bụi  < 2 tuổi   

Bụi 2 - 3 tuổi   

Bụi  > 3 tuổi   



www.snv.org 63 SNV REDD+www.snv.org 63 SNV REDD+

Datasheet 6 

ĐO CÁC LOÀI THỰC VẬT QUAN TRỌNG TRÊN TUYẾN  

Mã số tuyến khảo sát...........…….....Tên tuyến:.................…………............ngăn:.....…………….......

Loại rừng:........................................................................….....................................……………..……

Tọa độ tuyến: bắt đầu .............……….......kết thúc:..........…......................chiều dài:...……………....

Địa điểm (xã, huyện):............................……………………………......................................................

Chủ rừng:............................................................….....................Tổng diện tích:.………………….......

Ngày thu thập số liệu: ...............................thời điểm bắt đầu:.....…….......thời điểm kết thúc:....….....

Tên cán bộ điều tra:.............................................................................………………….....................

Số Tên loài Tọa độ VN2000 D 1.3 
(cm)

Cây non, 
cây giống

Tình trạng*
Tên chung Tên khoa học

*Tình trạng: Tốt, xấu (gãy, bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, chết)  
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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG  

................(Tên chủ rừng)...................

___________________

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT  

 ĐA DẠNG SINH HỌC  

TẠI

.......(TÊN CHỦ RỪNG)...........

NĂM 201....

(Mẫu báo cáo)

LÂM ĐỒNG – Tháng   /201x

Phụ lục 2: Mẫu báo cáo khảo sát PBM 
cho chủ rừng
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NỘI DUNG

PHẦN 1. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU 

PHẦN 2. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU GIÁM SÁT  

2.1 Độ che phủ tán rừng và mật độ thực vật của hệ sinh thái rừng  

2.2 Danh mục cây trưởng thành của hệ sinh thái rừng   

2.3 Danh mục cây non và cây mọc cụm trong hệ sinh thái rừng

2.4 Danh mục cây giống trong hệ sinh thái rừng

2.5 Danh mục cây tre trong hệ sinh thái rừng

2.6 Danh mục các loài động thực vật quan trọng trong hệ sinh thái rừng

2.7 Danh mục các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học trong hệ sinh thái rừng

PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

3.1 Kết luận

3.2 Đề xuất

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Địa điểm ô mẫu và tuyến khảo sát trong 201x PBM

Phụ lục 2. Thông tin chung về tuyến khảo sast trong 201x

Phụ lục 3. Thông tin chung về ô mẫu 500 m2 trong 201x

Phụ lục 4. Số liệu sơ bộ về cây trưởng thành từ khảo sát ô mẫu trong 201x

Phụ lục 5. Số liệu sơ bộ về cây non và cây mọc cụm từ khảo sát ô mẫu trong 201x

Phụ lục 6. Số liệu sơ bộ về các loài thực vật được ghi chép từ khảo sát tuyến 201x  

Phụ lục 7. Chỉ số giá trị quan trọng (ivi) các loài cây

Phụ lục 8. Tần số xuất hiện cây trưởng thành theo chiều cao thân cây

Phụ lục 9. Tần số xuất hiện cây trưởng thành theo đường kính thân cây D1.3

Phụ lục 10. Tần số xuất hiện cây non và cây mọc cụm theo nhóm chiều cao

Phụ lục 11. Số liệu sơ bộ về cây non và cây giống các loài chính  

Phụ lục 12. Xếp hạng các mối đe dọa trực tiếp đối với đa dạng sinh học qua khảo sát tuyến
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DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

asl   Trên mực nước biển

FC     Công ty lâm nghiệp 

FPD   Cục kiểm lâm

IUCN RL  Danh sách các loài bị đe dọa

MB   Ban Quản lý

MB REDD+  Đa lợi ích môi trường và xã hội từ REDD+ tại Đông Nam Á

NTFP   Lâm sản ngoài gỗ

PBM   Giám sát đa dạng sinh học có sự tham gia

PCM   Giám sát các-bon có sự tham gia

TXG   Rừng lá rộng thường xanh giàu

TXB   Rừng lá rộng thường xanh trung bình

TXN   Rừng lá rộng thường xanh nghèo

TXP   Rừng lá rộng thường xanh tái sinh

RKG   Rừng hỗn giao lá rộng lá kim nghèo

RKM   Rừng hỗn giao lá rộng lá kim trung bình

RKP   Rừng hỗn giao lá rộng lá kim nghèo

RKK   Rừng hỗn giao lá rộng lá kim rất nghèo

LKG   Rừng lá kim giàu

LKB   Rừng lá kim trung bình

LKN   Rừng lá kim nghèo

LKK   Rừng lá kim rất nghèo

LKP   Rừng lá kim tái sinh

HG   Rừng hỗn giao tre-gỗ

TNK   Rừng tre

VRDB   Sách đỏ Việt Nam (2007)
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PHẦN 1. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP THU THẬP DỮ LIỆU

1. Tên chủ rừng: ............................................................................................

2. Tổng diện tích (ha):  ............ha.  Rừng tự nhiên (ha): ............ ha. Rừng trồng (ha): ........... ha

3. Thời gian và phương pháp

• Thời gian giám sát:

 - Mùa mưa: từ  xx/xx/201x  đến: xx/xx/201x 

    - Mùa khô: từ  xx/xx/201x  đến  xx/xx/201x  

• Phương pháp giám sát: 

 1) Khảo sát ô mẫu (ô 500m2): xx ô với tổng diện tích xxx ha

 2) Tuyến khảo sát (chiều dài 1-2 km):  xx tuyến với tổng chiều dài xxx km

 3) Thu thập số liệu thống kê về vi phạm bảo vệ rừng từ ban quản lý của chủ rừng và trạm  
 kiểm lâm địa phương (tên các trạm kiểm lâm)

 Bản đồ vị trí các các ô mẫu và tuyến khảo sát được nêu trong Phụ lục 1

 Thông tin chung về các tuyến khảo sát được nêu trong Phụ lục 2

 Thông tin chung về các ô mẫu được nêu trong Phụ lục 3  

 Bảng 1 cho thấy số ô mẫu và tuyến khảo sát theo từng hệ sinh thái rừng và Bảng 2 cho   
 thấy danh sách các chỉ số giám sát và các thông số đo lường liên quan.  

Bảng 1. Số ô và tuyến khảo sát theo hệ sinh thái rừng  

Số Hệ sinh thái 
rừng Mã số

Số lượng ô Số tuyến 
Mùa khô Mùa mưa Mùa khô

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tổng
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Bảng 2. Các chỉ số giám sát, thông số đo lường và phương pháp khảo sát  

STT Chỉ số & thông số Tần suất giám sát Phương pháp khảo sát

Các chỉ số và thông số sức khỏe hệ sinh thái và đa dạng sinh học 
1 Độ che phủ rừng - 1 lần/năm (mùa khô) Ô mẫu 500 m2  
2 Kết cấu tầng rừng - 1 lần/năm (mùa khô) Ô mẫu 500 m2  
3 Cây trưởng thành:

- Thành phần loài
- Đường kính thân D1.3 
- Chiều cao cây
- Chất lượng cây

- 2 lần/năm (mùa 
khô, mùa mưa)

- 1 lần/năm (mùa khô)
- 1 lần/năm (mùa khô)
- 2 lần/năm (mùa 

khô, mùa mưa)

Ô mẫu 500 m2  

4 Cây non và cụm (cao 
> 1.5 m, D1,3 < 6m):
- Chiều cao cây

- 2 lần/năm (mùa 
khô, mùa mưa)

Ô phụ 100 m2 

5 Cây giống  (cao< 1.5 m):
- Thành phần loài
- Chiều cao cây

- 2 lần/năm (mùa 
khô, mùa mưa) Ô phụ 3.14 m2  

6 Tre:
- số cụm và thân cây

- 2 lần/năm (mùa 
khô, mùa mưa)

Ô phụ 100 m2 

7 Các loài quan trọng:
- Thành phần loài
- Đường kính thân D1.3 

- Chiều cao

- 2 lần/năm (mùa 
khô, mùa mưa)

- lần/năm (mùa khô)
- 1 lần/năm (mùa khô)

Tuyến dài 1-2 km và dữ 
liệu từ ô mẫu 500 m2  

8 Các loài động vật 
quan trọng:
- Thành phần loài
- tần suất xuất hiện

Tuyến dài 1-2 km và dữ 
liệu từ ô mẫu 500 m2  

Các chỉ số về mối đe dọa đối với đa dạng sinh học

9 Khai thác gỗ:
- Mức độ nghiêm trọng

- 2 lần/năm (mùa 
khô, mùa mưa)

Tuyến dài 1-2 km và dữ liệu từ 
ô mẫu 500 m2, số liệu thống 
kê các trường hợp vi phạm 

10 Thu hoạch LSNG:
- Mức độ nghiêm trọng

- 2 lần/năm (mùa 
khô, mùa mưa)

Tuyến dài 1-2 km và dữ liệu từ 
ô mẫu 500 m2, số liệu thống 
kê các trường hợp vi phạm

11 Săn/bẫy động 
vật hoang dã:
- Mức độ nghiêm trọng

- 2 lần/năm (mùa 
khô, mùa mưa)

Tuyến dài 1-2 km và dữ liệu từ 
ô mẫu 500 m2, số liệu thống 
kê các trường hợp vi phạm
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STT Chỉ số & thông số Tần suất giám sát Phương pháp khảo sát

12 Chăn thả gia súc
- Mức độ nghiêm trọng

- 2 lần/năm (mùa 
khô, mùa mưa)

Tuyến dài 1-2 km và dữ liệu từ 
ô mẫu 500 m2, số liệu thống 
kê các trường hợp vi phạm

13 Các loài xâm lấn:
- Danh sách loài
- Mức độ nghiêm trọng

- 2 lần/năm (mùa 
khô, mùa mưa)

- 2 lần/năm (mùa 
khô, mùa mưa)

Tuyến dài 1-2 km và dữ 
liệu từ ô mẫu 500 m2 

1.4. Đếm các chỉ số chính 

a. Độ che phủ tán rừng trung bình (CTB):

  
CTB  (%) = ------------------------------------------------------

Tổng mức che phủ của tất cả các ô mẫu 

Tổng số ô mẫu 

b. Mật độ trung bình  DTB.gỗ  (cho cây trưởng thành, cây non và cây mọc cụm, và cây 
giống)  

  
DTB.gỗ (cây/ha) = ----------------------------------------------

 Tổng số cây ở tất cả các ô mẫu

Tổng diện tích các ô mẫu 

c. Chỉ số giá trị quan trọng (IVI) của các loài cây trưởng thành:

IVI là chỉ số tốt nhất về mức độ quan trọng của loài cây trong hệ sinh thái rừng. IVI càng cao cho 
thấy độ quan trọng càng cao của loài trong hệ sinh thái. Có thể tính IVI bằng công thức sau (Curtis 
1959):

  IVI = RD + RF + RDo

Trong đó, IVI là chỉ số giá trị về mức độ quan trọng của loài đang được lo ngại, RD - mật độ tương 
đối của loài, RF - tần suất xuất hiện tương đối của loài và RDo - tính trội tương đối của loài. 

Có thể dự tính các thông số này bằng công thức sau: 

 ■ Mật độ tương đối (RD):

 

  

Tổng số cá thể 1 loài được tìm thấy từ tất cả 
các ô mẫu trong hệ sinh thái đang lo ngại

RD =   --------------------------------------------------------------------- x 100
Tổng số cá thể tất cả các loài được tìm thấy từ tất cả 
các ô mẫu trong hệ sinh thái đang bị lo ngại

 ■ Tần suất tương đối (RF):

  
RF (%) = --------------------------------------------------------------------- x 100

Số ô mẫu nơi các loài đang bị lo ngại được tìm thấy

Tổng số ô mẫu trong hệ sinh thái
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 ■    Tính trội tương đối (RDo)

 

           

 RDo =   ---------------------------------------------------------------------------------     x 100
Tổng diện tích gốc toàn bộ cây thuộc cái loài đang bị lo ngại

Tổng diện tích gốc toàn bộ cây thuộc cái loài tìm thấy trong 
toàn bộ ô mẫu

   

 Trong đó, diện tích gốc mỗi cây  = 3,1416 x 0.25(D1.3)
2  

d. Tần suất xuất hiện của mỗi loài động vật quan trọng (F):

 

   

 F (cá thể/km)    =   -----------------------------------------------------------------------
Tổng số cá thể được tìm thấy trong tất cả các tuyến  

Tổng chiều dài tất cả tuyến khảo sát  

  Trong đó, diện tích gốc mỗi cây  = 3,1416 x 0.25(D1.3)
2  

e. Lưu ý các kết quả bất thường (Mô tả mọi kết quả bất thường trong năm giám sát có thể ảnh 
hưởng đến kết quả giám sát đa dạng sinh học như lũ lụt/hạn hán bất thường, cháy rừng lớn, 
chậm tiến độ giám sát,...).
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PHẦN II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT    

2.1 Độ che phủ tán rừng và mật độ cây trong hệ sinh thái rừng   

Độ che phủ tán rừng, mật độ cây trưởng thành, mật độ cây non và cây mọc cụm, mật độ cây tre 
cho thấy tình trạng sức khỏe hệ sinh thái rừng. Giá trị các chỉ số này trong giám sát 201x được 
nêu trong bảng 3.

Bảng 3. Độ che phủ  ztán cây và mật độ thực vật trong hệ sinh thái rừng 

STT Hệ sinh thái 
rừng

Co              
(%)

Dmt   
(cây/ha)

Dsb       
(cây/ha)

Dsa      
(cây/ha)

Dd          
(cây/ha)

Db        
(cây/ha)

1. TXG
2. ...
3.
4.
Trung bình cho mọi 
hệ sinh thái:

Ghi chú: TXG – Rừng lá rộng thường xanh giàu;.... Co – Độ che phủ tán rừng, Dmt – mật độ cây 
trưởng thành, Dsb - mật độ cây non và cây mọc cụm, Dsa - mật độ cây non; Dd - mật độ cây chết; 
Db - mật độ cây cây tre.

Ghi chú về xu hướng chỉ số: (ghi chú về xu hướng các chỉ số này, nếu bất kỳ chỉ số nào cho 
thấy sự thay đổi bất thường, cần xác định nguyên nhân làm thay đổi và đề xuất biện pháp khắc 
phục) 

........................................................................................................…………………………………

...................................................................................................................................................……

2.2 Các chỉ số về cây trưởng thành  

2.2.1 Thành phần loài và phân bổ cây trưởng thành  

Số lượng và thành phần loài cây trưởng thành (D1.3 ≥ 6cm) cho thấy sự đa dạng và nét đặc trưng 
của loài trong hệ sinh thái rừng. Điều tra xx ô mẫu tìm thấy xx loài cây với tổng số xxx cây (Phụ lục 
4) [Tổng hợp dữ liệu sơ bộ về cây trưởng thành từ datasheet hiện trường trong Phụ lục 4]. Danh 
sách các loài được ghi chép và sự phân bổ theo loại cư trú được nêu trong bảng 4. 

Bảng 4. Thành phần loài và phân bổ cây trưởng thành  

No� Tên tiếng Việt Tên khoa học Số cây Nơi cư ngụ
1. Ba bét Mallotus paniculatus 15 TXG, TXB, TXN, TXP
2. …………
3.
4.
5.
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Ghi chú xu hướng chỉ số: ......................................................................................................

...................................................................................................................................................

2.2.2 Chỉ số giá trị quan trọng (IVI) của loài cây 

Chỉ số IVI cho thấy tầm quan trọng của mỗi loài cây trong hệ sinh thái rừng. IVI càng cao cho thấy 
độ quan trọng càng cao của loài trong hệ sinh thái. Giá trị IVI của tất cả các loài cây được ghi chép 
được nêu trong Phụ lục 7 [tính IVI của mọi loài cây được ghi chép từ tất cả các ô mẫu và đưa các 
giá trị này vào Phụ lục 7]. Danh sách 10 loài cây có giá trị IVI cao nhất được nêu trong bảng 5. 

Bảng 5. Danh sách 10 loài cây có IVI cao nhất

No. Tên tiếng Việt Tên khoa học N (Cây) IVI
1. Dẻ Lithocarpus microspermus 136 38.37732
2. Thông ba lá Pinus kesiya 43 23.09002
3. .......

Ghi chú xu hướng chỉ số: .....................................................................................................

...................................................................................................................................................

2.2.3 Phân bổ tần suất cây theo chiều cao  

Kiểu phân bổ tần suất cây theo chiều cao cho thấy tính đặc thù của kết cấu rừng. Số liệu điều tra về 
số lượng và tần suất cây trưởng thành theo chiều cao được nêu tại Phụ lục 8 [Đếm số cây của mỗi 
loài theo chiều cao của cây và đưa các giá trị này vào Phụ lục 8] và tóm tắt trong bảng 6 và hình 1.

Bảng 6. Số lượng và tần suất cây trưởng thành theo chiều cao cây 

Chiều cao cây (cm) ≤5 m 5  - 10 >10- 15 > 15-20 >20 Tổng
Số cây (cây)
Tần suất (%)

Hình 1. Ví dụ sơ đồ tần suất cây theo đường kính thân cây  
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Ghi chú xu hướng chỉ số: .........................................................................................................

2.2.4 Phân bổ tần suất cây trưởng thành theo đường kính thân cây (D1.3)

Tần suất cây trưởng thành theo đường kính thân cây (D1.3) cho thấy kết cấu tuổi của hệ sinh thái.  

Số liệu giám sát số lượng và tần suất cây trưởng thành theo đường kính mỗi thân cây (D1.3) 
được nêu trong Phụ lục 4 và Phụ lục 9 [Đếm số cây mỗi loài theo đường kính thân cây trong Phụ 
lục 4 và đưa các giá trị này vào Phụ lục 9] và tóm tắt trong bảng 7 và hình 2.

Bảng 7. Tần suất cây theo đường kính thân cây (D1�3)

D 1�3 (cm) 6-15 >15-20 >20-30 >30-40 >40-50 >50-60 >60-70 >70-80 >80-90 Total

Số cây 
(cây)
Tần suất 
(%)

Hình 2. Ví dụ sơ đồ tần suất cây theo đường kính thân cây    

Ghi chú xu hướng chỉ số: .....................................................................................................

...................................................................................................................................................

2.3 Chỉ số cây non và cây mọc cụm  

2.3.1 Thành phần loài và phân bổ cây non và cây mọc cụm  

Số loài và thành phần loài của cây non và cây mọc cụm cho thấy sự đa dạng của loài và kết cấu 
tầng rừng. Điều tra xx ô mẫu thấy xx loài cây với tổng số xxx cây (Phụ lục 5) [Tổng hợp số liệu sơ 
bộ về cây non và cây mọc bụi ghi chép ở hiện trường trong Phụ lục 5]. Danh mục các loài được 
ghi chép và sự phân bổ theo loại cư trú được nêu trong Bảng 7. 
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Bảng 7. Thành phần loài và phân bổ cây non và cây mọc cụm

No� Tên tiếng Việt Tên khoa học Số cây Nơi cư ngụ
Ba bét Mallotus floribundus 6 TXN, RKB
......

Ghi chú xu hướng chỉ số:  .......................................................................................................

.....................................................................................................................................................

2.3.2 Phân bổ tần suất cây non và cây mọc cụm theo chiều cao cây 

Phân bổ tần suất cây non và cây mọc cụm theo chiều cao cây cho thấy đặc thù cơ cấu tuổi của 
hệ sinh thái rừng. Số liệu giám sát số lượng và tần suất cây non và mọc cụm theo chiều cao mỗi 
cây được nêu trong Phụ lục 10 (Đếm số cây mỗi loài theo chiều cao cây và đưa các giá trị này vào 
Phụ lục 10)  và tóm tắt trong bảng 8 và hình 3.

Bảng 8. Phân bổ tần suất cây non và cây mọc cụm theo chiều cao cây 

Chiều cao cây (m): 1.5 -2 >2-3 >3-4 >4-5 >5-6 >6-7 >7-8 Total
Số cây (cây):
Tần suất (%):

Hình 3. Ví dụ sơ đồ tần suất cây non và cây mọc cụm theo chiều cao

Ghi chú xu hướng chỉ số:  .....................................................................................................

...................................................................................................................................................
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2.4 Chỉ số cây giống  

Thành phần loài và phân bổ cây giống cho thấy năng lực tái sinh của cộng đồng cây trong hệ sinh 
thái rừng. Danh mục loài và phân bổ cây giống được nêu trong Phụ lục 11 và tóm tắt trong Bảng 
9. Tổng số xx loài được ghi chép qua khảo sát năm 201x. 

Bảng 9. Thành phần loài và phân bổ cây giống 

Stt Tên khoa học
Số cây giống theo chiều cao (m)

Nơi sống
< 0.5 0.5- 1 > 1- 1.5 Tổng

Mallotus floribundus 1 1 RKB

Tổng (cây):

Ghi chú xu hướng chỉ số: ......................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

2.5 Chỉ số cây tre  

Dữ liệu từ khảo sát ô mẫu năm 201xx về số thân tre và sự phân bổ của chúng theo từng hệ sinh 
thái rừng được nêu trong Bảng 10. Mật độ tre trong TXG là xx thân tre/ha, trong TNB là... thân tre/
ha,...  và trung bình cho toàn bộ hệ sinh thái được khảo sát là... thân tre/ha.

Bảng 10. Mật độ tre trong hệ sinh thái rừng  

Độ tuổi
Số thân tre trong hệ sinh thái (thân)

Tổng số
TXN ���� ��� ����

Măng
Thân tre  < 2 tuổi
Thân tre   2-3 tuổi
Thân tre   >3 tuổi
Tổng số (thân tre)
Mật độ (thân tre/ha)

2.6 Chỉ số các loài động thực vật quan trọng  

2.6.1 Thành phần loài và số cá thể các loài thực vật quan trọng  

Số lượng và thành phần các loài thực vật quan trọng cho thấy ý nghĩa của đa dạng sinh học thực 
vật trong hệ sinh thái rừng. Kết quả khảo sát dọc tuyến năm 201n về các loài thực vật quan trọng 
được nêu trong Phụ lục 6 [tổng hợp số liệu sơ bộ về các loài thực vật quan trọng từ ghi chép hiện 
trường được nêu Trong Phụ lục 4] và tóm tắt trong Bảng 11. Tổng số xx loài thực vật quan trọng 
được ghi nhận qua khảo sát năm 201x.
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Bảng 11. Thành phần các loài và số cá thể các loài thực vật quan trọng  

No Tên tiếng Việt Tên khoa học
Số cây

Nơi sốngMùa 
khô

Mùa 
mưa

Hồng tùng Dacrydium elatum 5 5 TXB
......

Ghi chú xu hướng chỉ số: ......................................................................................................

...................................................................................................................................................

2.6.2 Phân bổ tần suất cây thuộc các loài quan trọng theo đường kính thân cây D1.3

Tần suất các loài quan trọng được ghi nhận qua khảo sát dọc tuyến năm 201x được nêu trong 
Phụ lục 6 và tóm tắt tại bảng 12. Số cây có đường kính D1.3 ≤ 50 cm chiếm xx % tổng số cây.

Bảng 12. Tần suất cây thuộc các loài thực vật quan trọng theo đường kính thân cây D1�3

Tên loài Số cây có đường kính D1�3

6-15 16-
20

21-
30

31-
40

41-
50

51-
60

61-
70

71-
80

81-
90

91-
100

>100 Total 

Dacrydium 
elatum

1 1 2 1 1 6

.......

Ghi chú xu hướng chỉ số: .........................................................................................................

...................................................................................................................................................

2.6.3 Sự tái sinh của các loài thực vật quan trọng  

Số liệu khảo sát cây non và cây giống thuộc các loài quan trọng được nêu trong Phụ lục 11 và tóm 
tắt trong bảng 13. Tổng số xx loài được tìm thấy có cây con và cây giống trong tài liệu khảo sát 
năm 201x.  

Bảng 13. Loài và số cây con/cây giống  

STT Tên tiếng Việt Tên khoa học Tên cây Nơi sống
Hồng tùng Dacrydium elatum 78 TXB, RKB,..
......

Ghi chú xu hướng chỉ số: .....................................................................................................

...................................................................................................................................................

2.6.4 Thành phần loài và số cá thể các loài động vật quan trọng  

Thành phần loài và số các thể các loài động vật quan trọng cho thấy tầm quan trọng của đa dạng 
sinh học động vật trong hệ sinh thái rừng. Khảo sát dọc tuyến 201x ghi nhận xxx loài động vật 
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quan trọng. Danh mục các loài được ghi nhận và tần suất xuất hiện của chúng được nêu trong 
Bảng 14

Bảng 14. Thành phần loài và số cá thể các loài động vật quan trọng  

No. Tên Việt Nam Tên khoa 
học

Quan sát Dấu hiệu* Nơi sống
Cá  thể Tần suất Cá  thể Tần 

suất
1. Rắn hổ mang 

một mắt kính
Naja  
kaouthia

3 0.667 0 0 HG, 
TXB,..

2. .......

Ghi chú: * Ước tính số lượng. Tần suất xuất hiện (cá thể/km)

Ghi chú xu hướng chỉ số.....................................................................................................

...................................................................................................................................................

2.7 Chỉ số các mối đe dọa đối với đa dạng sinh học 

Đánh giá các mối đe dọa theo từng tuyến khảo sát được nêu trong Phụ lục 12 và kết quả tóm tắt 
cho từng hệ sinh thái và toàn bộ khu vực giám sát được nêu trong bảng 15. Điểm đánh giá tổng 
thể cho toàn bộ khu vực khảo sát là “xxx” ngoại trừ chặt phá rừng là “xx”. 

Bảng 15. Điểm đánh giá các mối đe dọa trực tiếp đối với đa dạng sinh học

Các hệ sinh thái

Điểm đánh giá về mức độ nghiêm trọng

Chặt phá 
rừng

Thu hoạch 
LSNG

Săn bắt 
động vật 
hoang dã

Chăn thả 
gia súc

Điểm tổng 
thể

TXB 1 1 1 0 2
HG 0 0 0 0 0
......

Tổng thể 1 1 1 1 2

Ghi chú: 0 – không có mối đe dọa, 1- thấp, 2 – trung bình, 3- cao

Ghi chú xu hướng chỉ số: ....................................................................................................

...................................................................................................................................................
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PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

3.1 Kết luận

3.1.1. Các chỉ số về tình trạng hệ sinh thái rừng

Các chỉ số ổn định hoặc ít thay đổi là.........................................................................…………………

...................................................................................................................................................……...

Các chỉ số thay đổi bất thường so với các năm trước là:......................................……………………

...................................................................................................................................................……...

Các yếu tố gây ra sự thay đổi bất thường này là: :.............................................................................

...................................................................................................................................................……..

3.1.2. Các chỉ số về loài quan trọng

Các chỉ số ổn định hoặc ít thay đổi là:......................................................................…………………

..................................................................................................................................................………

Các chỉ số thay đổi bất thường so với các năm trước là:..........................................................……

...................................................................................................................................................……

Các yếu tố gây ra sự thay đổi bất thường này là:....................................................................…….

...................................................................................................................................................……

3.1.3. Các chỉ số về đe dọa đối với đa dạng sinh học

Các mối đe dọa với mức độ nghiêm trọng “thấp” và “trung bình” là:.........................................……

...................................................................................................................................................……

Các mối đe dọa với mức độ nghiêm trọng cao và đòi hỏi hành động giảm thiểu tức thì...................

...........................................................................................................................………………………

...................................................................................................................................................……..

Các yếu tố gây mối đe dọa với mức độ nghiêm trọng ‘cao’ là:.................................................…….

..................................................................................................................................................…….

3.1.4. Kết luận chung:

....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
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3.2 Khuyến nghị

3.2.1. Các biện pháp đề xuất nhằm khắc phục thay đổi bất thường trong chỉ số giám sát

.................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

3.2.2 Các đề xuất khác:

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Vị trí ô mẫu và tuyến khảo sát trong PBM 201x

Phụ lục 2. Thông tin chung về các tuyến giám sát 201x

STT Mã số 
tuyến

Tọa độ 
điểm 

xuất phát 
(VN2000)

Tọa độ 
điểm 

kết thúc 
(VN2000)

Chiều 
dài 

tuyến 
(m)

Cao 
độ (m)

Hệ sinh 
thái

Xã

Thời điểm khảo 
sát

Mùa 
mưa

Mùa 
khô

LNLB_
T20

490357 / 
1309052

489696 / 
1309514

1000 389 TXG Lộc Bảo 26/06/ 
2015

15/11/ 
2015

........

Phụ lục 3. Thông tin chung về các ô mẫu 500 m2 năm 201x

STT Mã số 
tuyến

Tọa độ VN2000 Cao độ 
(m) Ô rừng Hệ sinh thái Xã Dữ liệu 

khảo sátX Y
LB1-389 489000 1309500 650 389 TXG Lộc Bảo 26/9/2014
........
.......

Phụ lục 4. Số liệu sơ bộ về cây trưởng thành qua khảo sát ô mẫu năm 201x

STT Tên tiếng 
Việt

Tên khoa 
học

Đường kính 
thân cây D1.3 
(cm) mỗi loại 

cây 

Số cây từng loại hệ sinh thái
Tổng số 

(cây)TXG ��� ��� ��� ���

Ba bét Mallotus 
floribundus 15; 15; 1 3 4
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Phụ lục 5.Số liệu sơ bộ về cây non và cậy mọc cụm từ khảo sát ô mẫu năm 201…

STT Tên tiếng 
Việt

Tên khoa 
học

Chiều cao 
mỗi cây (m)

Số cây từng loại hệ sinh thái Tổng số 
(cây)TXG ��� ��� ��� ���

Sòi tía Sapium 
discolor

5; 5; 6; 3; 
5; 6; 

6
6

...

Phụ lục 6. Số liệu sơ bộ về các loài thực vật quan trọng được ghi chép qua khảo sát dọc 
tuyến năm 201….  

STT Tên tiếng 
Việt

Tên khoa 
học

Mùa mưa Mùa khô
TS (cây)
TT (D1.3 

cm)

Hệ sinh 
thái Tuyến 

TS (cây)
TT (D1.3 

cm)

Hệ sinh 
thái Tuyến 

Thông tre Podocarpus 
neriifolius 

TS: 6 

TT: 45; 23; 

TXG; LNLB_
T20; ; 

TS: 2 – TT: 
14; 

TXG; LNLB_
T03; ; 

......

Ghi chú: TS: Cây non và cây giống, TT:  cây trưởng thành

Phụ lục 7. Chỉ số giá trị quan trọng (ivi) của các loài cây

STT Loài N (cây) RD RF RDo IVI
Lithocarpus sp. 136 15.5251 6.796117 16.05609306 38�37732
......

Phụ lục 8. Tần suất cây trưởng thành theo chiều cao thân cây  

STT Tên loài Số cây theo chiều cao 
≤5 m 5  - 10 >10- 15 > 15-20 >20

....
Tổng số

Tần suất (%)

Phụ lục 9. Tần suất cây trưởng thành theo đường kính thân cây D1�3

STT Tên loài
Số cây tính theo D1.3  

Tổng 
số cây6 -15 >15 

-20
>20 
-30

>30 
-40

>40 
-50

>50 
-60

>60 
-70

>70 
-80

>80

Ba bét 2 2
.....
....
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 Phụ lục 10. Tần suất cây non và cây mọc cụm theo chiều cao cây 

Stt Tên loài
Tần suất cây theo chiều cao

Tổng 
số cây>1-

1�5
>1.5-

2
>2 
-3

>3 
-4

>4 
-5

<5 
-6

>6 
-7

>7 
-8

>8 
-9

>9 
-10

Bã đậu, Sòi tía 1 3 2 6

Phụ lục 11. Số liệu sơ bộ về cây non và cây giống thuộc các loài cây quan trọng  

Stt Tên loài
Số cây trong hệ sinh thái Số cây theo chiều cao (m)

TXG ���� < 0.5 0.5- 1 > 1- 1.5 Tổng
Sòi tía 3 5 3 3 2 8

....

Phụ lục 12. Xếp hạng mối đe dọa trực tiếp đối với đa dạng sinh học qua khảo sát dọc tuyến

Mã số tuyến Ngày Hệ sinh 
thái

Đánh giá mức độ nghiêm trọng

Các loài 
xâm lấnĐốn gỗ

Thu 
hoạch 
LSNG

Săn bắt 
động vật 

hoang 
dã

����� Tất cả 
đe dọa

LNLB-N1.1 2015 TXB 2 0 0 0 1
.....

Toàn bộ hệ sinh thái 2 0 0 0 1
LNLB-N4.1 2015 TXN
.....
Toàn bộ hệ sinh thái 
LNLB-N2.2 2015 RKB
.....
Toàn bộ hệ sinh thái 
Toàn bộ khu vực khảo sát  

Ghi chú: 0 - không, 1- thấp, 2 - trung bình, 3 - cao
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