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CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG: 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH

1

Hà Nội, ngày 20 tháng 11/2015

Tổng quan chung về chính sách;

Một số thành tựu ban đầu;

Các cơ hội và thách thức;

Một số đề xuất chính sách;

Thông điệp/bài học kinh nghiệm.
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NỘI DUNG TRÌNH BÀY

TỔNG QUAN CHUNG
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1
2007:

QĐ 18 của
Thủ tướng về
Chiến lược
Phát triển
Lâm nghiệp

2008:

NĐ 05 của 
Chính phủ về 
Quỹ Bảo vệ và 
Phát triển 
rừng

2008:

QĐ 380 của Thủ 
tướng thí điểm 
chính sách chi 
trả DVMTR ở 
Sơn La và Lâm 
Đồng

2010:

NĐ 99 của
Chính phủ về
Chính sách chi 
trả DVMTR
(nhân rộng trên 
phạm vi cả
nước)

2014-2015:

Sửa đổi, bổ
sung một số
điều của Nghị
định 99
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Một số dấu mốc chính

Kinh tế bền vững:
Huy động nguồn vốn xã hội;
Gia tăng giá trị của ngành;
Đóng góp vào tăng trưởng GDP.

Môi trường bền vững:
Bảo vệ và phát triển rừng;
Quản lý rừng bền vững;
Bảo tồn đa dạng sinh học.

Xã hội bền vững:
Nâng cao năng lực, nhận thức;
Tạo việc làm, thu nhập;
Cải thiện sinh kế.

PHÁT TRIỂN
BỀN VỮNG

KINH 
TẾ

MÔI 
TRƯỜNG

XÃ 
HỘI
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Mục tiêu của chính sách
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Người sử dụng
DVMTR

Chủ rừng

Các cơ quan 
lâm nghiệp

Quỹ BV&PTR
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3 2

1

Chính sách 
chi trả 

DVMTR

Quản lý/kiểm soát số 
lượng và chất lượng 
DVMTR

Đánh giá & giám sát việc 
thực hiện chi trả DVMTR

Hợp đồng ủy thác chi trả 
DVMTR (chi trả gián tiếp)

Người mua/người sử dụng 
và người bán/đơn vị cung 
ứng DVMTR
(chi trả trực tiếp)

Quan hệ giữa các bên liên quan



20/11/2015

2

7

Sơ đồ tổng quan chính sách chi trả DVMTR
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Người sử dụng 
DVMTR

Quỹ BV&PTR TƯ (VNFF)
(0,5%  cho phí quản lý)

QUỸ BV&PTR TỈNH (PFPDF)
(10 %  phí quản lý, 5%  dự phòng)

Bên cung ứng
DVMTR

(Chủ rừng, các tổ chức, 
hộ gia đình, cá nhân, 

cộng đồng)

CHỦ RỪNG LÀ TỔ CHỨC
(10% phí quản lý)

CHỦ RỪNG LÀ HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN, 
CỘNG ĐỒNG

(Được chi trả 100% )

Tự bảo vệ và quản lý rừng

Khoán cho hộ gia đình, cá
nhân, cộng đồng

99,5%

85%

100%

Chia sẻ lợi ích của DVMTR

CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH
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2

Thể

chế

Kinh

tế

Xã

hội

Môi

trường

Thiết lập khuôn khổ pháp lý, các quy định, hướng dẫn; thành lập 37 Quỹ
BV&PTR tỉnh; 41 Ban chỉ đạo triển khai chính sách cấp tỉnh;

Đã ký 409 hợp đồng ủy thác với: Thủy điện (285), Nước sạch (80), Du 
lịch (44); tổng số thu đến T9/2015 khoảng trên 5.000 tỉ đồng, bình quân 
từ 1.100-1.300 tỷ đồng/năm;  

Hỗ trợ QL&BV 3-5 triệu ha rừng; góp phần gia tăng tỉ lệ che phủ rừng từ
38,7% (2008) lên 40,43% (2014) dự kiến 40,73% (2015);

Tạo việc làm (cho trên 348.000 hộ và 5.700 nhóm hộ), tăng thu nhập cho chủ
rừng (2 triệu đồng/hộ/năm), hỗ trợ phát triển sinh kế cho người dân. 

Thể 

chế

Kinh 

tế

Môi 

trường

Xã 

hội

Một số thành tựu chính
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• Quỹ TW;

• 3 Quỹ tỉnh.

2010

• Quỹ TW;

• 9 Quỹ tỉnh.

2011
• Quỹ TW;

• 37 Quỹ tỉnh.

Hiện nay

Quá trình thành lập Quỹ BV&PTR các tỉnh
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Hạng mục 2011 2012 2013 2014 2015 (ước)

Tổng thu 282.928,50 1.183.915,10 1.096.389,40 1.335.013,30 1.307.445,60

1. Từ cơ sở sản xuất thủy điện 267.756,70 1.165.348,70 1.071.544,20 1.303.895,50 1.268.222,20

2. Từ cơ sở sản xuất nước sạch 14.504,80 17.694,10 23.609,70 29.594,50 26.148,90

3. Từ dịch vụ du lịch (cảnh quan) 667 872,3 1.235,50 1.523,30 1.307,40

ĐVT: Triệu đồng

Nguồn thu DVMTR qua các năm
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Chỉ tiêu ĐVT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Diện tích

rừng

triệu ha 12,84 12,90 13,03 13,14 13,58 13,53 13,90

Độ che phủ

rừng

% 38,70 39,10 39,50 39,70 39,90 39,71 40,43

Diễn biến rừng qua các năm

CÁC CƠ HỘI 
VÀ THÁCH THỨC
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Một số ý tưởng sáng tạo về việc ứng dụng công nghệ cao (GIS,
mobile, e-PFES banking) phục vụ PFES đang gợi ý, thu hút
được sự quan tâm của các đối tác quốc tế;

 PFES khẳng định được thành công bước đầu, do vậy tiếp tục
nhận được sự đồng thuận, ủng hộ rất lớn của các cấp chính
quyền và người dân;

 Kinh nghiệm thực hiện PFES là cơ sở tạo dựng niềm tin để các
bên liên quan/các đối tác tiếp tục đẩy mạnh thực hiện REDD+,
thu hút thêm nguồn lực cho bảo vệ và phát triển rừng;

Một số loại dịch vụ rất tiềm năng, tuy nhiên cần phải có thêm
các nghiên cứu sâu hơn và cụ thể hơn.
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CÁC CƠ HỘI

 Chất lượng DVMTR tăng lên, nhưng mức chi trả cố định,
không tăng tương ứng, chưa phản ánh đúng bản chất, quan
hệ cung/cầu, không phù hợp với biến động giá;

 Quy định phương thức chi trả DVMTR theo từng lưu vực tạo
ra sự chênh lệch rất lớn;

 Tiến độ rà soát, xác định chủ rừng tại một số tỉnh còn chậm
dẫn tới chưa giải ngân kịp thời;

 Chưa huy động được thêm các nguồn thu khác (ngoài thủy
điện, nước sạch và du lịch);
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CÁC THÁCH THỨC

Một số cơ sở sử dụng DVMTR còn chưa ký hợp đồng, kê khai,
chi trả chậm trễ;

 Yêu cầu, đòi hỏi về theo dõi, đánh giá ngày càng cao; đặc biệt
là theo dõi, đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ;

 Sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của các cấp chính
quyền ở một số nơi chưa thỏa đáng;

 Thu nhập từ tiền DVMTR nhiều nơi còn thấp (Thanh Hóa, Bắc
Kạn, Bắc Giang…); trong khi đó, chi phí cơ hội đối với các loại
hình canh tác khác cao (Tây Nguyên: Cà Phê; Tây Bắc: Ngô).
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CÁC THÁCH THỨC (Tiếp theo)
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Chỉ tiêu ĐVT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Giá bán lẻ điện

bình quân

đ/kwh 890 948,5 1.058 1.242 1.437 1.508 1.508 1.622

Giá nước bình

quân

đ/m3 7.072 7.827 8.556 9.122 Chưa 

cập

nhật

Chỉ số giá tiêu

dùng (CPI)

% 19,89 6,52 11,75 18,13 6,81 6,04 4,09 Chưa 

cập

nhật

Tiền lương tối

thiểu

1000 

đ/tháng

540 650 730 830 1.050 1.150 1.150 1.150

Đơn giá khoán

BVR 

đ/ha 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Bảng so sánh một số chỉ tiêu
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TT Tỉnh
Mức chi trả

cao nhất

Mức chi trả

thấp nhất

Số tiền

chênh lệch

Số lần

chênh lệch

1 Điện Biên 256.000 826 255.174 309

2 Lào Cai 307.000 38.000 269.000 8

3 Bình Thuận 120.000 50.000 70.000 2,4

4 Đắc Nông 223.794 121.139 102.655 1,8

5 Hà Tĩnh 463.000 17.000 446.000 27

6 Kon Tum 411.000 88.000 323.000 4,7

7 Nghệ An 345.000 236.000 109.000 1,5

8 Quảng Nam 353.000 60.000 293.000 5,9

9 Bình Định 604.690 1.828 602.862 331

10 Đồng Nai 57.000 8.000 49.000 7

Bảng so sánh mức chi trả

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
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Ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy
định, hướng dẫn

Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ địa
phương

Tuyên truyền, nâng cao năng lực và
nhận thức

Thiết lập hệ thống theo dõi, đánh 
giá

Các nhóm giải pháp/hoạt động
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 Lồng ghép, kế thừa kết quả, dữ liệu của Dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng

quốc gia giai đoạn 2013-2016” phục vụ chi trả DVMTR;

 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99 về chính sách chi trả DVMTR

và các thông tư hướng dẫn thi hành;

 Thí điểm chính sách liên quan tới cơ sở sản xuất công nghiệp và nuôi trồng

thủy sản (hỗ trợ của dự án IPFES/ADB);

 Tăng cường năng lực cho cán bộ các cấp và cải thiện công tác truyền thông

liên quan tới chi trả DVMTR cho cộng đồng địa phương;

 Xây dựng và triển khai thí điểm hệ thống theo dõi, đánh giá, giám sát (hỗ trợ

của dự án ADB/CEP) phục vụ chi trả DVMTR;

 Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về chi trả
DVMTR tích hợp vào Hệ thống FORMIS.

Nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới

Các văn bản quy phạm pháp luật cần tiếp tục sửa đổi

1
• Nghị định 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 về Quỹ BVPTR

2

• Thông tư 80/2011/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2011 hướng dẫn PP xác định
tiền chi trả DVMTR

3

• Thông tư 20/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/5/2012 hướng dẫn nghiệm thu
thanh toán tiền chi trả DVMTR

4

• Thông tư 85/2012/TT-BTC ngày 25/05/2012 hướng dẫn chế độ quản lý tài
chính đối với Quỹ BVPTR

5

• Thông tư liên tịch 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 hướng
dẫn cơ chế quản lý, sử dụng tiền chi trả DVMTR

THÔNG ĐIỆP
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5

Chi trả dịch vụ môi trường rừng

được đánh giá là 1 trong 10

thành tựu nổi bật giai đoạn

2010-2015 trong lĩnh vực nông

nghiệp và phát triển nông thôn

(Website: chinhphu.vn)
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 Bằng chứng khoa học, cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý vững
chắc là điều kiện tiên quyết;

 Cần có sự quan tâm, cam kết chính trị mạnh mẽ của các cấp
chính quyền;

 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, tăng cường năng
lực, nâng cao nhận thức có ý nghĩa quan trọng;

 Huy động sự tham gia, hỗ trợ kỹ thuật, tài chính từ các
chương trình, dự án và các đối tác quốc tế;

 Thiết lập hệ thống giám sát, đánh giá để cung cấp thông tin
đầy đủ, kịp thời,minh bạch cho các bên liên quan.

Để thực hiện thành công chính sách


