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TRONG QUẢN LÝ BV&PTR NHÌN TỪ THỰC HIỆN 

CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DVMTR TẠI VIỆT NAM
MỤC ĐÍCH

Chia sẻ ý tưởng, 

sáng kiến tiếp cận

hợp tác công tư

(PPC) trong xây

dựng chính sách

chi trả DVMTR mở

rộng ở Việt Nam, 

nhằm gia tăng

nguồn lực và sự

tham gia của tất cả

các bên hưởng lợi

trong quản lý

BV&PTR 

Khái niệm PPC PPC nhìn từ PFES

PFES tại Việt Nam
Thúc đẩy PPC trong

BV&PTR nhìn từ PFES
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NỘI DUNG TRÌNH BÀY

Public

XUẤT XỨ HỢP TÁC CÔNG TƯ

Đầu tư tư nhân theo

cơ chế thị trường

Đầu tư theo cơ chế

kế hoạch nhà nước

Lợi nhuận
Phúc lợi

toàn dân

Khủng hoảng
Không thành

công

Private
PPI

PPC 

PPP

XUẤT 

XỨ  

PPP 

ĐỘNG CƠ THÚC ĐẨY HỢP TÁC CÔNG TƯ

Thu hút vốn đầu
tư tư nhân (bổ

sung/giải phóng
cho nguồn vốn

Nhà nước)

Tăng năng suất
và sử dụng các

nguồn lực có sẵn
một cách hiệu

quả hơn

Cải cách các lĩnh
vực/thể chế, qua 
qui định,  phân
công lại vai trò, 
động cơ, nghĩa

vụ và trách nhiệm

ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)

PPP là một khuôn khổ
có sự tham gia của khu
vực TN nhưng ghi nhận
và thiết lập vai trò của
CP bảo đảm đáp ứng
các nghĩa vụ XH và đạt
được thành công trong
cải cách khu vực NN và
đầu tư công

PPP là quan hệ hợp
đồng giữa khu vực tư
nhân và khu vực công
trong việc cung cấp
những loại hàng hóa
công ích thường do
khu vực công cung cấp

PPP là hình thức đầu
tư được thực hiện trên
cơ sở HĐ giữa cơ quan
NN có thẩm quyền và
nhà đầu tư, DN dự án
để thực hiện quản lý,
vận hành DA kết cậu hạ
tầng, cung cấp dịch vụ
công
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CÁC LOẠI HÌNH HỢP TÁC CÔNG TƯ 

Tương tác công tư (PPI)

Public-Private Interaction

Hợp tác công tư (PPC)

Public-Private Collaboration

Đối tác công tư (PPP)

Public-Private Partnership

CÁC KHÁI NIỆM HỢP TÁC CÔNG TƯ

• Chính phủ xây
dựng môi trường
thuận lợi (CSHT,
dịch vụ pháp lý
ANTT) thu hút
DN tư nhân đầu
tư kinh doanh

PPI

• Tất cả các hình thức
thỏa thuận giữa khu
vực công và khu vực
TN. Các đối tác
trong PPC không
nhất thiết phải góp
vốn tài chính cho
phần tham gia của
mình

PPC

• HĐ trách nhiệm giữa
NN và TN. Ngoài tham
gia đầu tư và cung cấp
tài chính, khu vực TN
còn tham gia cung cấp
dịch vụ; khu vực NN
chuyển một phần rủi ro
sang khu vực TN

PPP

NGUỒN: (FAO,2014) – Báo cáo Đối tác Công tư cho Sự phát triển 

bền vững của nông thôn Việt Nam

NGUỒN: ADB – Báo cáo Mối quan hệ đối tác Nhà nước – Tư nhân

Tình hình PPP tại các nước Châu Á PPP TẠI VIỆT NAM

Năm 2010: Quyết định 71/2010/QĐ-TTg ngày 9/11/2010

v/v ban hành qui chế thí điểm đầu tư theo hình thức đối

tác công tư

Năm 2015: Nghị định 15/2015/NĐ-CP ngày 14//2015 về

đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Một số các qui định tại các văn bản QPPL khác

• Xuất xứ: Từ mục tiêu BV&PTR, các Chương trình 327,773, 5 triệu
ha rừng, 661,PFES

• Mục tiêu: BV&PTR ,tăng độ che phủ rừng

• Phương pháp:

+ Huy động các nguồn lực XH đầu tư BV&PTR;

+ BV&PTR dựa vào cộng đồng;

• Kết quả:

+ Độ che phủ rừng tăng (41%)

+ Hỗ trợ sinh kế và XĐGN

+ XHH nguồn vốn đầu tư BV&PTR, cơ cấu vốn đầu tư

phát triển lâm nghiệp thay đổi.

PFES TẠI VIỆT NAM

1.965 tỷ
23%

416 tỷ 
5% 

1.200 tỷ
14%

4.830 tỷ
57%

Cơ cấu nguồn vốn năm 2015

7.072 tỷ
18%

3.667 tỷ
9%

5.096 tỷ
13%

24.150 tỷ 
60%

Ngân sách nhà 
nước

Vốn ODA

Chi trả DVMTR

Nguồn vốn khác 
(các tổ chức, cá 
nhân tự đầu tư)

Cơ cấu nguồn vốn 5 năm 2011 - 2015

CƠ CẤU VỐN ĐẦU TƯ BV&PTR

Nguồn: (VNFF, 2015)
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• Huy động nguồn tài chính từ XH,giải phóng một phần NSNN

• Toàn XH, mọi người dân cùng hưởng lợi từ kết quả BV&PTR

• Các Quỹ BV&PTR: Trích QLP 0,5% or 10% và NĐ16/2015/NĐ-CP

• Đối với những người trực tiếp cung ứng DVMTR:

229.101 HỘ GIA 

ĐÌNH NHẬN 

KHOÁN BVR

3.493 NHÓM 

HỘ,CĐ NHẬN 

KHOÁN BVR

875 TỔ CHỨC

121.855 HỘ VÀ 

NHÓM HỘ

436 CHỦ RỪNG LÀ 

TỔ CHỨC

439 TC KHÔNG 

PHẢI LÀ CHỦ RỪNG 

ĐƯỢC GIAO QLBVR

119.614 CHỦ RỪNG 

LÀ HỘ GIA ĐÌNH

2.241 CHỦ RỪNG 

LÀ NHÓM HỘ,CĐ

KẾT QUẢ CHIA SẺ LỢI ÍCH TỪ PFES

Nguồn: (VNFF, 2014)

 Huy động nguồn lực tài chính từ XH đầu tư BVPTR, nâng cao nhận thức

sâu sắc về BV&PTR trong toàn XH;

 Mang lại thu nhập, hỗ trợ cho hàng triệu người dân sống bằng nghề rừng,

cải thiện mức sống và đầu tư sinh kế, trong đó có 72% đồng bào các dân

tộc thiểu số;

 Hỗ trợ công tác quản lý BV&PTR hiệu quả cho 5,78 triệu ha rừng, thông qua

355.324 các chủ rừng, các hộ gia đình, cộng đồng dân cư thôn/bản nhận

khoán BV&PTR.

 Sáng tạo cơ chế tài chính mới công khai, minh bạch, đưa hơn 75% tổng

nguồn KP chi trả DVMTR đến tận tay người dân BV&PTR.

 Hỗ trợ KP việc thiết lập, hoàn thiện hồ sơ, bản đồ là công cụ hữu hiệu quản

lý BVR cho hàng triệu ha rừng

KẾT QUẢ TỪ PFES 

PPC NHÌN TỪ PFES

+ Các cơ quan quản lý tập trung nguồn lực vào các hoạt động nhằm
tăng nguồn thu theo hướng XHH, chưa quan tâm đúng mức tới các
thiết chế PPC trong triển khai PFES

+ Các cơ sở SX thủy điện/nước sạch: Chủ yếu thu hộ/nộp hộ, trách
nhiệm, nghĩa vụ chưa thực sự gắn với lợi ích thiết thân; Các DV du
lịch, nước công nghiệp, bãi đẻ TS, lưu giữ, hấp thụ cacbon chưa
triển khai được nguồn thu

+ Người chi trả DV : Đại đa số người dân trong XH chưa biết đầy đủ về
nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi của người đang gián tiếp chi trả
cho việc sử dụng DVMTR;

+ Người cung ứng DV: Bước đầu đã gắn nghĩa vụ, trách nhiệm với lợi
ích, nhưng chưa hiểu đầy đủ về quyền và lợi của người lao động
BV&PTR, từ cung ứng DVMTR.

PPC NHÌN TỪ PFES

 Vai trò của các bên:

+ Cơ quan QLNN luôn giữ vai trò chủ động, chủ đạo trong lập KH và
điều phối các hoạt động của PFES;

+ Các thành phần khác: Cơ sở thủy điện, nước sạch, người sử dụng,
người cung ứng DVMTR tham gia PFES chưa với vị thế, vai trò bình
đẳng, còn bị động;

 Các tồn tại, hạn chế:

+ Tàn dư của cơ chế quản lý KHH, quản lý tài chính ngân sách,duy ý chí
vẫn là trở ngại;

+ Công bằng, bình đẳng là vấn đề còn tồn tại trong nhiều mối quan hệ
trong triển khai thực hiện PFES.

+ Các nguồn lực chưa được khai thác, phát huy tối đa (dịch vụ du lịch,
hấp thụ các bon, nước công nghiệp…)

 Các nhân tố thúc đẩy PPC

 Vai trò nhà nước vừa là nhà đầu tư, vừa là người kiến tạo, vừa là người

bảo trợ;

 Cộng đồng dân cư sống trong và gần rừng tham gia PFES đang từng

bước được nâng cao nhận thức, trở thành những người chủ rừng đích

thực;

 Vai trò các nước, các tổ chức quốc tế vừa là các nhà tài trợ, vừa cung cấp

nguồn đầu tư tài chính, vừa hỗ trợ các sáng kiến, tư vấn kỹ thuật;

 Các nhà đầu tư tư nhân chủ động đầu tư BV&PTR, nguồn lực đầu tư tư

nhân chiếm tỷ trọng ngày càng lớn

TIỀM NĂNG THÚC ĐẨY PPC NHÌN TỪ PFES

 PFES là mô hình huy động các nguồn lực

XHH đầu tư BV&PTR theo phương châm

“Nhà nước và nhân dân cùng làm”

 Tiếp cận PPC, đổi mới tư duy trong thiết kế hệ thống và quản trị vận hành

có thể thúc đẩy PPC trong BV&PTR qua PFES.

 Triển khai BV&PTR theo mô hình PPC sẽ góp phần đổi mới QLNN trong

phát triển Lâm nghiệp theo hướng chuyển vai trò của NN từ trực tiếp và

chủ đạo trong đầu tư BV&PTR và cung cấp các dịch vụ công sang vai trò

khuyến khích, hỗ trợ các chủ thể ngoài Nhà nước tự thực hiện và thực

hiện cùng Nhà nước.

 Vai trò của Nhà nước tập trung tạo lập hành lang pháp lý, cung cấp các

dịch vụ pháp lý, dịch vụ công và tạo các điều kiện thuận lợi cho tư nhân,

cộng đồng thực hiện đầu tư BVPTR.

THÚC ĐẨY PPC TRONG BV&PTR 

NHÌN TỪ PFES 

Đổi mới tư duy
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 Xây dựng môi trường pháp lý

 Khung pháp lý triển khai thực hiện PFES bao gồm: Luật BV&PTR; NĐ
99/2010/NĐ-CP và NĐ 05/2008/NĐ-CP; 02 Quyết định của TTg, 13 Quyết
định cấp Bộ trưởng và 5 Thông tư; Triển khai PPP có NĐ15/2015/NĐ-CP
(Đối tượng áp dụng NĐ15 chưa quy định đối với BV&PTR)

 Để triển khai BV&PTR theo một mô hình PPC cần bổ sung các văn bản
QPPL, hình thành khung pháp lý quy định:

o Vai trò, vị trí, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền hạn, lợi ích của các bên đối tác
trong BV&PTR;

o Xây dựng các thể chế PPI,PPC,PPP;

o Quy trình lập, phê duyệt các dự án đầu tư lâm nghiệp;

o Xây dựng cơ chế lồng ghép các quy định đầu tư PPP,PPC,PPI với đầu tư
lâm sinh, đầu tư BV&PTR.

o Xây dựng mô hình tổ chức, bộ máy quản lý PPC trong BV&PTR;

THÚC ĐẨY PPC TRONG BV&PTR NHÌN TỪ PFES 

 Các hành động cụ thể

 Đẩy nhanh các nghiên cứu về mức chi trả và xác định số tiền chi trả DVMTR

đối với các dịch vụ hấp thụ và lưu trữ các bon; dịch vụ cung ứng bãi đẻ,

nguồn thức ăn và con giống tự nhiên, sử dụng nguồn nước từ rừng cho nuôi

trồng thủy sản; các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nguồn nước;

sửa đổi, bổ sung các qui định về mức chi trả và xác định tiền chi trả đối với

dịch vụ du lịch nhằm tăng nhanh các nguồn thu lớn cho BV&PTR.

 Có lộ trình từng bước đề xuất tăng mức thu tiền chi trả DVMTR đối với thủy

điện và nước sạch lên đúng bằng giá trị DVMTR do BVR tạo ra (khoảng 1

triệu đồng/1ha).

THÚC ĐẨY PPC TRONG 

BV&PTR NHÌN TỪ PFES 

 Lồng ghép các kế hoạch đầu tư, tài chính hàng năm (QĐ57, QĐ24,

ODA,PFES, SNKT,SNKH,SNMT, Đầu tư TN…) trong đầu tư BV&PTR và

triển khai PFES;

 Rà soát các văn bản QPPL về BV&PTR,các quy định về đầu tư phát triển,

triển khai xây dựng khung pháp lý phát triển hợp tác công tư trong

BV&PTR;

 Nghiên cứu xây dựng thông tư hướng dẫn NĐ15 trong đầu tư lâm sinh;

 Tuyên truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức về

PPI,PPC,PPP cho cán bộ quản lý lâm nghiệp, người cung ứng, người sử

dụng DVMTR trong BV&PTR và triển khai PFES

THÚC ĐẨY PPC TRONG 

BV&PTR NHÌN TỪ PFES 

Hợp tác công tư trong BV&PTR là tiếp cận mới phù hợp xu thế phát

triển hiện đại, có thể triển khai hiệu quả trong ngành Lâm nghiệp Việt

Nam trên cơ sở phát huy thành quả đã đạt được từ PFES. Các công

việc cần thúc đẩy:

 Đổi mới tư duy QLNN

 Thiết lập hành lang pháp lý

 Bộ máy tổ chức và cán bộ

 Kế hoạch hành động hiệu quả

 Truyền thông và kiểm tra, giám sát

XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN
(TS.Ngô Anh Tuấn, ngoanhtuan50gmail.com)


