
1. Đánh giá việc thực hiện và 
mức độ sẵn sàng đầu tư của 
các chiến lược và kế hoạch sử 
dụng đất, rừng và khí hậu 
quốc gia hiện có ở 10 quốc gia

2. Xem xét các yếu tố cho phép 
và hạn chế đầu tư ở mỗi 
quốc gia

3. Xác định và ưu tiên 4-5 quốc 
gia có các chiến lược và kế 
hoạch khí hậu khả thi nhất và 
các cơ hội tiềm năng để thu 
hút đầu tư

1. Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chuyên 
biệt liên quan đến khởi tạo giao 
dịch, cấu trúc tài chính, thẩm định 
giải trình và các dịch vụ khác để 
hỗ trợ các nhà tài trợ đầu tư và 
tạo điều kiện đầu tư vào FIPs

2. Tổ chức một chuỗi “road show” 
cho nhà đầu tư trong nước và
nhà đầu tư Hoa Kỳ để thúc đẩy 
các cơ hội đầu tư vào FIP

3. Tạo điều kiện thuận lợi đẩy mạnh
quan hệ giữa các nhà đầu tư và 
nhà tài trợ đầu tư; hỗ trợ kỹ thuật 
trong việc phát triển các tài liệu 
đầu tư

1. Xây dựng và triển khai các chiến 
lược tăng cường sự tham gia của 
khu vực công và khối tư nhân tại
5 quốc gia được lựa chọn

2. Xây dựng các Kế hoạch Hành động 
Quốc gia để giải quyết các điều 
kiện gây cản trở đối đầu tư và
triển khai dự án

3. Tổng hợp cơ hội đầu tư vào danh
mục dự án; tiến hành sàng lọc và 
phân tích sơ bộ các cơ hội

4. Xây dựng các Kế hoạch Tài chính 
và Đầu tư (FIP) để đẩy mạnh cơ 
hội đầu tư công-tư phù hợp với 
các chiến lược khí hậu quốc gia / 
địa phương


