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Gắn kết PES, REDD+, và Hợp 
tác công tư để triển khai hiệu 
quả kế hoạch bảo vệ và phát 
triển rừng

Phạm Thu Thủy - Hanoi, 20th November 2015

Nội dung

 Khái niệm cơ bản: PES, REDD+, PPP

 PES, REDD+, PPP đã được gắn kết thế nào ? 

Bài học từ kinh nghiệm quốc tế

Các luận điểm đang xuất hiện và bài
học từ Việt Nam

 Khuyến nghị

PES- Nguyên tắc chung

Người mua: tạo cơ chế khuyến khích và mang lại lợi ích cho 
những người hiện đang sử dụng các hệ sinh thái

Người bán: đảm bảo cung cấp/bảo vệ một loại ES đã được xác 
định và thỏa thuận với người mua cho một giai đoạn nhất định

REDD

REDD- PES đa cấp

Tuân thủ yêu
cầu của thị 

trường tín chỉ

Viện trợ
(ODA)

Quỹ toàn 
cầu

Quỹ REDD 
quốc gia

Khác?

Văn phòng REDD 
quốc gia

Người sử 
dụng đất

Cộng đồng

Chính quyền địa 
phương

Chi trả 
REDD

Giảm 
phát thải

Chi trả 
REDD

Giảm 
phát thải

Các hình thức 
REDD-PES quốc tế

Các hình thức 
REDD-PES quốc 
gia

Cấp độ quốc tế

Cấp độ quốc gia

Cấp độ vùng miền

2 cách tiếp cận REDD+

 Có thể hoặc không trực tiếp hướng
đến REDD+

 Nhưng có tác động tích cực đến
công bằng và giảm nghèo, cần thiết
cho thành công REDD+ lâu dài

CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH CỤ THỂ

Cải cách về quyền hưởng dụng

Quản trị

Phân quyền

PES 

(chi trả DVMTR)

Chính sách Nông nghiệp

Chính sách gỗ củi và nhiên liệu

Hạn chế sử dụng đất

Quản lý rừng bền vững

Quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng

(CBNRM)

 Đơn giản, mang tính kỹ thuật và chính trị

Nguồn: Angelsen 2012. Phân tích REDD+-

thách thức và lựa chọn

Mục tiêu:                            CO2                                             Đồng lợi ích

Chính sách:   PES, Biện pháp và chính sách (PAM) rộng rãi        Chính sách lâm nghiệp

Cấp độ:         Quốc gia Địa phương/Dự án

Nguồn tài trợ:    Người giàu trả cho người nghèo Các quốc gia thực hiện REDD+

Nguồn tài chính:    Thị trường                                                    Hỗ trợ công

Xu hướng REDD+
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Nguồn: Angelsen 2012. Phân tích REDD+-

thách thức và lựa chọn

Nguồn tài chính cho REDD+

Chuẩn bị sẵn 
sàng
Hỗ trợ chính 
sách
Chi trả dựa 
vào kết quả

Hỗ trợ ngân 
sách 

Gia tăng ngân 
sách quốc gia

Giải quyết các 
nguyên nhân 
phá rừng
Phát triển
Đầu tư

Quản lí rừng, 
đầu tư
Dự án carbon
Sử dụng PES 
để thúc đẩy

Hợp tác công tư (PPP)

 Đơn vị hành chính công tham gia vào 
một sự hợp tác dài hạn mang tính hợp 
đồng với khối tư nhân để tăng cường 
sự cung cấp những hàng hóa/dịch 
vụ công (vốn chỉ được cung cấp bởi đơn 
vị hành chính công) và đem đến nguồn 
đầu tư mới, giải pháp kỹ thuật 
và/hoặc các thực tiễn quản lý.

 PPPs = chia sẻ sự rủi ro bằng các 
phương thức chia sẻ quyền sở hữu 
và/hoặc trách nhiệm

Hợp tác công tư (PPP)

 Các ví dụ

1. Đơn vị tư nhân tiếp nhận nhiệm vụ 
quản lý các hàng hóa công hiện hành 
để nâng cao chất lượng các hàng hóa 
đó.

2. Đơn vị tư nhân cho thuê hoặc 
thuê lại hàng hóa công, tái đầu tư 
những tài sản này để nâng cao tính 
hiệu suất về mặt kỹ thuật và tài chính 
của dịch vụ.

3. Đơn vị tư nhân được nhượng quyền 
hoặc cho vay ưu đãi để đầu tư nhằm 
nâng cao chất lượng dịch vụ

Hợp tác công tư (PPP)

 PPP có nhiều khía cạnh để xem xét:

o Ai là khối tư nhân(nhà đầu tư? Nhà môi giới? Bên kiểm
toán? Người thẩm tra ? Người triển khai)?

o Ai có trách nhiệm cung cấp dịch vụ?

o Ai sẽ đầu tư và có quyền sở hữu tài sản và các kết quả
đầu ra?

o Ai sẽ cung cấp nguồn vốn đầu tư?

o Ai sẽ vận hành và duy trì dịch vụ?

o Thời điểm thích hợp để gắn kết khối tư nhân (giai đoạn 
đầu, đánh giá giữa kì, khai thác và bán tín chỉ, sản 
phẩm) ?

-> có nhiều hình thức thiết lập hợp đồng khác nhau cũng
như có nhiều loại hình quyền carbon….

Thể chế hóa quyền carbon

Các quy định hoặc luật về quyền carbon: các quy định pháp lý cụ thể hoặc ngầm
ẩn dựa theo các quy định hiện hành (hấp thụ carbon được coi là nguồn tài
nguyên thiên nhiên hoặc dịch vụ hệ sinh thái)
Bản chất của quyền carbon

Mối quan tâm độc lập Dựa theo quyền về cây Dựa theo quyền về đất

Bài học từ các quốc gia châu Mỹ Latin: 
Cách tiếp cận 1: Hướng tiếp cận dựa theo quản

lý sử dụng đất
Loại hình sử dụng
đất

PES REDD+ PPP

Đất bản địa/luật
tục

x

Khu tái định cư x x

Đất trống x x

Vườn quốc gia/Khu
bảo tồn

x

Đất nông nghiệp
quy mô nhỏ (< 300 
hecta)

x

Đất nông nghiệp
quy mô lớn

x x

Đất chưa giao x x
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Kinh nghiệm từ các quốc gia châu
Mỹ Latin– các yếu tố định hướng

 Cách tiếp cận 2: “Phân lớp” và “gói” PES, REDD+, PPP

I. Nhận diện khu vực có tiềm năng giảm phát thải carbon lớn

II. Áp dụng Chi trả dịch vụ môi trường tới tất cả các chủ rừng
trong diện tích đã được nhận diện để bảo vệ rừng

III. Triển khai PPP và REDD+ để huy động các nhà đầu tư trong 
nước và quốc tể để bán các tín chỉ carbon trong khu vực được 
bảo vệ. Ngân hàng thế giới đã cam kết mua

 Cách tiếp cận 3: Chia giai đoạn phần Chi trả dịch vụ môi
trường để gắn kết REDD+, PPP và mang tới nhiều loại dịch
vụ môi trường

I. Mỗi năm cơ chế PES chỉ chi trả cho một loại dịch vụ môi 
trường và sẽ thay đổi dịch vụ vào năm sau

II. Dịch vụ hấp thụ carbon (REDD+) đang nhận được sự quan
tâm lớn của người mua và bán  đảm bảo tất cả các loại dịch
vụ môi trường đều được chú ý

Kinh nghiệm từ các quốc gia châu
Mỹ Latin

 Cách tiếp cận 4: Các công cụ và quy định kinh tế

I. Bán các tín chỉ REDD+ đã được kiểm chứng bởi 
chính phủ: sau khi chính phủ đã kiểm chứng tín chỉ các 
bon, khối tư nhân có thể tham gia đấu giá do chính phủ 
tổ chức để mua lại các tín chỉ này 

II. Nhà nước và doanh nghiệp cùng thỏa thuận để 
cùng tiến hành xin cấp chứng chỉ carbon cũng như 
bán carbon trên thị trường

III. Nhà nước ra những chính sách cho vay vốn ưu đãi, 
các khoản miễn trừ thuế, vốn vay với lãi suất thấp 
để khuyến khích khối tư nhân đầu tư vào lĩnh vực 
bán tín chỉ carbon và dịch vụ môi trường

IV. Sử dụng quỹ PES để tái đầu tư và khuyến khích 
khối tư nhân đầu tư bảo vệ dịch vụ môi trường

Giá trị trung bình của các yếu tố được xem 
xét tại các huyện/đơn vị hành chính ngang 

huyện có và không có REDD+

Brazil Indonesia

Có 

REDD+

Không 

có 

REDD+

Có 

REDD+

Không có 

REDD+

Carbon từ rừng (tC/ha) 145 117 153 116

Tỉ lệ mất rừng (% độ che phủ rừng) 2.4 0.9 2.3 1.3

Chi phí cơ hội (US$/ha) 915 833 547 788

Diện tích khu vực bảo tồn (%) 28.2 8.3 25.9 11.8

Sự nghèo đói (tỉ lệ trên tổng số dân) 0.39 0.41 0.14 0.17

Mật độ dân số (theo km2) 112 105 98.7 959

Mật độ đường sá(theo km2) 0.03 0.08 0.09 0.11

Diện tích (km2) 12132 1262 10191 3923

Giá trị quan sát 155 5414 48 392
Nguồn: Angelsen 2012. Phân tích REDD+-

thách thức và lựa chọn

Cách tiếp cận của Việt Nam?

Kế hoạch Bảo vệ và Phát triển Rừng

REDD+: một công cụ
tài chính chiến lược
để bảo tồn các điểm
nóng và khu vực có

nguy cơ mất rừng/suy
thoái rừng cao

PES:  Công cụ tài chính 
và chính sách công để 

đảm bảo việc bảo vệ môi 
trường rừng trên diện 

rộng + cung cấp các đồng 
lợi ích + xóa đói giảm 

nghèo ?

PPP: Điều phối nguồn 
lực từ khối tư nhân 
trong nước và quốc 
tế, mở rộng tiếp cận 
thị trường, tái trồng 
rừng, thay đổi các 

kịch bản theo thông 
lệ và giảm phát thải

Việt Nam?

PES- diện
tích lưu

vực

REDD+: có nhiều
tiềm năng và ưu

tiên về carbon(khu
bảo tồn, vườn

quốc gia)

PPP: Cơ chế phát triển
sạch qua trồn rừng/tái
trồng rừng tại diện tích

đất trồng, bồi hoàn
carbon

Việt Nam?

PES- diện
tích lưu

vực

REDD+: có nhiều
tiềm năng và ưu

tiên về carbon(khu
bảo tồn, vườn

quốc gia)

PPP-
nâng 
cao giá 
trị gia 
tăng 
của PES
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Việt Nam?

PES- diện tích lưu 
vực +/= PPP = 
động lực huy 

động tài chính 
lâu dài cho PES

REDD+: có nhiều tiềm 
năng và ưu tiên về 

carbon(khu bảo tồn, 
vườn quốc gia) +/= PPP 
đầu tư – thúc đẩy buốn
bán tín chỉ carbon -
nâng cao giá trị rừng

Các thực tiễn hiện hành tại Việt Nam

 Khối tư nhân (công ty du lịch) chi trả tiền PES cho Quỹ BVPT 
rừng tỉnh  Quỹ BVPT rừng sử dụng một phần chi phí hành

chính để giúp khối tư nhân lựa chọn cây trồng và giống, 
quản lý cảnh quan để tái đầu tư vào việc duy trì cảnh quan

 Các công ty chế biến gỗ và năng lượng trong nước nằm trong
danh sách người mua trong Nghị định 99 sẽ tự nguyện chi 
trả nếu họ được ký hợp đồng với cộng đồng địa phương để
bảo vệ một khu vực nhất định nhằm bảo vệ diện tích lưu vực
của họ và chia sẻ nguồn lợi ích từ gõ

 Quỹ BVPT rừng tỉnh bày tỏ mối quan tâm trong việc thuê bên
tư vấn độc lập để đánh giá tác động từ PFES

 Các nhóm đồng quản lý giữa khối tư nhân và đơn vị hành
chính công trong việc quản lý Cơ chế phát triển sạch từ trồng
rừng/tái trồng rừng đầu tiên

Các thực tiễn hiện hành tại Việt nam

 Các nhà môi giới quốc tế bày tỏ mối quan tâm về việc hợp
tác với cơ quan chính phủ để tìm lối vào cho thị trường
carbon và được chi trả bởi các quốc gia châu Âu trong việc
nghiên cứu thị trường đền bù tại Việt Nam

 Các công ty lâm nghiệp, giấy, ô tô, xe tải quốc tế hợp tác với
chính phủ trong việc thí điểm dự án REDD+ để tìm hiểu cơ
hội trên thị trường

 Các công ty chế biến gỗ quốc tế bày tỏ mối quan tâm về việc
thay đổi kịch bản theo thông lệ, chuyển từ việc khai thác cây
gỗ sang giữ rừng và thu về tín chỉ carbon (đang thực hiện
nghiên cứu đánh giá sơ bộ)

Khuyến nghị

 Định nghĩa rõ ràng các mục tiêu và người hưởng lợi từ PES, 
REDD+ (ngắn hạn và dài hạn)

 Lên kế hoạch sử dụng đất tổng hợp

 Có các công cụ pháp lý và tài chính để thúc đẩy khối tư
nhân, đi đôi với các biện pháp trừng phạt đủ mạnh và công
tác giám sát đánh giá

 Đảm bảo cơ chế chia sẻ lợi ích công bằng và minh bạch + có 
các biện pháp đảm bảo an toàn

 Cân bằng giữa mục tiêu ngắn hạn và dài hạn

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!!!


