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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

TỈNH LÀO CAI, QUẢNG NAM VÀ KON TUM 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

Nguyễn Hải Vân & Nguyễn Việt Dũng  

PHẠM VI THỰC HIỆN 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên

Huyện Tu Mơ Rông: xã Tu Mơ Rông 

Huyện Sa Thầy: xã Sa Sơn 

Thời gian thực hiện

• Lào Cai: 06-13/07/2015
• Quảng Nam: 20-24/07/2015
• Kon Tum: 27-31/07/2015

CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM VẤN 
• Cơ quan quản lý cấp tỉnh: 18
• Cơ quan cấp huyện và chủ rừng là tổ

chức: 12
• UBND xã và các trưởng thôn/bản:

20
• Hộ gia đình, cá nhân: 107

Huyện Bát Xát: xã Phìn Ngan 

Huyện  Sa Pa: xã Bản Hồ 

Lào Cai 

Quảng Nam 

Huyện Nam Giang: xã Cha Val 

Huyện Phước Sơn: xã Phước Hòa

Kon Tum

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

PHẦN I: THỂ CHẾ - TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHI TRẢ DVMTR

Cách thức tổ chức thực hiện chi trả DVMTR và vận hành 
các Quỹ BVPTR cấp tỉnh hiện nay: 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên  

• Căn cứ trên hướng dẫn thực hiện của Nghị định 99, Nghị định

05/2008 và các văn bản liên quan khác

• Gắn liền với hệ thống tổ chức QLBVR hiện tại từ cấp tỉnh đến cấp cơ

sở

• Khác nhau giữa các tỉnh, đặc biệt ở các cấp huyện – xã

• Vai trò mờ nhạt của Chi cục kiểm lâm trong quá trình chi trả DVMTR (?!) 

• Gánh nặng khối lượng công việc liên quan đến thực hiện chi trả DVMTR đang 
là rất lớn đối với các Hạt kiểm lâm cấp huyện      

Các nhận định chính đối với tỉnh Lào Cai

13.359 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân

100 cộng đồng

91 tổ chức không phải chủ rừng (UBND xã) 

08 Hạt kiểm lâm đang thực hiện hoạt động lập hồ sơ và chi trả trực tiếp đến: 

99.85%

5% trong số tiền quản 
lý mà Quỹ đang giữ lại 
từ nguồn thu chi trả 
DVMTR (100-150 tr)

• Số lượng chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân quá lớn: tăng chi phí giao dịch
trong quá trình thực hiện chi trả và “phân mảnh” hệ sinh thái rừng khi
thực hiện tổ chức quản lý bảo vệ rừng nhận chi trả.

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 
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Các nhận định chính đối với tỉnh Quảng Nam 

Vai trò mờ nhạt của các Chi cục kiểm lâm tỉnh trong quá trình chi trả DVMTR (?!)
• Chỉ có chi cục trưởng là thành viên hội đồng Quỹ  
• Không tham gia vào Ban giám sát đánh giá, nghiệm thu chi trả DVMTR 
• Gián tiếp nắm tình hình chi trả DVMTR qua 05 Hạt và 05 BQL rừng trực thuộc 

UBND xã gần như không tham gia vào chi trả DVMTR 
• 24.960 ha rừng chưa giao, do các UBND xã quản lý  Hoặc rà soát và chuyển cho 

các BQL rừng liền kề tiếp nhận quản lý hoặc chuyển cho 05 Hạt kiểm lâm huyện 
(thành “chủ rừng”) tổ chức khoán QLBVR và tiến hành chi trả DVMTR cho các 
nhóm hộ

• Bắt đầu từ năm 2015, Quỹ hỗ trợ phối hợp thực hiện QLBVR cho 01 cán bộ LN 
của 70 xã đang có chi trả (200.000 VNĐ/ng/tháng)

Số lượng chủ rừng ít, không có chủ rừng là HGĐ/CĐ và 83% diện tích rừng đang 
nhận chi trả của tỉnh Quảng Nam đang được khoán cho các nhóm hộ 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

Các nhận định chính đối với tỉnh Kon Tum

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

• Sự “hồi sinh” của các công ty lâm nghiệp (?!)

07 Công ty lâm nghiệp – 38% diện tích rừng
đang được chi trả DVMTR tỉnh Kon Tum

Cty LN không còn/giảm chức năng hoạt động kinh
doanh mà đang hoạt động như một BQL rừng

CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN
HỢP PHẦN ĐÁNH GIÁ THỂ CHẾ - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

• Có hay không sự thay đổi trong hệ thống tổ chức QLBVR (cơ cấu, chức năng) 
và sự hình thành những mối quan hệ mới từ cấp tỉnh, huyện, xã và cộng đồng 
thôn bản để đáp ứng cho quá trình thực hiện chi trả DVMTR? 

- Sự hình thành các cơ cấu và mối quan hệ mới: như Quỹ  và các cơ quan

liên quan khác trên địa bàn tỉnh 

- Hình thành các cơ cấu tổ chức BVR cấp thôn/bản: Nhóm hộ, Tổ bảo lâm, 

Tổ QLBVR

- Phân tán trong các mối quan hệ QLBVR hiện tại giữa: 

Hạt kiểm lâm  huyện – chủ rừng tổ chức - UBND xã

- Sự “sống lại” của các công ty lâm nghiệp và biến thể trở thành một

DN cung cấp dịch vụ công ích và tổ chức QLBVR như một “BQL rừng” 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN

HỢP PHẦN ĐÁNH GIÁ THỂ CHẾ - TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

• Vai trò và sự tham gia của kiểm lâm nên được đặt ở vị trí nào cho 
đúng? 

 Các hạt kiểm lâm huyện hiện đang “làm thuê” cho Quỹ: lập hồ sơ và tiến 
hành nghiệm thu, chi trả DVMTR    ><    chức năng quản lý nhà nước về 
QLBVR trên địa bàn huyện  “vừa đá bóng, vừa thổi còi”  

 Vị trí đúng của kiểm lâm phải là vị trí theo dõi – kiểm tra - giám sát –
nghiệm thu kết quả QLBVR 

• Vai trò của UBND xã – như một “đầu mối” nhận chi trả và cơ hội cho sự 
thành lập Quỹ BVPTR cấp xã? 

65% số người được hỏi cho biết “biết thông tin về chi trả DVMTR” từ cán bộ 
xã. Tương tự,  69% cho rằng sẽ phản hồi qua xã trước tiên khi có những thắc 
mắc liên quan đến chi trả DVMTR. 
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KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

PHẦN II: VAI TRÒ CHI TRẢ DVMTR ĐỐI VỚI HIỆU QUẢ 
QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CHI TRẢ DVMTR VỚI HIỆU QUẢ QUẢN LÝ BẢO VỆ 
RỪNG ĐỊA PHƯƠNG? 

• Đến nay chưa có hệ thống thu thập số liệu để đánh giá chính xác về hiệu quả bảo vệ
rừng của chính sách chi trả DVMTR

• Các tỉnh đánh giá hiệu quả môi trường của chính sách chi trả DVMTR chủ yếu thông
qua yếu tố về độ che phủ rừng và số vụ vi phạm vào rừng tăng hay giảm theo
báo cáo của cơ quan kiểm lâm về diễn biến rừng hàng năm chung của cả tỉnh, không

có số liệu cụ thể của địa bàn chi trả DVMTR.

TỈNH Năm Tỷ lệ che phủ 
rừng (%)

Số vụ VPLL Cháy rừng 

LÀO CAI 2011 50.8 162 -

2012 51.2 283 37

2013 51.93 128 14

QUẢNG

NAM

2011 48.3 1411 -

2012 48.5 1170 1

2013 49.35 1318 8

KON TUM 2011 64.6 1090 19

2012 64.7 1034 -

2013 65.05 951 6

Nguồn: TCLN (BC hiện trạng rừng toàn quốc) và cuckiemlam.org.vn 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

Chi trả DVMTR đang đóng vai trò “chủ lực” trong các nguồn
tài chính đầu tư cho hoạt động QLBVR địa phương

Chi trả DVMTR là “…chương trình quản lý, bảo vệ rừng thuộc Sở NN-PTNT” và Lào Cai

“…là tỉnh đi đầu trong việc hòa nguồn thu chi trả DVMTR vào dòng ngân sách cho

QLBVR trên địa bàn tỉnh”

Chi tiêu Số tiền Tỷ trọng cơ

cấu vốn

Nhu cầu vốn cho hoạt động quản lý, bảo vệ rừng tỉnh Lào

Cai tối thiểu

50 tỷ

Trong đó:

 Vốn ngân sách 3.7 tỷ 7.4%

 Nguồn thu từ chi trả DVMTR 26 tỷ 52%

 Nguồn khác (ODA, FDI, tư nhân) 3.9 tỷ 7.8%

Còn thiếu 16.4 tỷ 32.8%

LÀO CAI

Nguồn: Phòng KH và Quỹ BVPTR Lào Cai, 2015

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

Chi trả DVMTR đang đóng vai trò “chủ lực” trong các nguồn
tài chính đầu tư cho hoạt động QLBVR địa phương

QUẢNG NAM

Tổng diện tích rừng cần QLBV là 410.823 ha (S rừng tự nhiên)

Nếu không có DVMTR: tỉnh chỉ có đủ ngân sách phân bổ chi 

cho QLBVR diện tích 30.000 ha (CCLNQN, 2015) 

Hiện nay: 

282.533, 39 ha Nguồn tiền DVMTR 

13.223,48  ha      Nguồn vốn ngân sách và CT khác (30A, vốn 
KHBVPTR)

295.756,87 ha       TỔNG

Nguồn: CCLN và Quỹ BVPTR QN, 2015

92,70%

7,30%

68,77%
3,22%

28,01%

Chi trả DVMTR

Các chương trình khác

Chưa có nguồn hỗ trợ

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

Chi trả DVMTR đang đóng vai trò “chủ lực” trong các nguồn
tài chính đầu tư cho hoạt động QLBVR địa phương

KON TUM

30 tỷ
75%

10 tỷ 
25%

12 tỷ
(8%)

3 tỷ 
(2%)

130 tỷ
(90%)

Ngân sách TW

Ngân sách địa phương

Nguồn thu chi trả DVMTR

Trước khi có chi trả DVMTR 

Sau khi có chi trả DVMTR 

Nguồn: Tổng hợp CCLN, phòng KH (SNNPTNT) và Quỹ BVPTR Kon Tum (ước tính TB)(2015)

Thực hiện chi trả DVMTR giúp bổ sung thêm một lực lượng 
lớn tham gia QLBVR tại địa phương

Lực lượng QLBVR Lào Cai Quảng Nam Kon Tum 

Trước khi thực 
hiện chi trả DVMTR

285 cán bộ biên 
chế CCKL

(192 KLĐB)

373 cán bộ biên 
chế chi cục KL

266 cán bộ biên
chế của chi cục KL

Diện tích RTN toàn 
tỉnh 

260.676 410.258 547.265

Khi thực hiện chi 
trả DVMTR 

- 13.359 HGĐ
- 100 Cộng đồng 

- Các hộ/thôn 
bản tham gia 
nhận khoán 

QLBVR

- 1103 nhóm hộ 
(21.218 hộ) 

- 5137 HGĐ
- 26 Cộng đồng 

- Các hộ/thôn bản 
tham gia nhận 
khoán QLBVR 

• Tần suất tuần tra bảo vệ: 1-2 lần/tháng  với thời gian: ½ - 1 ngày/lần
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Nâng cao nhận thức – trách nhiệm của người dân, cộng 
đồng thôn bản về QLBVR (?) 

42,06%

24,30%

28,97%

4,67% Có, đã nghe nói đến 

Có, đã nghe nói đến nhưng 
không hiểu

Chưa nghe đến bao giờ 

Không nhớ/không trả lời 

“Bảo vệ rừng thì được trả công”

“BVR để cung cấp nước cho thủy điện, cho 
dân và phong cảnh xanh đẹp cho quê hương”

“Chi trả tiền để vận động người dân bảo vệ  
rừng tốt hơn”

"Thủy điện trả tiền để hỗ trợ xăng và công 
tuần tra BVR"

Source: PanNature, 2015

•95% người dân được hỏi không biết “Tại sao mình nhận được số tiền như vậy?”

Chất lượng thực hiện hoạt động quản lý bảo vệ rừng nhận chi 
trả DVMTR (?!) 

25,41%

19,67%

35,25%

15,57%

4,10%

Hộ gia đình tự tổ chức bảo vệ rừng 

Phối hợp cùng với các hộ khác thành nhóm hộ cùng tuần tra, bảo vệ rừng 

Hộ gia đình là thành viên của tổ chức BVR để nhận tiền chi trả 

Tham gia cùng với kiểm lâm, LN xã 

Không trả lời 

• Hoạt động tuần tra BVR nhận chi trả DVMTR của người dân chủ yếu mang tính
chất “tự giác” và thiếu giám sát

• Hoạt động tuần tra BVR của
các tổ, nhóm hộ GĐ hiện đang
thiếu hướng dẫn kỹ thuật

90.65% số hộ được hỏi chưa 
được tập huấn liên quan đến chi 
trả DVMTR hoặc tuần tra BVR

Source: PanNature, 2015

Khi được hỏi về số vụ VPPL 
QLBVR, các tổ BVR tham gia chi 
trả “hầu như” đều báo cáo không 
phát hiện ra vụ VPPL BVR  ??

• Hoạt động đánh giá – nghiệm thu số lượng và chất lượng rừng:

84.61% , 84.21% và 73% số hộ được hỏi ở Quảng Nam, Kon Tum và

Lào Cai đều được thông báo và tham gia vào hoạt động giám sát – nghiệm

thu;

Nhưng

85% số hộ được hỏi không biết rằng “kết quả đánh giá – nghiệm thu sẽ

ảnh hưởng đến số tiền chi trả DVMTR mà họ được nhận”

 Người dân đang tham gia một cách bị động

 Truyền thông liên quan đến chi trả DVMTR chưa hiệu quả

Chất lượng thực hiện hoạt động quản lý bảo vệ rừng nhận chi 
trả DVMTR? 

 Mức chi trả hiện nay không thấp so với công BVR của người dân 

 Rủi ro đối với điểm nóng phá rừng? Vậy có nên điều tiết chi trả thông qua xem 
xét lại cách tính toán hệ số K 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

CÁC VẤN ĐỀ THẢO LUẬN
HỢP PHẦN ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ QLBVR

Tần suất Công Đơn vị 
(đ/ngày)

Thành tiền (theo 
năm)

Kon Tum Lào Cai Cả nước

1-2 lần/tháng 1 ngày 150.000 1.8 – 3.6 triệu 

6-7.5
triệu/năm

2.5
triệu/năm

2 
triệu/hộ

3-4 lần/tháng 1 ngày 150.000 5.4 – 7.2 triệu

2 tháng/1 lần 1 ngày 150.000 900.000 đ

6 tháng/lần 1 ngày 150.000 300.000 đ

1 năm/1 lần 1 ngày 150.000 150.000 đ

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

PHẦN III: TÁC ĐỘNG KINH TẾ- XÃ HỘI CỦA CHI TRẢ DVMTR 

Tỷ trọng nguồn thu từ CCDVMTR so sánh với ngân sách 
tỉnh 

TỈNH Nguồn thu 2012 2013 2014

LÀO CAI DVMTR 10.032 18.908 25.508

Chi NS tỉnh 3785.244 4722.016 5295.547

Chi SNBVMT 37.854 47.22 52.95

Tỷ lệ % 26.50 47.22 52.95

QUẢNG
NAM

DVMTR 31.067 44.575 45.221

Chi NS tỉnh 6861.405 6779.041 7980.507

Chi SNBVMT 68.61 67.79 79.8

Tỷ lệ % 45.28 65.75 56.67

KON TUM DVMTR 152.974 136.4780 242.834

Chi NS tỉnh 2712.043 3166.894 3371.058

Chi SNBVMT 27.12 31.67 33.71

Tỷ lệ %
564% 657.5% 566.6%

 Sử dụng hiệu quả nguồn thu chi trả DVMTR? 

Đơn vị: tỷ đồng
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Vai trò của chi trả DVMTR đối với các chiến lược, kế 
hoach BVPTR của tỉnh trong tương lai 

Sẽ là một trong những nguồn vốn đầu tư cho các Quy hoạch, kế hoạch 
BVPTR của tỉnh ổn định và chiếm tỷ lệ quan trọng:

TỈNH Nội dung Số tiền (tỷ đ)

LÀO CAI Nhu cầu vốn cho BVR 2016-2020 365.021

Thu DVMTR (dự kiến) 127.54

Tỷ lệ 34.94%

QUẢNG NAM Nhu cầu vốn BVR 2016-2020 255.317

Thu DVMTR (dự kiến) 226.015

Tỷ lệ 88.56%

KON TUM Nhu cầu vốn tổng 2016-2020 5.024,325

Thu DVMTR (dự kiến) 1214.17

Tỷ lệ 24.16%

83%

17%

Khoán QLBVR cho nhóm 
hộ 

Chu rừng tự bảo vệ 

Chủ rừng Tổng diện tích

được chi trả (ha) 

BQL RĐD 85,053

BQL RPH 92,025

Các lâm trường 206,896

Hộ GĐ, cộng đồng 26,229

UBND các xã 110,791

Công ty tư nhân 16,706

Hưởng lợi từ chi trả DVMTR của chủ rừng hộ gia đình/cộng đồng 

Đối tượng nhận chi trả Diện tích nhận 
chi trả 

Khoán QLBVR cho nhóm hộ 234711.5

Chủ rừng tổ chức tự QL 47810.11

QUẢNG NAM

KON TUM

LÀO CAI 

Chủ rừng Tổng diện tích được

chi trả (ha) 

Chủ rừng là tổ chức (21) 93667.76

Chủ rừng là hgđ/cđ (13.459) 28437.25 

Chủ rừng ko phải tổ chức (91) 32813.45

60,46%
18,36%

21,18%
Chủ rừng là tổ 
chức 

Chủ rừng là 
hgđ/cđ

Chủ rừng ko 
phải tổ chức

Xã Phìn Ngan Xã Bản Hồ Xã Sa Sơn Xã Tu Mơ Rông

13,03%

2,45%

8,19%

30,30%

5.5 tr/n/h

6.5 triệu/năm/hộ 

600.000/n/hộ

3.4 tr/n/h

Tỷ trọng của tiền chi trả DVMRT đối với sinh kế hộ gia đình?

Tiền chi trả DVMTR có thể là: 

“Đã và đang trở thành một 
trong những sinh kế chính 
của hộ gia đình”

“Một nguồn thu tiền mặt 
mới”

“Bổ sung thêm nguồn thu 
cho hộ gia đình” 

“Chỉ là quà của chính phủ”

 Thu nhập từ chi trả DVMTR chỉ giúp cải thiện một phần nhỏ nguồn thu của hộ gia đình 
 Nên sử dụng nguồn thu này ntn? Chi trả trực tiếp đến hộ hay đầu tư 
lợi ích công của cộng đồng hay đầu tư Quỹ hỗ trợ sinh kế cộng đồng xã/thôn?

Những người tham gia QLBVR nhận chi trả DVMTR có thực
sự là người nghèo ?

Kon Tum Lào Cai Quảng Nam 

57,89% 56,67%

15,38%

10,53%
30,00%

28,21%

31,58%
13,33%

56,41%

Hộ trung bình/khá Hộ cận nghèo Hộ nghèo 

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

• Các tiêu chí lựa chọn hộ gia đình tham gia vào tổ QLBVR như: “gương mẫu”, “có
tinh thần trách nhiệm”, “có nhân lực” và nghèo…  Tạo cơ hội cho các cán bộ
thôn, xã tham gia và cả những hộ TB/khá tham gia là chính vào các tổ nhóm
BVR (?!)

Tính minh bạch và công bằng trong chi trả và chia sẻ lợi 
ích từ chi trả DVMTR

Các hộ gia đình nhận chi trả DVMTR (theo các diện tích khoán QLBVR của xã 
hoặc RPH Bát Xát) tại thôn Lảo Vang, xã Phìn Ngan, tỉnh Lào Cai sẽ đóng góp 
“30%” cho quỹ thôn

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) 

• Việc trích giữ lại % từ tiền chi trả DVMTR của các hộ?

Mức chi trả khu vực VQG Chư Mon Rây là 400.000VNĐ/ha nhưng mức chi trả 
hiện tại cho người dân là 20000 VNĐ/ha? 

TẠM KẾT 
• Điểm mạnh của bộ công cụ đánh giá này là vẽ lên một bức tranh tổng 

thể về chi trả DVMTR ở cấp địa phương: từ thể chế - tổ chức thực hiện, 
các tác động về môi trường – kinh  tế - xã hội từ cấp tỉnh, ngành cho 
đến cấp vi mô kinh tế hộ. 

• Bộ công cụ cũng cho phép xác định điểm tốt, điểm chưa tốt và cắt nghĩa 
được những vấn đề, nguyên nhân liên quan khi thực hiện chi trả 
DVMTR ở cấp tỉnh. 

• Phương pháp thực hiện bộ công cụ cũng không cần sáng tạo ra thông 
tin mới mà căn cứ trên một quá trình tham vấn có sự tham gia đầy đủ 
của các bên liên quan cũng như các nguồn dữ liệu được công bố sẵn có 
hiện tại 

• Là phương pháp nghiên cứu xã hội, bộ công cụ cũng có những nhược 
điểm về các số liệu kỹ thuật lâm nghiệp (diễn biến, chất lượng rừng) 
xây dựng hệ thống giám sát – theo dõi riêng về khía cạnh này? 

• Nên/không nên tiếp tục xây dựng thang điểm để có thể “lượng hóa” kết 
quả đánh giá và xếp hạng các tỉnh căn cứ trên mức độ hiệu quả thực 
hiện chi trả DVMTR? 
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PHẢN HỒI VÀ THẢO LUẬN 


