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LỜI NÓI ĐẦU 
 

Hướng dẫn ASEAN về Phát triển nông lâm kết hợp là dấu mốc quan trọng hướng 

tới tăng cường sự thịnh vượng, kết nối, khả năng chống chịu và an ninh của các 

Quốc gia thành viên ASEAN. Nói chung, Hướng dẫn thiết lập một khung cho quá 

trình phát triển. 

Hướng dẫn là kết quả của Tầm nhìn và Kế hoạch chiến lược Hợp tác ASEAN trong 

lĩnh vực Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp, giai đoạn 2016-2020, được các 

Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp ASEAN thông qua năm 2016. Quá trình phê 

duyệt Tầm nhìn và Kế hoạch chiến lược đã đưa đến quyết định xây dựng Hướng 

dẫn cho phát triển nông lâm kết hợp tại các Quốc gia thành viên ASEAN, thông 

qua quá trình tham vấn rộng rãi trên toàn khu vực với các bên liên quan không 

chỉ trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp mà cả các lĩnh vực khác như biến đổi khí hậu, 

năng lượng và quản lý nước. 

Chúng tôi hi vọng rằng Hướng dẫn này sẽ giúp thúc đẩy hợp tác và điều phối đa 

ngành, đa lĩnh vực (như quản lý đất, kinh tế, nước, năng lượng, nông nghiệp, lâm 

nghiệp, lương thực, chăn nuôi và thủy sản) tại các nước thành viên ASEAN. Chúng 

tôi cũng mong 

muốn Hướng dẫn sẽ khuyến khích xây dựng các chính sách và chương trình nông 

nghiệp tại các Quốc gia thành viên, góp phần cải thiện sinh kế và tăng thu nhập 

cho hàng triệu nông dân trong khu vực cũng như nâng cao sản lượng lương thực 

mà họ sản xuất được, đồng thời cải thiện môi trường và tăng khả năng chống chịu 

của ngành trước tác động của các hiện tượng cực đoan do biến đổi khí hậu gây ra. 

Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng, Hướng dẫn này sẽ thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác giữa 

các Nước thành viên trong việc chia sẻ những tiến bộ về kỹ thuật và chính sách, 

gia tăng  thương mại xuyên biên giới cho các sản phẩm nông lâm và thúc đẩy tăng 

cường các dịch vụ hệ sinh thái. Từ đó, hỗ trợ hội nhập nhanh và sâu rộng hơn, 

phù hợp với tầm nhìn của Cộng đồng kinh tế ASEAN. 

ASEAN đánh giá cao hỗ trợ kỹ thuật của Trung tâm Nông lâm thế giới (ICRAF) và 

Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO), cùng với sự phối hợp của đối tác đến từ 

các cơ quan chính phủ, các viện đào tạo và nghiên cứu trong nước, khu vực và 

trên thế giới, các tổ chức phi chính phủ và xã hội dân sự đã tạo điều kiện thuận 

lợi cho quá trình xây dựng Hướng dẫn. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự lãnh đạo, 

tầm nhìn và tinh thần hợp tác của Nhóm công tác ASEAN về Lâm nghiệp xã hội và 

sự hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình Đối tác ASEAN – Thụy Sỹ về Lâm nghiệp xã 

hội và Biến đổi khí hậu.  

Chúng tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Nhóm chuyên gia Mekong về Nông lâm kết 

hợp vì An ninh lương thực và dinh dưỡng, Nông nghiệp bền vững và Phục hồi đất, 

thuộc Sáng kiến Mạng lưới Nông nghiệp Quốc tế Thụy Điển, về những hỗ trợ và 

đóng góp cho quá trình này. Cuối cùng, chúng tôi sẽ không thể hoàn thiện được 
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Hướng dẫn này nếu thiếu nguyện vọng và sự lãnh đạo của bộ trưởng các quốc gia 

thành viên ASEAN.  

Với sự hỗ trợ và đóng góp rộng khắp từ các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi 

chính phủ và xã hội dân sự, chúng tôi tin tưởng rằng Hướng dẫn sẽ giúp thúc đẩy 

áp dụng nông lâm kết hợp trên toàn khu vực và mang lại nhiều lợi ích.   

 

Quan chức cấp cao ASEAN về Lâm nghiệp (ASOF) 
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LỜI CẢM ƠN 
 

Asean chân thành cảm ơn cống hiến và nỗ lực của các tác giả, những người đóng 

góp chuyên môn, đánh giá và cố vấn xây dựng Hướng dẫn như được nêu dưới đây, 

cũng như rất nhiều bên liên quan khác trong quá trình tham vấn trên toàn khu 

vực. 

Đặc biệt, chúng tôi đánh giá cao sự lãnh đạo của cán bộ đầu mối Tổ công tác 

ASEAN về Lâm nghiệp xã hội đã nỗ lực hiện thực hóa Hướng dẫn này.  

Chúng tôi biết ơn Ban thư ký Chương trình hợp tác ASEAN-Thụy sĩ về Lâm nghiệp 

xã hội và Biến đổi khí hậu đã giúp tổng hợp các ý kiến đóng góp của các đối tác 

cho Hướng dẫn này.  

Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới hơn 100 người đến từ các Quốc gia thành 

viên ASEAN, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, các nhóm nông dân và hợp 

tác xã, các nhóm quản lý rừng dựa vào cộng đồng, người thực hiện, chuyên gia 

kỹ thuật và các nhà nghiên cứu, đã tham gia buổi tham vấn lần đầu tổ chức tại 

Hội thảo Tổ công tác ASEAN về Lâm nghiệp xã hội lần thứ 7, tại Chiang Mai, Thái 

Lan từ ngày 12-14/6/2017. Buổi tham vấn tập trung thảo luận mục đích và các 

nội dung chính của Sổ tay hướng dẫn, là tiền đề cho các bước tiếp theo. 

Cuối cùng, chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến Trung tâm Nông lâm thế giới 

(ICRAF) đã chủ trì và điều phối các nhóm kỹ thuật, cán bộ đánh giá và các cố vấn 

trong quá trình biên soạn Hướng dẫn này. 

 

Các tác giả 

• Trung tâm Nông lâm thế giới (ICRAF) 

Delia C. Catacutan, Robert Finlayson, Anja Gassner, Aulia Perdana, Betha 

Lusiana, Beria Leimona, Elisabeth Simelton, Ingrid Öborn, Gamma Galudra, 
James M. Roshetko, Philippe Vaast, Rachmat Mulia, Rodel Lasco dan Sonya 
Dewi 

 

• Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) 

Simone Borelli dan Yurdi Yasmi 

 

Tư vấn đánh giá và đóng góp chuyên môn 

• Các đơn vị tư vấn 

RECOFTC Trung tâm vì Con người và rừng, Trung tâm nghiên cứu lâm 
nghiệp quốc tế, Chương trình Trao đổi sản phẩm lâm sản ngoài gỗ, Trung 

tâm Đào tạo và nghiên cứu sau đại học về Nông nghiệp Khu vực Đông Nam 
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Á, Mạng lưới Đào tạ và Nghiên cứu về Nông lâm kết hợp Philippine. 

 

Tư vấn độc lập 

• Tiến sĩ. Ir. Budiman Achmad 

• Tiến sĩ. Sanudin 

• Tiến sĩ. Muhamad Siarudin 

• Tiến sĩ. Ramon Razal 

• Thạc sĩ Eva Fauziyah S.Hut,  

• Ông  Eduardo Queblatin 

• Bà  Rowena Cabahug 

 

Cán bộ đầu mối Tổ công tác ASEAN về lâm nghiệp xã hội  

Brunei Darussalam: Bà Noralinda Hj Ibrahim, Quyền Vụ trưởng Vụ lâm nghiệp, Bộ 

Tài nguyên và Du lịch 

Campuchia: Ông Long Ratanakoma, Phó Cục trưởng, Cục lâm nghiệp và Lâm 

nghiệp cộng đồng, Tổng cục lâm nghiệp, Bộ Nông – Lâm – Ngư nghiệp  

Indonesia: Tiến sĩ Bambang Supriyanto, Tổng cục trưởng, Tổng cục Đối tác môi 

trường và Lâm nghiệp xã hội, Bộ Môi trường và Lâm nghiệp  

Lào: Tiến sĩ Oupakone Alounsavath, Trưởng phòng Quản lý lâm sản ngoài gỗ và 

Rừng thôn bản, Vụ lâm nghiệp, Bộ Nông lâm nghiệp 

Malaysia: Tiến sĩ Megat Sany Megat Ahmad Supian, Cục Quản lý lâm nghiệp và 

Đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyen và Môi trường 

Myanmar: Tiến sĩ Ei Ei Swe Hlaing, Trợ lý Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Lâm 

nghiệp, Cục Lâm nghiệp, Bộ Tài nguyên và Bảo tồn Môi trường 

Philippines: Ông Nonito M. Tamayo, Trưởng phòng Quản lý rừng, Sở Tài nguyên 

và Môi trường 

Singapore: Ông Hassan Ibrahim, Quản lý cấp cao, Phòng Đa dạng sinh học (trên 

cạn), Trung tâm đa dạng sinh học quốc gia, Ban quản lý vườn quốc gia, Vườn bách 

thảo Singapore 

Thái Lan:   Tiến sĩ Komsan Rueangritsarakul, Cán bộ kỹ thuật, Cấp chuyên nghiệp, 

Vụ Quản lý rừng cộng đồng, Bộ lâm nghiệp hoàng gia Thái Lan 

Việt Nam: Ông Đinh Văn Tuyên, Cán bộ Phòng quản lý và Bảo vệ rừng, Cục kiểm 

lâm Tổng cục lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn 
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Nhóm chuyên gia Mekong về  Nông lâm kết hợp vì An ninh lương thực và 

Dinh dưỡng, Nông nghiệp bền vững và Phục hồi đất 

Andrew Noble, Anja Gassner, Bao Huy, David Gritten, Delia C. Catacutan, Dian 

Sukmajaya, Doris Capistrano, Ei Ei 

Swe Hliang, Elisabeth Simelton, Göran Bergkvist, Horst Weyerhaeuser, Ingrid 

Öborn, Kim Soben, Long Ratanakoma, Mai Van Trinh, Maria Estrella A. Penunia, 

Niall O’Connor, Ngo The An, Nguyen Van Bo, Robert Finlayson, Ronnakorn 

Triraganon, Sararin Phaengam, Sigrun Dahlin, Stepha McMullin, Srichai 

Saengcharnchai, Tran Minh Tien, Yurdi Yasmi 

 

Cố vấn 

Dian Sukmajaya, Quan chức cấp cao Ban Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp, 

Cục Phát triển ngành, Cộng đồng kinh tế ASEAN, Ban thư ký ASEAN. 

Doris Capistrano, Cố vấn cao cấp, Chương trình hợp tác ASEAN-Thụy sĩ về Lâm 

nghiệp xã hội và Biến đổi khí hậu. 
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1. BỐI CẢNH VÀ PHẠM VI CỦA SỔ TAY 

HƯỚNG DẪN 
 

Tầm nhìn và Kế hoạch chiến lược Hợp tác ASEAN về thực phẩm, nông nghiệp và 

lâm nghiệp 2016-2025, được phê duyệt tại Hội nghị bộ trưởng Nông Lâm nghiệp 

ASEAN lần thứ 38 tổ chức năm 2016, nhằm đảm bảo “các nguồn tài nguyên rừng 

được quản lý bền vững ở cấp cảnh quan, đáp ứng nhu cầu kinh tế-xã hội và văn 

hóa của hiện tại và tương lai, góp phần tích cực vào phát triển bền vững”. 

Nhận thức được tầm quan trọng của nông-lâm nghiệp trong việc đảm bảo an ninh 

lương thực, tăng cường thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, giảm suy thoái 

đất, đạt được các Mục tiêu Phát triển bền vững, cũng như tăng cường kết nối lâm 

nghiệp và sản xuất lương thực thông qua cách tiếp cận tích hợp đối với quản lý 

cảnh quan cũng như tăng cường quản lý rừng bền vững, Hội nghị quan chức cấp 

cao nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 20 đã thống nhất xây dựng Hướng dẫn ASEAN 

về nông-lâm kết hợp. 

Hội nghị Bộ trưởng Nông lâm nghiệp ASEAN lần thứ 39 đã thông qua khuyến nghị 

xây dựng Hướng dẫn là một trong các kết quả chính của hợp tác ASEAN trong lâm 

nghiệp năm 2018.  

Theo yêu cầu của Tổ công tác ASEAN về Lâm nghiệp xã hội, Trung tâm Nông lâm 

thế giới11 cùng với Tổ chức nông lương Liên hợp quốc (FAO) và các đối tác2 trong 

Chương trình hợp tác ASEAN-Thụy sĩ về Lâm nghiệp xã hội và Biến đổi khí hậu đã 

xây dựng bộ các nguyên tắc hướng dẫn hỗ trợ phát triển nông-lâm kết hợp tại các 

quốc gia thành viên ASEAN.  

1 Trung tâm Nông lâm thế giới là một thành viên của CGIAR, đối tác toàn cầu về an 
ninh lương thực, và là đối tác của Chương trình Đối tác ASEAN-Thụy sĩ về Lâm 
nghiệp xã hội và Biến đổi khí hậu. 

2 Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế - RECOFTC: Trung tâm vì Con người và 
Rừng, Chương trình trao đổi các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ, và Trung tâm Đào 
tạo và nghiên cứu sau đại học về Nông nghiệp Khu vực Đông Nam Á.  

  

Các hướng dẫn này được coi là cần thiết nhằm đạt được mục tiêu của Kế hoạch 

chiến lược và Tầm nhìn ASEAN trong lĩnh vực lâm nghiệp, Nông nghiệp và Lương 

thực, đặc biệt là Mục tiêu chiến lược số 4 “tăng khả năng chống chịu biến đổi khí 

hậu, thiên tai và các thảm họa khác” và Chương trình hành động số 5 liên quan 

 
1 Trung tâm Nông lâm thế giới là một thành viên của CGIAR, đối tác toàn cầu về an ninh lương thực, và là đối tác của 

Chương trình Đối tác ASEAN-Thụy sĩ về Lâm nghiệp xã hội và Biến đổi khí hậu. 

2 Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp quốc tế - RECOFTC: Trung tâm vì Con người và Rừng, Chương trình trao đổi 
các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ, và Trung tâm Đào tạo và nghiên cứu sau đại học về Nông nghiệp Khu vực Đông 
Nam Á. 
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đến “mở rộng các hệ thống nông-lâm có khả năng chống chịu ở những khu vực 

phù hợp về kinh tế và sinh thái”. 

Các buổi tham vấn với nhiều bên liên quan, bao gồm các nhà nghiên cứu, học 

thuật, các đơn vị thực hiện, chuyên gia kỹ thuật, đại diện các cơ quan nhà nước 

trong lĩnh vực nông-lâm, và các hội nông dân đã được triển khai từ tháng 6/2017. 

Xin lưu ý rằng Hướng dẫn này được biên soạn nhằm đảm bảo rằng phát triển 

nông-lâm kết hợp phải dựa vào bối cảnh riêng của mỗi Quốc gia thành viên ASEAN. 

Các điều kiện về kinh tế, xã hội, chính trị và môi trường của mỗi Quốc gia cần 

được xem xét bình đẳng trong quá trình thiết kế các can thiệp về nông-lâm kết 

hợp.   

Hướng dẫn dự kiến áp dụng cho tất cả mọi loại đất hoặc các hệ sinh thái có thực 

hiện can thiệp nông-lâm kết hợp tại các Quốc gia thành viên ASEAN, dù là rừng, 

nông trại, đầu nguồn, vùng cao, vùng trũng thấp, ven biển, đất ngập nước hay 

than bùn. Đây không phải là hướng dẫn kỹ thuật thiết lập mô hình nông-lâm kết 

hợp mà là một khung thúc đẩy đối thoại trong quá trình thiết kế các chính sách, 

chương trình, dự án và các khoản đầu tư về nông-lâm kết hợp giữa và tại các Quốc 

gia thành viên ASEAN.  

Hướng dẫn được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không bổ sung hoặc thay thế 

cho các hiệp định hay hiệp ước khu vực chính thức hiện hành, cũng như luật và 

chính sách của các quốc gia, nhưng phù hợp với Khung đa ngành về biến đổi khí 

hậu của ASEAN: Nông - Lâm nghiệp hướng tới An ninh lương thực3, và tất cả các 

hướng dẫn ngành có liên quan đến hoạt động nông-lâm kết hợp của ASEAN4.  

Mặc dù mục đích là áp dụng cho các Quốc gia thành viên ASEAN, nhưng các nguyên 

tắc và hướng dẫn được đề cập trong tài liệu này còn thể hiện một triết lý rộng 

hơn, có thể áp dụng cho cả các Quốc gia khác ngoài ASEAN.  

 
3 Khung đa ngành về Biến đổi khí hậu được xây dựng theo mục tiêu của Hội nghị quan chức câp cao ASEAN về 

Nông Lâm nghiệp, đưa ra cơ chế cho các hành động phối hợp nhằm giải quyết các mối đe dọa đối với an ninh 
lương thực do biến đổi khí hậu gây ra. Khung đa ngành cũng tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản 
và lâm nghiệp, cũng như theo đuổi cách tiếp cận liên ngành nhằm hoạch định và thực hiện chính sách có hiệu 
quả 
4 Hướng dẫn của  ASEAN về Thúc đẩy thực hành nông nghiệp thông minh ứng phó biến đổi khí hậu; Hướng dẫn 
của ASEAN về Bình đẳng giới; Hướng dẫn của ASEAN về Đầu tư có trách nhiệm. 
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2. MỤC TIÊU CỦA HƯỚNG DẪN 
 

1) Thúc đẩy vai trò của nông-lâm kết hợp trong việc đạt được đồng thời các kết 
quả về kinh tế, môi trường và xã hội ở cấp trang trại, hộ gia đình và cảnh quan.  

2) Hướng dẫn xây dựng chính sách, chiến lược và chương trình nông-lâm kết hợp của 

các Quốc gia thành viên ASEAN và các khoản đầu tư của khu vực tư nhân, cũng như 
chương trình và nội dung giáo dục đại học về nông-lâm nghiệp.  

3) Giúp các Quốc gia thành viên ASEAN đạt được mục tiêu về an ninh lương thực, 
tăng trưởng “xanh” và bền vững, giảm phát thải khí nhà kính, phục hồi đất, bảo 
vệ đầu nguồn, bình đẳng giới, lâm nghiệp xã hội/cộng đồng, thích ứng và giảm 

thiểu tác động của biến đổi khí hậu nói riêng, và các Mục tiêu phát triển bền 
vững nói chung. 

4) Tăng cường mối quan hệ đối tác giữa các Quốc gia thành viên ASEAN thông qua 
hành động chung về phát triển nông-lâm kết hợp.  
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3. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG    
 

Đối tượng mục tiêu của Hướng dẫn này chủ yếu là các nhà hoạch định chính sách 

tại các Quốc gia thành viên, tiếp đó là các nhà hoạch định chương trình và/hoặc 

dự án ở cấp quốc gia và địa phương, các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài, 

các trường đại học, và các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế có tham 

gia vào hoạt động nông-lâm kết hợp và phát triển. Hướng dẫn cũng có thể được 

sử dụng bởi các tổ chức xã hội dân sự cho mục đích vận động chính sách. 

 

 

Nông lâm kết hợp là sự tương tác giữa nông nghiệp và cây, bao gồm cả việc sử 

dụng cây vì mục đích nông nghiệp. Nông lâm kết hợp gồm cây trong các trang 

trại và cảnh quan nông nghiệp, canh tác trong rừng và ở bìa rừng, và sản xuất 

cây trồng. Mối tương tác giữa cây và các thành phần khác của nông nghiệp như 

gia súc, cá và các loài thủy sinh đóng vai trò quan trọng ở nhiều quy mô: trên 

cánh đồng (nơi cây cối và hoa màu được trồng cùng với nhau), trong trang trại 

(nơi cây cối có thể cung cấp thức ăn cho gia súc, cung cấp nhiên liệu, thực phẩm, 

là nơi trú ẩn hoặc mang lại thu nhập từ các sản phẩm, bao gồm gỗ) và các cảnh 

quan (nơi các mục đích sử dụng đất nông nghiệp và lâm nghiệp kết hợp với nhau 

trong việc quyết định nguồn cung dịch vụ hệ sinh thái). Ở phạm vi quốc gia và 

toàn cầu, lâm nghiệp và nông nghiệp tương tác với nhau về mặt sinh thái và 

thông qua các chính sách có liên quan đến thương mại và sử dụng đất, cũng như 

đóng vai trò quan trọng ứng phó biến đổi khí hậu và các mối quan tâm khác về 

môi trường. Nông lâm kết hợp là cách tiếp cận sinh thái nông nghiệp tập trung 

vào tính đa chức năng và quản lý các hệ thống phức hợp và đa canh thay vì chỉ 

tập trung vào canh tác độc canh. Từ “cây” được hoạt động của con người chủ yếu 

liên quan đến sản xuất thực phẩm, sợi, và nhiên liệu thông qua việc sử dụng các 

loài thực vật, động vật và thủy sinh một cách có chủ ý và được kiểm soát. Nông 

lâm nghiệp kết hợp đã chứng minh được lợi ích mang lại trong nhiều lĩnh vực như 

an ninh lương thực và dinh dưỡng gia đình, nguồn cung năng lượng từ củi đốt, 

thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, điều tiết đầu nguồn, phục hồi đất và cải 

thiện đa dạng sinh học nông nghiệp, cũng như nhiều lợi ích khác. Nông lâm kết 

hợp cũng giúp nông dân phân tán rủi ro về kinh tế và môi trường, mang lại nguồn 

thu quan trọng cho các hộ gia đình nông thôn, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu. Nông dân ở Đông Nam Á đã thực hành nông lâm kết hợp từ lâu và các 

loại hình nông lâm kết hợp có thể phân biệt được theo từng vùng (Phụ lục 2). 
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Tầm quan trọng của rừng đối với sức khỏe hành tinh đã được thừa nhận, 

tuy nhiên cây cối bên ngoài rừng cũng đóng vai trò quan trọng trong phục 

hồi cảnh quan và đạt được các mục tiêu tham vọng ở cấp quốc gia và quốc 

tế tại những nơi nông nghiệp chiếm ưu thế. Có nhiều cách phục hồi cảnh 

quan đã bị suy thoái nhưng khó có cách nào có thể phục hồi đa dạng sinh 

học và các hệ sinh thái, đồng thời đảm bảo an ninh lương thực và dinh 

dưỡng, tạo nguồn thu và các dịch vụ hệ sinh thái khác thông qua việc thu 

hút sự tham gia và trao quyền cho cộng đồng địa phương như cách tiếp 

cận nông lâm kết hợp. Nếu được sử dụng như một công cụ trong phục hồi 

rừng và cảnh quan, nông lâm kết hợp có thể cải thiện các đặc tính vật lý, 

hóa học và sinh học của đất, do đó tăng độ phì nhiêu và các chất hữu cơ 

cho đất, thúc đấy chu trình dinh dưỡng, kiểm soát sói mòn đất và điều tiết 

nước. Phục hồi cảnh quan đã bị suy thoái thông qua cách tiếp cận nông 

lâm kết hợp có thể tăng khả năng chống chịu của cộng đồng trước các 

thảm họa như hạn hán và thiếu lương thực, cũng như giúp giảm thiểu và 

thích ứng biến đổi khí hậu (FAO 2017). 

Nông lâm kết hợp đang ngày càng được công nhận là một phương tiện nhằm 

đạt được các công ước, khung, và mục tiêu quốc tế mà các Quốc gia thành 

viên ASEAN đã cam kết (Phụ lục 3). Trong đó, Hiệp định Paris có hiệu lực vào 

ngày 4/11/2016 thiết lập một khuôn khổ toàn cầu thúc đẩy nông lâm kết hợp, 

do cây cối trong rừng và ở trang trại đóng vai trò quan trọng đối với giảm thiểu 

và thích ứng biến đổi khí hậu. Với khả năng cô lập các bon của cây, nông lâm 

kết hợp có thể góp phần đạt được các khoản Đóng góp do quốc gia tự quyết 

định của mỗi Quốc gia thành viên. Nông lâm kết hợp cũng có thể là công cụ 

giúp đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ 

bình đẳng giới và hòa nhập xã hội, cung cấp năng lượng sạch và giá rẻ, bảo 

vệ sự sống trên đất, đảo ngược tình trạng suy thoái đất và chống lại biến đổi 

khí hậu (Phụ lục 2). 
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4. NGUYÊN TẮC HƯỚNG DẪN 
 

Các nguyên tắc hướng dẫn có mối liên hệ với nhau, thể hiện một triết lý lớn hơn, 

hướng dẫn xây dựng các can thiệp nông lâm kết hợp (như chính sách, chương 

trình, dự án và đầu tư kinh doanh) tại các Quốc gia thành viên ASEAN trong mọi 

trường hợp, bất kể những thay đổi trong mục tiêu và chiến lược của các quốc gia. 

Phần này đề cập đến các hướng dẫn chính đối với mỗi nguyên tắc. 

 

4.1  Các nguyên tắc về thể chế 

 

Nguyên tắc 1: Xây dựng môi trường thuận lợi 
 

Hiện nay, nhiều quốc gia Đông Nam Á còn thiếu thể chế rõ ràng cho nông lâm kết 

hợp, nên việc xây dựng một môi trường chính sách và thể chế thuận lợi là rất quan 

trọng, tạo điều kiện xây dựng các chính sách, chương trình và đầu tư về nông lâm 

kết hợp. Trong mọi trường hợp, các nguyên tắc quản trị tốt được áp dụng bởi nhiều 

lĩnh vực, như quản trị có trách nhiệm đối với quyền sở hữu đất đai, ngư trường và 

rừng của FAO5 phải được tuân thủ ở tất cả các cấp lập kế hoạch, ra quyết định và 

thực hiện can thiệp nông lâm kết hợp. Nguyên tắc bao gồm nhưng không giới hạn 

các hướng dẫn sau đây: 

Hướng dẫn 1.1. Tuân thủ các hiệp ước, khung, thỏa thuận, chiến lược và chương 

trình khu vực và quốc tế khi xây dựng chương trình, dự án hoặc chính sách về 

nông lâm kết hợp. 

Nguyên tắc 1.2. Rà soát các luật, quy định, chiến lược và chương trình quốc gia 

liên quan đến nông lâm kết hợp và xây dựng mới, hoặc sửa đổi các chính sách 

hiện hành nhằm đảm bảo có chính sách và hỗ trợ pháp lý rõ ràng cho phát triển 

nông lâm kết hợp. 

Hướng dẫn 1.3. Thiết lập “mái nhà” thể chế cho nông lâm kết hợp. Đánh giá các 

cơ cấu thể chế hiện hành và xác định thể chế phù hợp hoặc thành lập một thể chế 

mới với sự tham gia của các bộ ngành có liên quan tại các Quốc gia thành viên 

ASEAN, chịu trách nhiệm về phát triển nông lâm kết hợp, trong đó quy định rõ 

ràng về chức năng, nhiệm vụ, và trách nhiệm của thể chế đó.  

 

 

 
5 Hướng dẫn tự nguyện về quản trị có trách nhiệm đối với quyền sở hữu đất đai, ngư trường và rừng trong bối 

cảnh An ninh lương thực quốc gia : http://www.fao.org/docrep/016/ i2801e/i2801e.pdf 
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Hướng dẫn 1.4. Xây dựng chiến lược, lộ trình hoặc chương trình nông lâm kết 

hợp quốc gia, và hỗ trợ phát triển ở cấp địa phương. 

Hướng dẫn 1.5. Tạo điều kiện và thủ tục thuận lợi nhằm khuyến khích và khen 

thưởng việc áp dụng nông lâm kết hợp, như đảm bảo quyền sử dụng đất, tăng 

cường tiếp cận thị trường và cải thiện cơ sở hạ tầng. 

Hướng dẫn 1.6. Tìm kiếm các nguồn khác nhau nhằm cung cấp tài chính phù hợp 

và liên tục, hỗ trợ phát triển nông lâm kết hợp. 

 

Nguyên tắc 2: Đảm bảo năng lực tổ chức hiệu quả 
 

Liên quan đến Nguyên tắc 1, cần tăng cường năng lực của viện, cơ quan hay cục, 

vụ chịu trách nhiệm hoặc được thành lập mới với sự tham gia của các bộ ngành 

có liên quan và các đối tác chính nhằm chia sẻ kiến thức, chuyển giao công nghệ, 

thực hiện nghiên cứu, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ có hiệu quả và tạo điều kiện 

thuận lợi cho quá trình lập kế hoạch. Nguyên tắc bao gồm nhưng không giới hạn 

các hướng dẫn sau đây: 

Hướng dẫn 2.1. Tăng cường năng lực của cơ quan chịu trách nhiệm về nông lâm 

kết hợp và các đối tác của họ ở cấp trung ương và địa phương nhằm cung cấp kiến 

thức, kỹ năng và hướng dẫn kỹ thuật một cách hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi 

cho quá trình lập kế hoạch và ra quyết định có sự tham gia ở tất cả các cấp, cũng 

như giám sát kết quả và tác động. 

Hướng dẫn 2.2. Xác định và huy động các tư vấn độc lập và cơ quan tư vấn nhằm 

tăng cường năng lực chuyên môn cho phát triển nông lâm kết hợp ở tất cả các 

cấp. 

Hướng dẫn 2.3. Tăng cường năng lực nghiên cứu ở cấp quốc gia nhằm thực hiện 

các nghiên cứu có sự tham gia về nông lâm kết hợp và kết nối/liên kết kiến thức 

với chính sách thông qua sự tham gia trực tiếp vào quá trình lập kế hoạch và chính 

sách. 

Hướng dẫn 2.4. Tăng cường năng lực khuyến nông quốc gia nhằm tạo điều kiện 

thuận lợi cho chuyển giao kỹ năng và kiến thức giữa các bên liên quan, hỗ trợ đối 

thoại và lập kế hoạch cho các chương trình, dự án nông lâm kết hợp, và thiết kế 

phương án nông lâm kết hợp cho từng bối cảnh khác nhau. 

Hướng dẫn 2.5. Tăng cường hợp tác trong nghiên cứu và tiếp cận cộng đồng giữa 

các hệ thống khuyến nông và nghiên cứu ở cấp quốc gia với các tổ chức phát triển 

và nghiên cứu quốc tế, bao gồm cả các trường đại học. 
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Hướng dẫn 2.6. Khuyến khích đào tạo về nông lâm kết hợp bằng cách hỗ trợ các 

trường cao đẳng và đại học xây dựng chương trình giảng dạy về nông lâm kết hợp 

thông qua các mạng lưới giáo dục đại học hiện có trong khu vực. 

Hướng dẫn 2.7. Xác định nhu cầu cụ thể của các bên liên quan khác nhau và 

cung cấp dịch vụ hỗ trợ phù hợp với nhu cầu khác nhau của các chủ đất lớn (chủ 

đồn điền và trang trại) và các hộ canh tác quy mô nhỏ6. 

 

Nguyên tắc 3: Hố trợ hợp tác có hiệu quả và ra quyết định 

có sự tham gia   
 

Xét đến tính chất nhiều mặt của nông lâm kết hợp, các khái niệm và mối tương 

quan của nó với nông nghiệp, lâm nghiệp và các mục đích sử dụng đất khác, tương 

tác của nông lâm kết hợp ở cấp cảnh quan và mối liên kết với các lĩnh vực (như 

chăn nuôi, năng lượng, nuôi trồng thủy sản, nước, biến đổi khí hậu và sinh kế 

nông thôn), cần áp dụng cách tiếp cận cảnh quan khi lập kế hoạch can thiệp nông 

lâm kết hợp và hợp tác liên ngành cũng như ra quyết định tổng hợp đối với phát 

triển nông lâm kết hợp, như đã được đề cập trong Khung hợp tác đa ngành ASEAN 

về Biến đổi khí hậu: Nông nghiệp và Lâm nghiệp hướng đến An ninh lương thực. 

Nguyên tắc bao gồm nhưng không giới hạn các hướng dẫn sau đây: 

Hướng dẫn 3.1. Thúc đẩy các phương pháp tiếp cận có sự tham gia và tăng cường 

sự tham gia của tất cả các bên liên quan ở các cấp lập kế hoạch và ra quyết định 

phù hợp, nhằm cùng nhau lập kế hoạch, xác định mục tiêu và thực hiện các can 

thiệp nông lâm kết hợp, đặc biệt là ở cấp nông hộ. Các bên liên quan có thể bao 

gồm các nhà hoạch định chính sách từ các lĩnh vực có liên quan như: khối tư nhân, 

các nhà đầu tư, và chủ đồn điền; các nhà nghiên cứu; tổ chức phi chính phủ; các 

nhà tài trợ và đối tác quốc tế; các tổ chức và hiệp hội nông dân; người dân bản 

địa hoặc các nhóm dân tộc thiểu số; và các nhóm sản xuất và hội phụ nữ (Xem 

thêm Nguyên tắc 8). 

Hướng dẫn 3.2. Đảm bảo rằng các can thiệp cũng như sản phẩm và dịch vụ nông 

lâm kết hợp được nhận thức đầy đủ hơn và được lồng ghép vào các chiến lược 

ngành.  

Hướng dẫn 3.3. Thiết kế các can thiệp nông lâm kết hợp trong bối cảnh cảnh 

quan chung và trong mối tương quan với những thay đổi về cơ chế khí hậu trong 

tương lai cũng như thay đổi về kinh tế và chính sách nhằm đảm bảo xem xét, 

quản lý và giám sát các tác động bên trong và bên ngoài, ngắn hạn và dài hạn 

theo các tiêu chuẩn về kinh tế, xã hội và môi trường đã được các Quốc gia thành 

viên ASEAN thông qua (Xem thêm Nguyên tắc 11). 

 
6 Các dịch vụ hỗ trợ có thể bao gồm tập huấn kỹ thuật về nông lâm kết hợp, kỹ thuật sau thu hoạch, tiếp thị và 

tài chính. 
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Nguyên tắc 3.4. Lồng ghép và dung hòa các mục tiêu, lợi ích và trách nhiệm giải 

trình của các bên liên quan khác nhau tại các cảnh quan thực hiện nông lâm kết 

hợp, bao gồm các nông hộ, các nhóm sản xuất quy mô lớn và nhỏ, các nhóm lâm 

nghiệp cộng đồng, các đồn điền lớn, và các cơ quan nhà nước (xem thêm Nguyên 

tắc 8,9,11). 

Nguyên tắc 3.5. Sử dụng các công cụ định vị để xác định khu vực phù hợp nhất 

với nông lâm kết hợp trong một cảnh quan, theo các yếu tố về môi trường, xã hội 

và kinh tế nhằm đảm bảo tác động có lợi trên diện rộng (xem thêm Nguyên tắc 

11) 7.   

Hướng dẫn 3.6. Tôn trọng, sử dụng và/hoặc kết hợp các hệ thống kiến thức 

truyền thống vào nghiên cứu khoa học, lập kế hoạch và ra quyết định (xem thêm 

Nguyên tắc 8).  

Nguyên tắc 3.7. Đảm bảo nông lâm kết hợp có đóng góp cho các mục tiêu của 

địa phương và phù hợp với mục tiêu quốc gia, với các khuôn khổ, chiến lược và 

chương trình hành động của ASEAN, cũng như các công ước, hiệp ước, thỏa thuận 

mục tiêu và chiến lược quốc tế. 

 

4.2 Các nguyên tắc về kinh tế 

 

Nguyên tắc 4: Công nhận giá trị của các  hàng hóa và dịch 

vụ hệ sinh thái 

 
Nông lâm kết hợp cung cấp cho thị trường, hộ gia đình và môi trường nhiều lợi ích 

dưới hình thức các hàng hóa và dịch vụ hệ sinh thái. Nông lâm kết hợp thường là 

một tập quán canh tác truyền thống trong đó nông dân là người trông giữ đất đai, 

được ghi nhận, khen thưởng hoặc đền bù cho những khoản đầu tư dài hạn của họ, 

như thông qua thu nhập trực tiếp từ các sản phẩm nông lâm kết hợp và/hoặc 

thông qua cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái. Nguyên tắc bao gồm nhưng không 

giới hạn các hướng dẫn sau đây:  

Hướng dẫn 4.1. Quảng bá tất cả các loại hình sản phẩm nông lâm kết hợp (như 

nguyên liệu thô và các sản phẩm phục vụ tiêu dùng và buôn bán), thông qua xây 

dựng thương hiệu riêng, và/hoặc các chứng nhận như chứng nhận Thương mại 

công bằng hay hàng hóa “xanh”, và tăng cường hỗ trợ các nông hộ nhỏ phối hợp 

và từ đó đạt được quy mô kinh tế nhằm hưởng lợi nhiều hơn từ các chuỗi giá trị 

nông lâm kết hợp. 

 
7 Ví dụ, Hộp công cụ Quản lý rừng bền vững của FAO (http://www.fao. org/sustainable-forest-management/ 

toolbox/tools/en/) và Bộ công cụ của Trung tâm Nông lâm thế giới (http://www. 
worldagroforestry.org/output?field_type_ tid=756) và Quy hoạch sử dụng đất cho các dịch vụ môi trường 
(LUMENS: http:// www.worldagroforestry.org/region/sea/ publications/detail?pubID=3447) 
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Hướng dẫn 4.2. Tôn trọng kiến thức địa phương trong việc sử dụng sản phẩm 

nông lâm kết hợp cho nhiều mục đích khác nhau, như an ninh lương thực và dinh 

dưỡng, điều tra sinh học, và thương mại hóa, cũng như đảm bảo chia sẻ lợi ích 

bình đẳng giữa các bên liên quan (xem thêm Nguyên tắc 8,9). 

Nguyên tắc 4.3. Đưa ra các chính sách ưu đãi, tiền chi trả hay tiền thưởng trong 

dài hạn cho các dịch vụ hệ sinh thái do nông lâm kết hợp cung cấp, đóng vai trò 

quan trọng đối với các chức năng của rừng đầu nguồn, phục hồi đất, cô lập các 

bon, và tăng cường đa dạng sinh học. Hầu hết các dịch vụ này được coi là hàng 

hóa công (Xem thêm Nguyên tắc 6). 

Nguyên tắc 4.5. Lồng ghép dữ liệu về nông lâm kết hợp vào các cơ sở dữ liệu 

quốc gia, khu vực và toàn cầu, ví dụ như cây cối trong trang trại, các loại hình 

nông lâm kết hợp và các bon, khả năng giảm thiểu rủi ro thiên tai, phân bố về 

mặt địa lý, sản lượng, lợi nhuận và thông tin phê duyệt. 

 

Nguyên tắc 5: Tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát 

triển thị trường nông lâm kết hợp 
 

Các quốc gia thành viên ASEAN thiết lập môi trường thuận lợi với những ưu đãi 

trực tiếp và gián tiếp nhằm khuyến khích các doanh nghiệp và nhà đầu tư quy mô 

nhỏ đầu tư dài hạn vào nông lâm kết hợp. Các khoản đầu tư này có thể định được 

hướng theo thị trường ngoại trừ các trường hợp tự cung tự cấp tại những khu vực 

gặp trở ngại về tiếp cận thị trường và các yếu tố khác. Có thể phải xây dựng các 

cơ chế thị trường mới nhưng những cơ chế này có thể có tác động trái ngược về 

kinh tế và xã hội, do đó việc xây dựng môi trường thuận lợi cho đầu tư nông lâm 

kết hợp phải phù hợp với Hướng dẫn của ASEAN về Đầu tư có trách nhiệm. Nguyên 

tắc bao gồm nhưng không giới hạn các hướng dẫn sau đây: 

Hướng dẫn 5.1. Xác định và xây dựng các cơ chế tài chính, bao gồm cơ chế tín 

dụng cho người nghèo (ví dụ như thời gian hoàn vốn dài hơn và lãi suất thấp hơn) 

nhằm hỗ trợ mô hình kinh doanh nông lâm kết hợp cho nông hộ, và các doanh 

nghiệp quy mô vừa và nhỏ. 

Hướng dẫn 5.2. Có chính sách hỗ trợ cho các khoản đầu tư linh hoạt nhưng dài 

hạn và quy hoạch sử dụng đất ở cấp trung ương và địa phương nhằm tạo niềm tin 

cho các nhà đầu tư bỏ tiền vào nông lâm kết hợp. 

Hướng dẫn 5.3. Hỗ trợ kỹ thuật và xúc tiến thương mại nhằm xây dựng chuỗi 

giá trị nông lâm kết hợp và tạo kết thị trường (Xem thêm Nguyên tắc 4).  
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Hướng dẫn 5.4. Xây dựng quy trình thủ tục đơn giản và minh bạch cho chế biến 

và tiếp thị các sản phẩm nông lâm kết hợp nhằm khuyến khích đầu tư quy mô lớn 

và nhỏ. 

Hướng dẫn 5.5.  Loại bỏ những biến dạng kinh tế bắt nguồn từ các ngành khác, 

làm giảm giá trị của sản phẩm nông lâm kết hợp, hoặc làm hạn chế cơ hội của các 

nhà đầu tư nông lâm kết hợp, đặc biệt là các hộ sản xuất quy mô nhỏ. 

Hướng dẫn 5.6. Cung cấp các ưu đãi trực tiếp và gián tiếp cho các can thiệp nông 

lâm kết hợp mang lại lợi ích cho xã hội (xem thêm Nguyên tắc 4). 

 

4.3 Các nguyên tắc về môi trường 

 

Nguyên tắc 6: Duy trì và tăng cường dịch vụ hệ sinh thái 

ở cấp trang trại và cảnh quan 
 

Các trang trại nông lâm kết hợp thường nằm ở những cảnh quan được sử dụng 

cho nhiều mục đích cùng một lúc, thông thường là những khu vực đầu nguồn hoặc 

thượng nguồn xung yếu. Do đó, ngoài việc sản xuất hàng hóa, thực hành nông 

lâm kết hợp cũng sẽ tác động đến việc cung cấp các dịch vụ hệ sinh thái. Vì vậy, 

phát triển nông lâm kết hợp cần đảm bảo bảo tồn, phục hồi và cải thiện các dịch 

vụ hệ sinh thái bắt nguồn từ những cảnh quan này. Việc quy hoạch và phát triển 

nông lâm kết hợp cần được xem xét một cách cẩn thận và hợp lý nhằm đạt được 

các lợi ích về mặt sinh thái mà không làm ảnh hưởng đến lợi ích về kinh tế và các 

lợi ích khác. Nguyên tắc bao gồm nhưng không giới hạn các hướng dẫn sau đây: 

Hướng dẫn 6.1. Đảm bảo quy hoạch các can thiệp nông lâm kết hợp nhằm đạt 

được đồng thời nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường, ở nhiều quy mô khác 

nhau từ cấp trang trại đến cảnh quan (xem thêm nguyên tắc 3, 11). 

Hướng dẫn 6.2. Ghi nhận và đánh giá những tác động tích cực của nông lâm kết 

hợp trong việc duy trì và tăng cường các dịch vụ hệ sinh thái, bao gồm phục hồi 

các chức năng của rừng và cảnh quan, phục hồi đất bị suy thoái, giảm xói mòn 

đất, giảm thiểu biến đổi khí hậu, và chống sa mạc hóa (xem thêm nguyên tắc 

4,11). 

Hướng dẫn 6.3. Thực hiện đánh giá tác động môi trường trước khi triển khai các 

can thiệp nông lâm kết hợp ở quy mô lớn, bao gồm thiết lập đường cơ sở để giám 

sát tác động đối với dịch vụ hệ sinh thái. 

Hướng dẫn 6.4. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu được đa dạng sinh học tương 

tự nhằm bồi thường cho những tổn thất hay thiệt hại không thể tránh khỏi do phát 

triển nông lâm kết hợp gây ra sau khi áp dụng các biện pháp giảm thiểu. 
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Hướng dẫn 6.5. Xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn thực hành canh tác trong 

quá trình thiết lập và quản lý các can thiệp nông lâm kết hợp nhằm đảm bảo nông 

lâm kết hợp có đóng góp cho dịch vụ hệ sinh thái (xem thêm nguyên tắc 11, 12). 

 

Nguyên tắc 7: Hiểu và quản lý được sự đánh đổi 
 

Đánh đổi là việc cân bằng các lợi ích mà không thể đạt được cùng một lúc. Việc 

hiểu và quản lý được sự đánh đổi rất quan trọng đối với mô hình nông lâm kết 

hợp, trong đó cây cối, hoa màu, cá và vật nuôi được canh tác, nuôi trồng trên 

cùng một đơn vị đất. Sự đánh đổi đến từ khía cạnh không gian liên quan đến việc 

bố trí các thành phần khác nhau trong mô hình nông lâm kết hợp, và cả thời gian, 

như việc lồng ghép cây cối là một thành một phần trong hệ thống canh tác có thể 

kéo dài chu kỳ từ khi đầu tư đến khi thu hồi vốn. Để hiểu và quản lý tốt hơn sự 

đánh đổi, Nguyên tắc này bao gồm nhưng không giới hạn các hướng dẫn sau đây:  

Hướng dẫn 7.1. Sử dụng các phương pháp có sự tham gia để hiểu được quá trình 

ra quyết định của các nông hộ, các trang trại canh tác quy mô vừa và lớn về sản 

xuất trong ngắn hạn và bền vững trong dài hạn, có xem xét đến nhu cầu của các 

thành viên khác nhau trong gia đình (đặc biệt là phụ nữ và người trẻ tuổi), công 

nghiệp và thị trường (xem thêm nguyên tắc 3, 11, 12). 

Hướng dẫn 7.2. Dự đoán tầm quan trọng của sự đánh đổi có thể xảy ra và hỗ trợ 

ra quyết định bằng cách định lượng các chi phí và lợi ích về kinh tế và môi trường 

của can thiệp nông lâm kết hợp. Chi phí bao gồm các yếu tố đầu vào như đất, 

nhân công, và đầu tư tài chính trong khi lợi ích là kết quả đầu ra như cây cối, hoa 

màu, các sản phẩm thủy sản và chăn nuôi, và/hoặc dịch vụ hệ sinh thái (xem 

thêm nguyên 4, 6). 

Nguyên tắc 7.3. Tính toán khoản thu nhập bị mất đi của nông dân và nhà đầu 

tư, đặc biệt là trong những năm đầu thực hiện nông lâm kết hợp, và tìm kiếm cách 

thức, phương tiện giảm thiểu và quản lý sự hội đánh đổi, ví dụ như thông qua tín 

dụng dài hạn, lãi suất thấp hơn, thời gian ưu đãi về thuế, phí bảo hiểm, và các ưu 

đãi cho việc cung cấp dịch vụ hệ sinh thái (xem thêm nguyên tắc 4,5,6). 

 

4.4 Các nguyên tắc về văn hóa-xã hội 

 

Nguyên tắc 8: Công nhận và tôn trọng kiến thức, truyền 

thống và lựa chọn của địa phương 
 

Các chuẩn mực xã hội, giá trị văn hóa, và các hệ thống kiến thức truyền thống/địa 

phương cần được xem xét trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện các can thiệp 

nông lâm kết hợp. Nguyên tắc này bao gồm nhưng không giới hạn các hướng dẫn 

sau đây: 
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Hướng dẫn 8.1. Công nhận và tôn trọng các giá trị truyền thống hay phong tục 

địa phương, bao gồm kiến thức và thực hành bản địa của các cộng đồng thực hiện 

can thiệp nông lâm kết hợp (xem thêm nguyên tắc 4,10).  

Hướng dẫn 8.2. Đảm bảo sự tham gia của các bên liên quan ở địa phương trong 

những khoản đầu tư nông lâm kết hợp chính thông qua đồng thuận dựa trên 

nguyên tắc tự nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin (xem thêm Nguyên 

tắc 10)8. 

Hướng dẫn 8.3. Đảm bảo những kiến thức và lựa chọn của địa phương liên quan 

đến các phương án nông lâm kết hợp (ví dụ như giống cây và hoa màu, giống vật 

nuôi), mục đích và các thực hành canh tác được xem xét trong quá trình nghiên 

cứu, lập kế hoạch và ra quyết định (xem thêm nguyên tắc 3,4,10,11,12). 

Hướng dẫn 8.4. Công nhận và đáp ứng các nhu cầu riêng của người dân địa 

phương về đào tạo, kỹ thuật, quyền sử dụng đất và tài nguyên, cơ sở hạ tầng, và 

thông tin thị trường, đặc biệt là của người dân bản địa và các dân tộc thiểu số 

(xem thêm Nguyên tắc 3). 

Hướng dẫn 8.5. Thiết lập cơ sở dữ liệu về văn hóa, kinh tế, xã hội phục vụ quá 

trình giám sát tiến độ và đánh giá tác động cũng như tuân thủ luật an sinh xã hội 

và hướng dẫn đầu tư đã được các Quốc gia thành viên ASEAN phê chuẩn, cũng 

như các luật quốc tế hiện hành.  

Hướng dẫn 8.6. Ngăn chặn sự di dời hoặc thay đổi mục đích sử dụng đất của 

cộng đồng địa phương thông qua các khoản đầu tư lớn vào nông lâm kết hợp (xem 

thêm nguyên tắc 3,8,9). 

 

 

Nguyên tắc 9: Hỗ trợ bình đẳng giới và hòa nhập xã hội 
 

Hòa nhập xã hội và bình đẳng giới cần được xem xét khi xây dựng chính sách và 

lập kế hoạch, thực hiện các can thiệp nông lâm kết hợp. Những quá trình này phải 

tiếp cận được đến tất cả các thành phần trong xã hội, bao gồm các nhóm dễ bị 

tổn thương như người bản địa và dân tộc thiểu số, cũng như những người trẻ tuổi. 

Cần xem xét đến những khác biệt về giới và thúc đẩy bình đẳng giới trong nông 

lâm kết hợp. Việc thực hiện các hướng dẫn trong nguyên tắc này nên phù hợp với 

Hướng dẫn của ASEAN về Giới. Các hướng dẫn bao gồm nhưng không giới hạn 

đến: 

Hướng dẫn 9.1. Thừa nhận tầm quan trọng của bình đẳng giới và hòa nhập xã 

hội trong quá trình ra quyết định, thiết kế và thực hiện các can thiệp nông lâm kết 

hợp. 

 
8 Sổ tay hướng dẫn của FAO về Đồng thuận dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và được cung cấp thông 
tin: https://www.un.org/ development/desa/indigenouspeoples/ publications/2016/10/free-prior-and- informed-
consent-an-indigenous-peoples- right-and-a-good-practice-for-local- communities-fao/ 
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Hướng dẫn 9.2. Đảm bảo các hộ canh tác quy mô nhỏ và các nhóm yếu thế trong 

xã hội như người dân bản địa/các nhóm dân tộc thiểu số và người dân di cư được 

tham gia hưởng lợi trong các can thiệp nông lâm kết hợp. 

Hướng dẫn 9.3. Đảm bảo các nhóm yếu thế trong xã hội hưởng lợi hoặc không 

bị ảnh hưởng tiêu cực từ các khoản đầu tư nông lâm kết hợp quy mô lớn hoặc của 

doanh nghiệp (xem thêm nguyên tắc 8,10). 

Hướng dẫn 9.4. Đảm bảo các khoản đầu tư nông lâm kết hợp giúp tăng cường 

bình đẳng giới thông qua việc hiểu những khác biệt về vai trò giới, quá trình ra 

quyết định, các thách thức và cơ hội, và tìm cách nâng cao khả năng tiếp cận của 

phụ nữ đến các cơ hội nông lâm kết hợp (bao gồm thông tin, công nghệ, tài chính) 

và các lợi ích liên quan. 

Hướng dẫn 9.5. Đảm bảo rằng các phương án nông lâm kết hợp hay các kỹ thuật 

được áp dụng có nhạy cảm giới, đặc biệt khi yêu cầu có lao động nữ.  

Hướng dẫn 9.6. Tăng cường năng lực cho các hệ thống nghiên cứu và khuyến 

nông quốc gia và các tổ chức phi chính phủ nhằm thực hiện can thiệp nông lâm 

kết hợp có lồng ghép hòa nhập xã hội và giới (xem thêm Nguyên tắc 2). 

 

Nguyên tắc 10: Đảm bảo các biện pháp bảo vệ và quyền 

sở hữu tài sản 
 

Can thiệp nông lâm kết hợp có thể sẽ tạo ra căng thẳng giữa các bên liên quan tại 

những nơi chưa phân định rõ quyền sở hữu đất và tài nguyên thiên nhiên. Do đó, 

việc bảo vệ quyền sở hữu tài sản rất quan trọng nhằm đảm bảo các can thiệp nông 

lâm kết hợp không gây nguy hại đến quyền lợi của cộng đồng dân cư hoặc có tác 

động bất lợi đến cơ cấu xã hội và sinh kế của cồng đồng địa phương. Các hướng 

dẫn bao gồm nhưng không giới hạn đến: 

Hướng dẫn 10.1. Hiểu rõ quyền sở hữu tài sản của các bên liên quan tại các khu 

vực dự kiến thực hiện can thiệp nông lâm kết hợp lớn, đặc biệt là những khoản 

đầu tư của doanh nghiệp9.  

Hướng dẫn 10.2. Thu hút các bên liên quan tham gia đối thoại trong quá trình 

lập kế hoạch cho can thiệp nông lâm kết hợp, tôn trọng nguyện vọng và quyền lợi 

của họ, cũng như đảm bảo người nông dân tham gia nông lâm lâm kết hợp không 

bị đe dọa hoặc phải miễn cưỡng di dời do các dự án đầu tư nông lâm kết hợp quy 

mô lớn (xem thêm nguyen tắc 3,7,8,9). 

 
9 Có rất nhiều công cụ và hướng dẫn đánh giá quyền sở hữu đất. Xem thêm Hướng dẫn của FAO về Quản trị có 

trách nhiệm đối với quyền sử dụng đất, ngư trường và rừng trong Bối cảnh an ninh lương thực quốc gia: 
http://www.fao.org/docrep/016/ i2801e/i2801e.pdf. 
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Hướng dẫn 10.3. Đảm bảo quyền sở hữu/sử dụng đất của các bên liên quan có 

tham gia, và/hoặc bị tác động bởi các can thiệp nông lâm kết hợp nhằm tránh 

xung đột xã hội và đảm bảo lợi nhuận khi đầu tư.  

Hướng dẫn 10.4. Đảm bảo sự đồng thuận của các chủ đất, những người có thể 

chịu ảnh hưởng bất lợi hoặc các tác động khác của những can thiệp nông lâm kết 

hợp lớn dựa trên nguyên tắc tự nguyện, báo trước và được cung cấp thông tin, và 

chỉ bồi thường cho những thiệt hại không thể tránh khỏi (xem thêm nguyên tắc 

7,8). 

4.5 Các nguyên tắc về thiết kế kỹ thuật 

 

Nguyên tắc 11: Thiết kế các phương án nông lâm kết hợp 

dựa vào bối cảnh 
 

Hiện có nhiều hệ thống và phương án nông lâm kết hợp khác nhau, mà thành công 

của những hệ thống này phụ thuộc vào bối cảnh địa phương, gắn với điều kiện 

của từng tỉnh, quốc gia, và toàn cầu. Mục tiêu chính của nông lâm kết hợp là đồng 

thời đạt được những lợi ích về mặt kinh tế, văn hóa-xã hội và môi trường. Sự đánh 

đổi thường vẫn tồn tại nhưng nếu hoạt động nông lâm kết hợp được thiết kế hiệu 

quả, chúng có thể đồng thời mang lại nhiều lợi ích và đáp ứng nhu cầu của các 

bên liên quan khác nhau. Để đạt được lợi ích tối ưu trong nông lâm kết hợp, 

Nguyên tắc này bao gồm, nhưng không giới hạn những hướng dẫn sau: 

Hướng dẫn 11.1. Cung cấp công cụ hỗ trợ ra quyết định thân thiện với người 

dùng giúp các bên liên quan đánh giá tổng quan thông tin, xác định các cơ hội và 

thách thức, đồng thời đưa ra lựa chọn sáng suốt về các phương án nông lâm kết 

hợp. Công cụ hỗ trợ ra quyết định bao gồm thông tin và bộ dữ liệu về các thông 

số lý sinh - chẳng hạn như địa hình, tình hình sử dụng đất, đất, nhiệt độ và lượng 

mưa - và số liệu thống kê về kinh tế xã hội bao gồm giới tính, thông tin thị trường, 

các vấn đề về cơ sở hạ tầng và các chính sách liên quan. 

Hướng dẫn 11.2. Đảm bảo rằng các phương án nông lâm kết hợp được lựa chọn 

dựa trên nhu cầu, lợi ích hoặc mục đích cụ thể của các bên liên quan thuộc khối 

tư nhân (các hộ canh tác quy mô nhỏ, chủ sở hữu lớn, tập đoàn) và khối công (các 

tổ chức chính phủ và phi chính phủ), có tính đến những thay đổi về chế độ khí 

hậu, điều kiện kinh tế và các chính sách có thể xảy ra trong tương lai (xem thêm 

nguyên tắc 3, 7, 8, 9).  

Hướng dẫn 11.3. Thiết kế các phương án nông lâm kết hợp dựa trên bối cảnh 

của địa phương, liên quan đến các điều kiện lý sinh, kinh tế - xã hội (bao gồm 

nguồn lao động sẵn có và khả năng chi trả), văn hóa, cơ sở hạ tầng, thị trường và 

chính sách (xem thêm hướng dẫn 12.2 và các nguyên tắc 3, 5, 9, 10), và có xem 

xét đến các khía cạnh về thời gian (như luân canh cây trồng, hoa màu, vật nuôi, 

thủy sản) và không gian (như bố trí các thành phần trong hệ thống) của nông lâm 

kết hợp. 
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Hướng dẫn 11.4. Hướng tới lợi ích tối ưu bằng cách đảm bảo các phương án nông 

lâm kết hợp được thiết kế nhằm cung cấp đồng thời các lợi về ích kinh tế và văn 

hóa xã hội, môi trường, có xem xét bối cảnh địa phương, bao gồm điều kiện văn 

hóa xã hội (xem thêm nguyên tắc 2, 9) và tình trạng quyền sở hữu đất của các 

bên liên quan trực tiếp (xem thêm Nguyên tắc 10). 

Hướng dẫn 11.5. Đảm bảo thực hiện các phương án nông lâm kết hợp áp dụng 

kỹ thuật canh tác nông nghiệp thông minh, thích ứng khí hậu và bảo tồn10, chẳng 

hạn như canh tác theo đường đồng mức (đặc biệt là trên đất dốc), trồng cây che 

phủ đất, phủ đất trống, làm luống hoặc canh tác không làm đất, sử dụng các giống 

chịu hạn và công nghệ tưới tiết kiệm nước. 

Hướng dẫn 11.6. Hướng dẫn kỹ thuật nhằm đảm bảo quản lý các phương án 

nông lâm kết hợp một cách phù hợp thông qua tập huấn và tài liệu khuyến nông, 

hỗ trợ giáo dục thường xuyên và học tập suốt đời (xem thêm các nguyên tắc 2, 

6).  

 
10 Xem thêm Hướng dẫn ASEAN về thúc đẩy thực hành Nông nghiệp  thông minh thích ứng khí hậu để xem các 
ví dụ và khung hợp tác: http://www.asean.org/wp- content/uploads/images/2015/October/ ASEAN-Regional-
Guidelines-on-Promoting- CSA-Practices/ASEAN%20Regional%20 Guidelines%20on%20Promoting%20 
CSA%20Practices-endorsed%2037th%20 AMAF.pdf 
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Nguyên tắc 12: Lựa chọn các thành phần nông lâm kết hợp 

theo nguyên tắc có sự tham gia 
 

Lựa chọn và quyết định các thành phần cây trồng, hoa màu, vật nuôi và cá/thủy 

sinh theo quy mô không gian và thời gian của mô hình nông lâm kết hợp là yếu tố 

quan trọng dẫn đến thành công. Tùy thuộc vào mục tiêu (ngắn hạn, trung hạn 

hoặc dài hạn) của các hộ nông dân canh tác quy mô lớn, nhỏ và các doanh nghiệp, 

nguồn lực sản xuất (quy mô đất đai, lao động, vốn) và các yếu tố khác, như quyền 

sở hữu đất đai và thị trường, các thành phần trong nông lâm kết hợp cần được lựa 

chọn cẩn thận dựa trên quan điểm: 'Đúng loài cây, giống vật nuôi và/hoặc cá, 

đúng nơi, đúng mục đích'. Nguyên tắc này bao gồm, nhưng không giới hạn, các 

hướng dẫn sau: 

Hướng dẫn 12.1. Xác định các loài và giống cây trồng, vật nuôi và/hoặc thủy sản 

phù hợp với điều kiện lý sinh (nhiệt độ, lượng mưa, độ cao và thổ nhưỡng) của 

các khu vực dự kiến triển khai nông lâm kết hợp thông qua việc ghi chép lại quá 

trình tồn tại của chúng tại các khu vực này và tại các khu vực có điều kiện tương 

tự (xem thêm nguyên tắc 11)11. Xác định những thay đổi có thể 

xảy ra trong tương lai liên quan đến chế độ khí hậu khi lựa chọn loài, giống cây 

trồng vật nuôi cho các hệ thống nông lâm kết hợp.  Bên cạnh đó, nên thực hiện 

khảo sát thị trường về loài, giống cây trồng, vật nuôi nhằm xác định thị trường và 

thiết kế các chiến lược hiệu quả hơn cho tiếp thị các sản phẩm nông lâm kết hợp 

(xem thêm nguyên tắc 11). 

Hướng dẫn 12.2. Tiến hành khảo sát hoặc tổ chức hội thảo với các bên liên quan 

tại địa phương nhằm xác định mục đích sử dụng của các bên (hàng hóa và dịch 

vụ) đối với cây cối, hoa màu, vật nuôi, cá và các loài cụ thể mà họ muốn nuôi 

trồng, đảm bảo quá trình này được thực hiện công bằng và có sự tham gia của các 

bên liên quan. Nếu cần, tổ chức các nhóm khảo sát riêng  cho nam giới, phụ nữ, 

thanh niên và các nhóm yếu thế nhằm đảm bảo tất cả các đối tượng đều có thể 

cung cấp thông tin đầu vào (xem thêm nguyên tắc 8, 9, 10, 11). 

Hướng dẫn 12.3. Rà soát và áp dụng các hướng dẫn kỹ thuật hiện đã được các 

Quốc gia Thành viên ASEAN thông qua liên quan đến việc chọn lọc, chất lượng, 

nguồn cung ứng, phân phối và quản lý nguồn gen cũng như các hướng dẫn liên 

quan đến việc lựa chọn loài và giống vật nuôi, thủy sản. Đảm bảo các loài và/hoặc 

giống cây trồng, vật nuôi và các loài thủy sinh bản địa không bị ảnh hưởng bất lợi 

bởi các loài và/hoặc giống ngoại lai trong các hệ thống nông lâm kết hợp.  

 
11 Cơ sở dữ liệu trực tuyến và các cơ sở dữ liệu khác về những loài phù hợp với điều kiện lý sinh của địa phương 

và ưu tiên của các bên liên quan có thể truy cập được để gia tăng lựa chọn. Ví dụ: Cơ sở dữ liệu về Sinh thái và 

Chức năng của cây (http://www.worldagroforestry.org/output/tree-functional-and-ecological- databases). 
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Hướng dẫn 12.4. Đảm bảo sự tham gia tích cực của các bên liên quan chính, đặc 

biệt là nông dân, nhà đầu tư, cán bộ khuyến nông và các cơ quan nhà nước trong 

quá trình ra quyết định về các thành phần trong hệ thống nông lâm kết hợp. 

 

4.6 Các nguyên tắc về truyền thông và nhân rộng 
 

Nguyên tắc 13: Truyền thông có hiệu quả về kiến thức 

nông lâm kết hợp 
 

Do kiến thức về phát triển và quản lý nông lâm kết hợp tại các quốc gia thành 

viên ASEAN chưa đầy đủ, các thực hành nông lâm kết hợp khá đa dạng và phức 

tạp, nên việc quản lý và truyền đạt kiến thức đóng vai trò rất quan trọng đối với 

các nhà hoạch định chính sách, nông dân, nhà đầu tư và những người tham gia 

thị trường, nhằm khuyến khích áp dụng rộng rãi và liên tục phát triển mô hình 

nông lâm kết hợp. Nguyên tắc này bao gồm, nhưng không giới hạn các hướng dẫn 

sau đây. 

Hướng dẫn 13.1. Xác định nhu cầu và những thiếu hụt về kiến thức và hoạt động 

truyền thông của tất cả các bên liên quan – bao gồm nông dân, các cơ quan tư 

vấn và khuyến nông, chính quyền trung ương và địa phương, những người tham 

gia thị trường, và nhà đầu tư – thông qua các phương pháp có sự tham gia để có 

biện pháp hỗ trợ phù hợp khi cần. 

Hướng dẫn 13.2. Trao đổi thông tin rõ ràng giữa các bên liên quan trong cùng 

cảnh quan và/hoặc chuỗi giá trị theo ngôn ngữ và định dạng phù hợp – bao gồm 

nhưng không giới hạn các tài liệu viết, nghe nhìn, họp nhóm lớn và nhỏ, hội thảo 

chuyên đề, tập tuấn tại hiện trường và thiết lập các lô trình diễn nhằm tăng cường 

nhận thức về các vấn đề gặp phải khi áp dụng nông lâm kết hợp. 

Hướng dẫn 13.3. Tăng cường năng lực truyền thông và quản lý kiến thức cho 

các cơ quan chịu trách nhiệm và tham gia vào nông lâm kết hợp, bao gồm cả đối 

tác của những cơ quan này ở cấp trung ương và địa phương, nhằm thiết lập và 

chia sẻ kiến thức, kỹ năng hiệu quả hơn, hướng dẫn kỹ thuật, tạo điều kiện lập kế 

họạch và ra quyết định ở các cấp khác nhau, giám sát kết quả và tác động, quảng 

bá các phương pháp, kết quả và thành tựu một cách cụ thể và rộng rãi, và hỗ trợ 

huy động tài chính cho nghiên cứu và phát triển nông lâm kết hợp. 

Hướng dẫn 13.4. Quản lý kiến thức và truyền thông đầy đủ nhằm đảm bảo các 

bên liên quan nắm được thông tin, có thể tham gia thảo luận, có thể nâng cao 

kiến thức và kỹ năng, cũng như có thể liên tục thích ứng và cải tiến. 
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Nguyên tắc 14: Quy hoạch đảm bảo tính bền vững và nhân 

rộng có hiệu quả 
 

Xét đến tính đặc thù của can thiệp nông lâm kết hợp theo từng bối cảnh, việc nhân 

rộng mô hình nông lâm kết hợp phải được lên kế hoạch cẩn thận, có tính đến các 

yếu tố chung và riêng của từng khu vực. Cần xác định thấu đáo các yêu cầu đối 

với việc nhân rộng mô hình nông lâm kết hợp nhằm đạt được tác động lâu dài. 

Nguyên tắc này bao gồm, nhưng không giới hạn các hướng dẫn sau đây. 

Hướng dẫn 14.1. Thu hút các ngành và các bên liên quan tham gia vào quá trình 

lập kế hoạch nhân rộng nông lâm kết hợp (xem thêm nguyên tắc 3). 

Hướng dẫn 14.2. Xác định thuận lợi và khó khăn lớn nhất của việc nhân rộng 

nông lâm kết hợp bằng cách xem xét các cơ hội nội tại và bên ngoài, bao gồm 

điều kiện về lý sinh, văn hóa, xã hội, lao động và thị trường, cũng như quy hoạch 

và chiến lược của các ngành có liên quan, có thể tác động đến quá trình nhân 

rộng. 

Hướng dẫn 14.3. Đảm bảo các bên liên quan hiểu rõ yêu cầu đối với việc nhân 

rộng và đáp ứng đầy đủ hoặc một phần các yêu cầu này tại hiện trường thực hiện. 

Hướng dẫn 14.4. Hiểu rõ trọng tâm của việc nhân rộng, có thể là ở khía cạnh kỹ 

thuật hoặc thể chế, hoặc cả hai. Khía cạnh kỹ thuật gồm lựa chọn giống cây, hoa 

màu, gia súc và/hoặc các loài thủy sinh, các thực hành thiết kế và quản lý, và tác 

động dự kiến ở cấp trang trại và cảnh quan. Khía cạnh thể chế gồm cách tiếp cận 

về tổ chức các chủ sở hữu quy mô nhỏ, xây dựng quan hệ đối tác, tập huấn và cơ 

chế tài trợ. 

Hướng dẫn 14.5. Thống nhất về các mô hình nhân rộng phù hợp với bối cảnh, 

bao gồm các bên liên quan chính, như chính quyền địa phương, công ty tư nhân, 

các nhóm sản xuất và cơ quan khuyến nông. 

Hướng dẫn 14.6. Định kỳ rà soát các cách tiếp cận, quy trình nhân rộng và kết 

quả đạt được nhằm khắc phục những bất cập, vấn đề và cơ hội hoặc xác định biện 

pháp hỗ trợ. 

 

5. CÁC CÂN NHẮC TRONG QUÁ TRÌNH 

THỰC HIỆN 
 

Các nguyên tắc và hướng dẫn đề cập ở trên hình thành một khung, có thể tạo điều 

kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận về xây dựng chính sách, chiến lược, chương 

trình và dự án nông lâm kết hợp của các Quốc gia thành viên ASEAN. Các nguyên 

tắc này cũng cung cấp hướng dẫn về các khoản đầu tư nông lâm kết hợp của khối 

tư nhân. Để đáp ứng mục đích thực hiện, nên tuân thủ các hướng dẫn kỹ thuật có 
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liên quan đến nông lâm kết hợp đã được điều chỉnh cho phù hợp với từng vùng 

sinh thái và văn hóa-xã hội tại các Quốc gia thành viên ASEAN. Một số cân nhắc 

khi thực hiện được đề cập như dưới đây. 

5.1 Cơ cấu và vai trò thể chế 
 

Chính quyền và cơ quan các cấp tại các Quốc gia Thành viên ASEAN, các tổ chức 

phi chính phủ, hiệp hội nông dân và hợp tác xã, các tổ chức cộng đồng, khu vực 

tư nhân (chủ sở hữu quy mô nhỏ hoặc lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tập đoàn) 

và các đối tượng khác có các vai trò khác nhau. Do đó, các bên cần phối hợp trong 

việc thiết lập môi trường thuận lợi, tăng cường năng lực tổ chức, hợp tác và ra 

quyết định liên ngành có sự tham gia (nguyên tắc 1, 2, 3). Xác định các bên liên 

quan chính, hiểu rõ vai trò, nhu cầu và mong muốn của mỗi bên là bước đầu tiên 

quan trọng hướng đến một môi trường thuận lợi cho nông lâm kết hợp. 

Can thiệp nông lâm kết hợp thành công đòi hỏi có sự hỗ trợ của chính phủ thông 

qua các chính sách và chương trình tài trợ, do lợi ích cạnh tranh từ sản xuất nông 

nghiệp độc canh phục vụ mục đích thương mại. Như đã trình bày trong Nguyên 

tắc 1, các Quốc gia Thành viên ASEAN cần xác định cơ quan chuyên trách về phát 

triển nông lâm kết hợp. Lâm nghiệp xã hội là một trong nhiều chương trình và cơ 

chế quốc gia có thể thực hiện nông lâm kết hợp với sự hỗ trợ từ chính sách và kinh 

phí. Nhiều Quốc gia Thành viên ASEAN thực hiện chương trình lâm nghiệp xã hội 

với kế hoạch và mục tiêu cải thiện sinh kế cho người dân trồng rừng đồng thời bảo 

vệ và quản lý rừng bền vững; nông lâm kết hợp đóng vai trò then chốt trong việc 

đạt được những mục tiêu này. Các nhà đầu tư khu vực tư nhân có đóng góp quan 

trọng trong phát triển nông lâm kết hợp, đặc biệt là các công ty công-nông nghiệp 

quan tâm đến sản xuất bền vững, nhằm có được chứng nhận cho phép xây dựng 

thương hiệu sản phẩm “thân thiện với môi trường”. 

Các viện nghiên cứu và đào tạo quốc gia nên tham gia vào quá trình nghiên cứu, 

giáo dục và đào tạo nông lâm kết hợp nhằm 1) liên tục xây dựng kiến thức và 

minh chứng về nông lâm kết hợp phục vụ cho việc điều chỉnh và/hoặc hoàn thiện 

các khuyến nghị về kỹ thuật và chính sách; 2) xây dựng các công cụ và phương 

pháp truyền đạt kiến thức, giám sát và đánh giá tác động; và 3) hỗ trợ học tập, 

giáo dục và phổ biến kiến thức liên tục. Nghiên cứu ứng dụng và cơ bản trong 

nông lâm kết hợp nên được thực hiện theo phương pháp có sự tham gia (nguyên 

tắc 3, 8, 9). 

Các dịch vụ khuyến lâm, khuyến nông hoặc tư vấn nông thôn ở các Quốc gia thành 

viên ASEAN cũng đóng vai trò quan trọng trong việc chia sẻ kiến thức và kinh 

nghiệm, đào tạo và xây dựng đội ngũ cán bộ khuyến nông có kỹ năng nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho quá trình lập kế hoạch, thực hiện, giám sát và đánh giá 

hiệu quả của nông lâm kết hợp.  
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Các hiệp hội nông dân, hợp tác xã và các tổ chức cộng đồng cũng là thành phần 

không thể thiếu trong quá trình đồng sản xuất kiến thức về nông lâm kết hợp, 

chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm giữa nông dân với nhau, áp dụng các phương án 

nông lâm kết hợp  phù hợp nhất với bối cảnh liên quan đến điều kiện lý sinh, kinh 

tế, văn hóa, xã hội, thị trường và chính sách, củng cố nguyện vọng, mối quan tâm 

và sản phẩm của nông dân, thúc đẩy đối thoại giữa các bên liên quan, bao gồm 

các nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư. 

Các thành viên của CGIAR - đối tác toàn cầu về an ninh lương thực cũng tham gia 

thúc đẩy phát triển nông lâm kết hợp thông qua việc điều chỉnh các chương trình 

nghiên cứu phù hợp với chương trình nông lâm kết hợp của các Quốc gia thành 

viên ASEAN và/hoặc trực tiếp thực hiện nghiên cứu cùng với sự phối hợp của các 

đối tác trong khu vực và các nước. 

Cuối cùng, các tổ chức Liên hợp quốc, đặc biệt là FAO đã cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, 

tư vấn chính sách và tài trợ ngân sách khi có thể nhằm thực hiện các hướng dẫn 

này. 

5.2 Lập kế hoạch và tài chính 
 

Nông lâm kết hợp rõ ràng không chỉ thuộc phạm vi trách nhệm của riêng nông nghiệp 

hay lâm nghiệp, nên các Quốc gia Thành viên ASEAN mong muốn xây dựng một chương 

trình quốc gia về nông lâm kết hợp trước tiên, nên xem xét hạ tầng thể chế cần thiết 

đối với sự thành công của chương trình (nguyên tắc 1). Đứng đầu là các cơ quan được 

chỉ định thuộc các bộ có liên quan, có thể thành lập một ban hoặc tổ công tác đa ngành 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình lập kế hoạch. Cách tiếp cận này phù hợp 

với Khung đa ngành ASEAN về Biến đổi khí hậu: Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp 

hướng tới An ninh lương thực, cung cấp cơ chế cho các hành động phối hợp. 

Việc lập kế hoạch cho tầm nhìn và lộ trình phát triển nông lâm kết hợp của các Quốc 

gia Thành viên ASEAN là cần thiết nhằm xác định hướng đi trong tương lai. Có nhiều 

cách thúc đẩy phát triển nông lâm kết hợp trong khu vực, bao gồm tạo môi trường đầu 

tư thuận lợi với các chính sách hỗ trợ nhằm kích thích mở cửa thị trường cho các sản 

phẩm nông lâm kết hợp và lồng ghép nông lâm kết hợp vào các chiến lược, kế hoạch 

và mục tiêu hiện có, ví dụ như kế hoạch phát triển bền vững hoặc ít phát thải, kế 

hoạch hành động REDD + quốc gia, kế hoạch phát triển nông thôn, các chương trình 

phục hồi đất, quy hoạch sử dụng đất và các khoản Đóng góp do quốc gia tự quyết 

định. Các Quốc gia thành viên ASEAN có thể đề xuất đối tác phát triển quốc tế và song 

phương điều chỉnh chương trình phát triển của họ phù hợp với hoặc trực tiếp hỗ trợ 

kinh phí cho các chương trình nông lâm kết hợp của các quốc gia. 

Việc lập kế hoạch cho các chương trình hoặc dự án nông lâm kết hợp ở cấp quốc gia 

và cấp tỉnh đòi hỏi phân tích hiện trạng và phạm vi thực hiện nhằm xác định các vấn 

đề, thách thức, bất cập và cơ hội. Nếu kết quả phân tích cho thấy tín hiệu tích cực để 

các nhà đầu tư tiềm năng (như chủ sở hữu quy mô nhỏ và lớn, tập đoàn) có thể tự tin 

đầu tư vào nông lâm kết hợp, cần thực hiện các nghiên cứu khả thi về tài chính và lập 

kế hoạch quản lý chiến lược dài hạn và trung hạn. Việc lập kế hoạch ở cấp cộng đồng, 
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nông trại hoặc cánh đồng cần được hỗ trợ bởi các cán bộ khuyến nông đã được đào 

tạo về nông lâm kết hợp (Nguyên tắc 2) và lồng ghép lựa chọn một số phương án nông 

lâm kết hợp phù hợp nhất cho từng bối cảnh cụ thể, có xem xét đến các điều kiện về 

môi trường, xã hội, văn hóa, thị trường và chính sách (nguyên tắc 12). 

 

5.3 Nghiên cứu và học tập liên tục 
 

Liên tục học tập và nghiên cứu rất cần thiết đối với đồng sản xuất kiến thức nông 

lâm kết hợp, không chỉ giúp củng cố nỗ lực nhân rộng các thực hành tốt nhất mà 

còn cho phép điều chỉnh công nghệ và các thực hành hiện có nhằm giải quyết 

những thay đổi trong bối cảnh địa phương, bao gồm thay đổi về chế độ khí hậu 

trong tương lai và tác động bởi các yếu tố bên ngoài (nguyên tắc 3, 12). Việc tài 

liệu hóa cũng như đánh giá thành công và thất bại của các mô hình nông lâm kết 

hợp trong quá khứ và hiện tại là bước khởi đầu hiệu quả để xác định các khía cạnh 

ưu tiên nghiên cứu trong nông lâm kết hợp. Nghiên cứu nên định hướng hành động 

và thực hiện theo phương thức chia sẻ kết quả và có sự tham gia của các bên liên 

quan.  

Một phần nghiên cứu về nông lâm kết hợp là xác định các viện nghiên cứu và đào 

tạo tham gia hoặc mong muốn tham gia, và rà soát hoạt động hỗ trợ của các viện 

này nhằm đảm bảo các nỗ lực nghiên cứu không trùng lặp và có thể bổ sung cho 

nhau. Chương trình giảng dạy về nông lâm kết hợp nên được hỗ trợ xây dựng và 

đưa vào giảng dạy tại các trường đại học, dựa vào hoạt động của Mạng lưới Giáo 

dục Nông lâm Đông Nam Á do Trung tâm Nông lâm Thế giới thành lập vào cuối 

những năm 1990 với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Thụy Điển, cũng 

như các mạng lưới giáo dục đại học khác hiện có trong khu vực. Các nỗ lực này 

cũng nên phù hợp với mục tiêu tổng quan của Trung tâm Nghiên cứu và Sau đại 

học về Nông nghiệp Khu vực Đông Nam Á thuộc Tổ chức Bộ trưởng Giáo dục các 

nước Đông Nam Á 

 

5.4 Giám sát và Đánh giá 
 

Do nông lâm kết hợp có tiềm năng đóng góp lớn cho các khoản Đóng góp do quốc 

gia tự quyết định, các mục tiêu về Chống suy thoái đất, an ninh lương thực và các 

mục tiêu, chỉ tiêu và chiến lược khác, nên các Quốc gia Thành viên ASEAN có thể 

lồng ghép nông lâm kết hợp vào các cơ chế giám sát, báo cáo và xác minh. Quy 

trình giám sát nên đảm bảo rằng các chương trình nông lâm kết hợp áp dụng 

những nguyên tắc sau: 

1) Học tập liên tục: các chương trình cần áp dụng quy trình lặp lấy ý kiến phản 
hồi và thông tin đến các bên liên quan. Chương trình nên tiếp thu các ý kiến 

trái chiều nhằm cải thiện hoạt động của mình.  
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2) Giám sát có sự tham gia và thân thiện với người dùng: các công cụ giám 
sát được xây dựng tốt nhất theo phương pháp có sự tham gia nhằm đảm 

bảo tính thân thiện đối với người sử dụng.  

 

3) Tăng cường năng lực cho các bên liên quan: việc tham gia có hiệu quả đòi 

hỏi kỹ năng và năng lực về kỹ thuật, xã hội và tài chính. Tăng cường năng 
lực có thể tăng sự tham gia của các bên liên quan trong quá trình giám sát, đặc biệt 
là với các tổ chức nông dân và hợp tác xã, và các nhóm người dùng lâm nghiệp. 

 

Ở cấp độ ASEAN, giám sát việc áp dụng khung hướng dẫn này của các quốc gia 

thành viên nên do Ban lương thực, nông nghiệp và lâm nghiệp ASEAN điều phối, 

sử dụng các công cụ giám sát ứng dụng đã được ASEAN thông qua, như giám sát 

của ASEAN về an ninh lương thực, môi trường và biến đổi khí hậu. Khung đa ngành 

ASEAN về Biến đổi khí hậu: Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp hướng đến An 

ninh lương thực cũng có thể được sử dụng để giám sát và đánh giá tình hình áp 

dụng hướng dẫn bởi các quốc gia thành viên, đặc biệt liên quan đến phối hợp đa 

ngành tại các quốc gia.  

FAO cũng có thể xem xét giám sát và đánh giá tiến độ thực hiện Hướng dẫn này 

bởi các Quốc gia thành viên ASEAN, dựa trên cơ sở dữ liệu toàn cầu về độ che phủ 

cây và cây ngoài rừng. 

 

5.5 Quản lý kiến thức 
 

Một trong những vấn đề đặt ra trong phát triển nông lâm kết hợp là thiếu thông 

tin và nguồn kiến thức tại các nước thành viên ASEAN. Điều này không chỉ liên 

quan đến việc thiếu cơ cấu thể chế cho nghiên cứu và phát triển nông lâm kết 

hợp mà còn do kiến thức về nông lâm kết hợp thường chỉ có sẵn dưới dạng các 

bài báo khoa học, trong khi những nhà hoạch định chính sách và quy hoạch 

không dễ tiếp cận được đến các nguồn này. Theo Nguyên tắc 13, kiến thức về 

nông lâm kết hợp phải được truyền đạt một cách hiệu quả, tuy nhiên điều đó sẽ 

không thể đạt được trừ khi trách nhiệm này được giao cho các cơ quan phù hợp. 

Do đó, điều quan trọng đối với các Quốc gia Thành viên ASEAN là thành lập một 

đơn vị chuyên trách nhằm quản lý có hiệu quả kiến thức về nông lâm kết hợp và 

đảm bảo những kiến thức đó có thể tiếp cận được đến nhiều người. 

Nhiệm vụ của đơn vị này là thu thập và phân loại kiến thức về nông lâm kết hợp, 

thiết lập cơ sở hạ tầng công nghệ định hướng tri thức, như cổng thông tin điện 

tử, và giám sát quá trình sử dụng (liên quan đến giám sát và đánh giá trong 

Phần 5.4). Quản lý tri thức về nông lâm kết hợp là nhiệm vụ có thể được thực 

hiện bởi một cơ quan được chỉ định hoặc mới thành lập như đề cập trong Nguyên 

tắc 1. Nhiệm vụ này có thể được chia sẻ với nhiều chủ sở hữu kiến thức và “nhà 

môi giới tri thức” khác như các cơ quan nghiên cứu và tổ chức phi chính phủ.  
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PHỤ LỤC 1. XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN 
 

Ý tưởng xây dựng hướng dẫn ASEAN về phát triển nông lâm kết hợp được nhen 

nhóm từ các cuộc thảo luận giữa các đối tác trong Chương trình Đối tác ASEAN-

Thụy Sĩ về Lâm nghiệp Xã hội và Biến đổi Khí hậu, Nhóm Công tác ASEAN về Lâm 

nghiệp Xã hội và Ban Lương thực, Nông nghiệp và Lâm nghiệp thuộc Ban Thư ký 

ASEAN từ năm 2015. Ý tưởng này ra đời cùng lúc và được thúc đẩy bởi quá trình 

thông qua Tầm nhìn và Kế hoạch Chiến lược Hợp tác ASEAN về Lương thực, Nông 

nghiệp và Lâm nghiệp 2016–2025. Cụ thể, Kế hoạch chiến lược xác định nông lâm 

kết hợp là một trong những chương trình hành động nhằm đạt được an ninh lương 

thực trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Mặc dù vai trò và đóng góp của nông lâm 

kết hợp trong các lĩnh vực này ngày càng được thể hiện rõ trong các chiến lược và 

kế hoạch hành động quốc gia liên quan đến an ninh lương thực và dinh dưỡng, 

biến đổi khí hậu, tăng trưởng 'xanh' và phát triển bền vững, nhưng quá trình thực 

hiện gặp nhiều thách thức do nông lâm kết hợp chưa có thể chế riêng. Nhiều 

nghiên cứu chỉ ra rằng ngoài những thách thức ở cấp chủ sở hữu quy mô nhỏ và 

ra quyết định của nông dân, rào cản chính là thiếu hỗ trợ rõ ràng về mặt chính 

sách và cơ chế thực hiện ở các Quốc gia Thành viên ASEAN. Để giải quyết vấn đề 

này, hướng dẫn về nông lâm kết hợp được phê duyệt ở cấp ASEAN được cho là 

cần thiết nhằm thiết lập các nguyên tắc và hướng dẫn có thể hỗ trợ xây dựng 

nhanh hơn các chính sách, chương trình và đầu tư nông lâm kết hợp.  

Tại hội thảo các bên liên quan lần đầu tổ chức ở Chiang Mai, Thái Lan vào tháng 

6 năm 2016, các bên đã thống nhất rằng Hướng dẫn phải được xây dựng với sự 

tham gia của nhiều bên liên quan nhất có thể, bao gồm các nhà nghiên cứu, giảng 

viên, các nhà giáo dục, nhà hoạch định chính sách và cơ quan thực hiện. Hơn nữa, 

các bên cũng nhất trí rằng hướng dẫn phải là tài liệu chính thức, được viết với 

ngôn ngữ và văn phong rõ ràng nhưng không quá chi tiết nhằm cho phép đổi mới, 

sáng tạo trong quá trình thực hiện. Kể từ tháng 6 năm 2017, quy trình đa bên bao 

gồm các hoạt động chính, như liệt kê dưới đây. 

1) Tham vấn các bên liên quan với khoảng 245 người từ các Quốc gia Thành 
viên ASEAN, bao gồm các nhà hoạch định chính sách, các nhóm nông dân 

và hợp tác xã, nhóm quản lý rừng dựa vào cộng đồng, các đơn vị thực hiện 
và các nhà nghiên cứu tại hội nghị Nhóm Công tác ASEAN về Lâm nghiệp 
Xã hội lần thứ 7 được tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan từ ngày 12–

14/6/2017. Buổi tham vấn tập trung vào mục đích và các nội dung chính 
của Hướng dẫn.  

 

2) Trình bày và thống nhất đề cương xây dựng hướng dẫn tại cuộc họp thường 
niên Nhóm công tác ASEAN về Lâm nghiệp xã hội tại Chieng Mai, Thái Lan, 

ngày 15/6/2017. 

 

3) Đệ trình kế hoạch xây dựng Hướng dẫn đến Ban thư ký Tổ Công tác ASEAN 

về Ban Thư ký Lâm nghiệp Xã hội vào tháng 6 năm 2017. 
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4) ICRAF và FAO xây dựng dự thảo sơ bộ đề cương Hướng dẫn từ tháng 6-

8/2017. 

 

5) Soạn thảo bản dự thảo đầu tiên từ tháng 8-12/2017. 

 

6) Các đối tác trong Chương trình Đối tác ASEAN – Thụy Sỹ về Lâm nghiệp xã 
hội và Biến đổi khí hậu, Ban thư ký ASEAN và FAO cùng bình duyệt dự thảo 

đầu tiên từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018. 

 

7) Các chuyên gia nông lâm kết hợp, bao gồm Nhóm chuyên gia Mekong về 

Nông lâm kết hợp vì An ninh lương thực và Dinh dưỡng, Nông nghiệp bền 
vững và Phục hồi đất, và các đầu mối của Tổ công tác ASEAN về Lâm nghiệp 
Xã hội rà soát bản dự thảo đầu tiên vào ngày 26 tháng 1 năm 2018. 

 

8) Soạn thảo bản dự thảo lần 2, từ tháng 1-2/2018 

 

9) Các tổ công tác chuyên ngành của ASEAN rà soát bản dự thảo lần 2, tháng 

2-3/2018 

 

10) Các đầu mối của Tổ công tác ASEAN về Lâm nghiệp Xã hội rà soát bản dự 

thảo lần 2, tháng 2-4/2018 

 

11) Hoàn thiện bản dự thảo lần 2, tháng 4-5/2018 

 

12) Thảo luận và hoàn thiện tại cuộc họp Nhóm Công tác ASEAN về Lâm nghiệp 

Xã hội lần thứ 12 tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, tháng 6 năm 2018. 
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PHỤ LỤC 2. SÁCH TRẮNG: 
 

Nông lâm kết hợp: góp phần vào an ninh lương thực, thích 

ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu ở Đông Nam Á 12 

 

 

Đông Nam Á đang trải qua giai đoạn bùng nổ kinh tế với tốc độ tăng trưởng GDP 

bình quân 5,7% và được báo cáo đã đạt Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ là 

giảm một nửa số người đói.  

 
12 Sách trắng về Nông lâm kết hợp nhấn mạnh các khái niêm, thực hành nông lâm kết hợp đã được thông qua 

tại Đông Nam Á, đóng góp của nông lâm kết hợp cho an ninh lương thực, thu nhập, điều tiết nước, thích ứng và 

giảm thiểu biến đổi khí hậu, các vấn đề và thách thức, hạn chế về chính sách và kêu gọi hành động của các Quốc 

gia thành viên ASEAN 

 



 

 

37 

 

 

HƯỚNG DẪN ASEAN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG LÂM KẾT HỢP 

Mặc dù đây là một thành tựu đáng khen ngợi, nhưng 60 triệu người (>10% tổng 

dân số) vẫn chưa được đảm bảo về lương thực. Dân số tăng nhanh, cùng với sự 

suy thoái đất và rừng, có thể khiến nhiều quốc gia trong khu vực không thể cung 

cấp đủ lương thực cho số dân dự kiến trong tương lai. 

Ngoài ra, biến đổi khí hậu cũng là một mối đe dọa đối với tiêu chí về “nguồn 

cung" của an ninh lương thực. Theo Báo cáo đánh giá lần thứ tư của Ủy ban liên 

chính phủ về biến đổi khí hậu, Đông Nam Á dự kiến sẽ bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng bởi các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu do hầu hết các nền kinh tế 

đều dựa vào nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên. 

Nông lâm kết hợp, trong đó thực hành trồng cây trong trang trại, và lồng ghép 

lâm nghiệp với nông nghiệp như một phần của cảnh quan đa chức năng, có thể 

mang lại nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội và môi trường. So với một số khu vực 

khác trên toàn cầu, Đông Nam Á có trữ lượng carbon trong sinh khối  trên đất 

nông nghiệp (tính trên ha) cao nhất, và có xu hướng ngày càng tăng (60 tấn 

carbon/ha vào năm 2000 và 65 tấn/ha vào năm 2010). 

Nông dân ở các vùng khác nhau trong khu vực đã và đang áp dụng các hệ thống 

và thực hành nông lâm kết hợp đa dạng, tăng sản lượng canh tác và giúp đảm 

bảo lương thực, thu nhập và các nhu cầu cơ bản khác. Đồng thời, lượng carbon 

đáng kể được cô lập bởi cây cối trong các hệ thống nông lâm kết hợp đang góp 

phần giảm thiểu biến đổi khí hậu, trong khi rừng và cây cối là "máy điều hòa 

không khí" làm mát môi trường xung quanh bằng cách đưa nước quay trở lại bầu 

khí quyển. Tuy nhiên, việc áp dụng nông lâm kết hợp trên quy mô lớn vẫn còn 

hạn chế do gặp nhiều trở ngại và thách thức, đặc biệt là thiếu thể chế và hỗ trợ 

về mặt chính sách. Để hiện thực hóa được tiềm năng của nông lâm kết hợp 

trong việc đạt được mục tiêu về an ninh lương thực, thích ứng và giảm thiểu biến 

đổi khí hậu khu vực Đông Nam Á, cần có các chính sách riêng về nông lâm kết 

hợp và cơ chế thực hiện hiệu quả.  
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PHỤ LỤC 3. BỐI CẢNH QUỐC TẾ CỦA HƯỚNG 

DẪN 
 

Hướng dẫn này tuân thủ tất cả các công ước, hiệp định và hiệp ước quốc tế 

ràng buộc và không ràng buộc về mặt pháp lý, cũng như các chương trình 
và khuôn khổ toàn cầu mà các Quốc gia Thành viên ASEAN đã cam kết, bao 
gồm, nhưng không giới hạn, các văn kiện sau đây. 

• 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững được các nhà lãnh đạo thế giới thông qua 
vào tháng 9 năm 2015. Dựa trên thành công của Mục tiêu Phát triển Thiên 
niên kỷ, các Mục tiêu này kêu gọi nỗ lực chấm dứt mọi hình thức nghèo đói, 

chống bất bình đẳng và giải quyết các vấn đề về biến đổi khí hậu trong khi 
đảm bảo rằng 'không ai bị bỏ lại phía sau'. 

• Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) với mục 
tiêu ổn định các nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở mức có thể ngăn 
ngừa được sự can thiệp nguy hiểm của con người đối với hệ thống khí hậu, 

mà không ràng buộc giới hạn phát thải khí nhà kính cho các quốc gia đơn 
lẻ và không bao gồm cơ chế thực thi.  

Công ước nêu rõ cách thức đàm phán các hiệp ước quốc tế cụ thể (gồm các 
nghị định thư hoặc hiệp định) để xác định hành động tiếp theo nhằm đạt 
được mục tiêu của UNFCCC. 

• Hiệp định Paris xuất phát từ các cuộc đàm phán của UNFCCC, nhằm thúc 
đẩy các nỗ lực toàn cầu hạ mức tăng nhiệt độ dự kiến xuống 1,5° C so với 

mức tiền công nghiệp, tăng khả năng thích ứng, thúc đẩy phát triển ít phát 
thải và có khả năng chống chịu khí hậu mà không đe dọa đến sản xuất 
lương thực và tạo ra các dòng tài chính hỗ trợ cho mục tiêu này. Thông qua 

các Đóng góp do Quốc gia tự quyết định, các quốc gia xác định hành động 
phù hợp với hoàn cảnh, năng lực và ưu tiên của quốc gia mình. 

• Công ước về Đa dạng sinh học đề ra các nguyên tắc quản trị việc bảo tồn 
đa dạng sinh học, sử dụng bền vững các bộ phận hợp thành của nó, và chia 
sẻ công bằng và hợp lý các lợi ích phát sinh từ các nguồn tài nguyên di 

truyền. 

• Công ước của Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD) là chiến lược 
10 năm (2008– 2018) với mục tiêu thúc đẩy quan hệ đối tác toàn cầu nhằm 

đảo ngược, ngăn chặn sa mạc hóa và suy thoái đất cũng như giảm thiểu tác 
động của hạn hán nhằm hỗ trợ xóa đói giảm nghèo và đảm bảo tính bền 

vững của môi trường. UNCCD hợp tác chặt chẽ với CBD và UNFCCC giải 
quyết những thách thức phức tạp thông qua phương pháp tiếp cận tổng hợp 
và 'sử dụng tốt nhất có thể' các nguồn tài nguyên thiên nhiên. 

• Thách thức Bonn là một nỗ lực toàn cầu nhằm khôi phục 150 triệu ha rừng 
và đất rừng đang bị suy thoái trên thế giới vào năm 2020 và 350 triệu ha 

vào năm 2030 nhằm hiện thực hóa các cam kết quốc tế hiện hành, bao gồm 
Mục tiêu 15 của CBD Aichi, UNFCCC REDD +, Rio+ 20, và chống suy thoá 
đất. 

• Công ước Ramsar về các vùng Đất ngập nước là một hiệp ước liên chính 
phủ cung cấp khuôn khổ cho hành động và hợp tác quốc gia trong việc bảo 

tồn và sử dụng các vùng đất ngập nước và các nguồn tài nguyên trên đó. 
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• Tuyên bố Rio về Môi trường và Phát triển quy định chi tiết các nguyên tắc 
nhằm hướng dẫn các quốc gia cân đối những mối quan tâm về môi trường 

và phát triển trong các chính sách và hành động. 

• Quy tắc Ứng xử về Thu thập và Chuyển giao nguồn gen là một khuôn khổ 
tự nguyện toàn cầu quy định về việc thu thập hợp lý và sử dụng bền vững 

các nguồn gen. 

• Ủy ban liên chính phủ về lâm nghiệp đề xuất các hành động cho quản lý 
bền vững. 

• Kế hoạch hành động toàn cầu về Bảo tồn và Sử dụng bền vững các nguồn 
gen thực vật là khuôn khổ tự nguyện toàn cầu, quy định việc bảo tồn và sử 

dụng bền vững các nguồn gen thực vật phục vụ nông nghiệp và lương thực. 

• Tuyên bố Thiên niên kỷ và các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ nhằm nâng 
cao phẩm giá và công bằng của con người, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ môi 

trường chung, ủng hộ nhân quyền và dân chủ, thúc đẩy bình đẳng giới và 
quản trị tốt và xây dựng quan hệ đối tác toàn cầu cho phát triển. 

• Khung Sendai về Giảm thiểu rủi ro thiên tai (2015-2020) nhằm đạt được 
mục tiêu giảm đáng kể rủi ro thiên tai và thiệt hại về sinh mạng, sinh kế và 
sức khỏe. Khung đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ ba của Liên hợp 

quốc về Giảm thiểu rủi ro thiên tai tổ chức tại Sendai, Nhật Bản vào ngày 
18 tháng 3 năm 2015.  

Kế hoạch chiến lược của Liên hợp quốc về rừng (2017-2030) (UNSPF) là tài 

liệu tham khảo cho các công việc liên quan đến rừng của hệ thống Liên hợp 
quốc, giúp thúc đẩy, tăng cường sự gắn kết, hợp tác và hiệp đồng giữa các 

cơ quan của Liên hợp quốc và đối tác, hướng tới tầm nhìn và sứ mệnh sau 
này. Đây cũng là khung tăng cường sự gắn kết, hướng dẫn và tập trung vào 
nội dung của Hiệp định Quốc tế về Rừng (IAF) và các hợp phần của hiệp 

định. 
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