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Xây dựng Khung đánh giá Độc lập

HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 

CẤP ĐỊA PHƯƠNG 

TRUNG TÂM CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN, 2015

Nguyễn Việt Dũng & Nguyễn Hải Vân

NỘI DUNG TRÌNH BÀY

1. Tại sao cần đánh giá độc lập về hiệu quả chi trả DVMTR?

2. Tiếp cận xây dựng khung đánh giá độc lập

3. Cấu trúc khung đánh giá độc lập

4. Quá trình và phương pháp đánh giá thử nghiệm

5. Một số khuyến nghị áp dụng

Tại sao cần đánh giá độc lập hiệu quả 
chi trả DVMTR?

• Bản chất chi trả DVMTR: dựa trên kết quả BVR (được nghiệm thu)

+ Quỹ BVPTR cấp tỉnh: có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, hỗ trợ nghiệm thu,
đánh giá rừng, theo dõi chất lượng DVMTR (Điều 15)

+ Chủ rừng (tổ chức NN): có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nghiệm thu,
đánh giá chất lượng, số lượng rừng hàng năm (Điều 15)

+ Sở NN-PTNT, Hạt Kiểm lâm, UBND xã: chức năng xác nhận số lượng,
chất lượng rừng thuộc diện chi trả (Điều 17)

• Bản chất quản lý chi trả DVMTR: ủy thác qua Quỹ BVPTR bởi bên
cung ứng dịch vụ (chủ rừng) và bên sử dụng dịch vụ (thủy điện,…)

+ Quyền của bên sử dụng DVMTR: được thông báo tình hình BVPTR

+ Kết quả chi trả; tham gia kiểm tra, giám sát,… (Điều 19)

+ Quyền của bên cung ứng DVMTR: được tham gia kiểm tra (Điều 20)

Tại sao cần đánh giá độc lập hiệu quả 
chi trả DVMTR?

• Nguyên tắc chi trả DVMTR: thúc đẩy quản trị rừng tốt, hiệu
quả

+ Đa mục tiêu: bảo vệ rừng và hỗ trợ cải thiện sinh kế

+ Đa bên tham gia: nhà nước, cộng đồng, doanh nghiệp, tư vấn

+ Đa chuẩn mực: công khai, dân chủ, khách quan, công bằng, phù hợp với 

hệ thống luật pháp hiện hành (Điều 5)

+ Đa lợi ích: kinh tế, môi trường, xã hội

+ Quy trình nhiều bước thực hiện (lập hồ sơ, đánh giá-nghiệm thu, chi 
trả)

 Làm thế nào để Quỹ BVPTR cấp tỉnh và các bên liên quan biết được mức 
độ tuân thủ, chất lượng thực hiện (mục tiêu) và khả năng cải thiện chi trả 
DVMTR tại địa phương?

 Làm thế nào để tin rằng kết quả thực hiện được đánh giá và báo cáo là
khách quan và tin cậy?

Tiếp cận xây dựng khung đánh giá độc lập

• Dựa trên các nguyên tắc định hướng thực hiện chính sách chi trả
DVMTR và cơ cấu thực hiện chi trả ở cấp địa phương;

• Mô tả và đánh giá được đầy đủ quá trình thực hiện chi trả DVMTR trên
thực tế dựa trên thu thập và phân tích thông tin, phản ánh của các bên
liên quan chính tại địa phương (tỉnh);

• Cung cấp thông tin tin cậy về kết quả và tác động của chi trả DVMTR
của địa phương về (i) QLBVR theo hướng quản trị rừng tốt hơn; và (ii)
đóng góp vào cải thiện sinh kế các hộ gia đình tham gia;

• Xác định được các điểm mạnh, yếu hoặc lỗ hổng cần cải thiện của quá
trình thực hiện chi trả DVMTR của địa phương;

• Khả thi (kỹ thuật, chi phí), phù hợp để Quỹ BVPTR tỉnh có thể áp dụng,
vận dụng hàng năm thông một bên đánh giá độc lập;

Cấu trúc khung đánh giá độc lập

• Là một hệ thống các tiêu chí và chỉ số xác định tiến trình và kết
quả thực hiện chi trả DVMTR dựa theo mục tiêu; bao gồm cả một
bộ công cụ thu thập thông tin (biểu mẫu câu hỏi) và phân tích
thông tin thu thập được (excel/cơ sở dữ liệu); và khung báo cáo
mô tả kết quả phân tích, đánh giá;

• Là quá trình tham vấn và thu thập dữ liệu, bằng chứng liên quan
từ các bên tham gia (chính) vào quá trình thực hiện chi trả
DVMTR tại địa phương từ cấp tỉnh, huyện, xã và cộng đồng/hộ
gia đình;

• Mỗi bên tham vấn có một biểu mẫu thu thập thông tin tương
ứng;

• Tóm tắt khung đánh giá:
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Cấu trúc khung đánh giá độc lập

Lĩnh vực Tiêu chí Chỉ số Câu hỏi

Cơ sở chính sách, 
thể chế hỗ trợ thực
hiện chi trả
DVMTR

4 9 9

Chất lượng thực
hiện chi trả
DVMTR từ tỉnh
đến cơ sở

5 15 58

Ảnh hưởng của chi 
trả DVMTR đến
môi trường

4 7 18

Ảnh hưởng của chi 
trả DVMTR đến
kinh tế-xã hội

6 18 37

4 19 49 122

Tính khả thi – minh bạch – công bằng Bền vững

Khung nội dung và chỉ số đánh giá

CƠ SỞ CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHI TRẢ DVMTR 

1.1. Mức độ phù hợp chính
sách, quy định cấp tỉnh
hướng dẫn thực hiện chi trả
DVMTR 

1.1 Mức độ phù hợp của chính sách TW về chi trả
DVMTR với điều kiện địa phương

1.2. Mức độ phù hợp của chính sách của tỉnh hướng
dẫn thực hiện chi trả DVMTR tại địa phương

1.2. Mức độ lồng ghép chính
sách chi trả DVMTR trong các
chính sách cấp tỉnh khác

1.2.1 Mức độ lồng ghép của chi trả DVMTR trong
các chính sách về QLBVR cấp tỉnh

1.2.2. Mức độ lồng ghép của chi trả DVMTR trong
các chính sách phát triển KT-XH địa phương

CƠ SỞ CHÍNH SÁCH, THỂ CHẾ HỖ TRỢ THỰC HIỆN CHI TRẢ DVMTR 

1.3. Mức độ rõ ràng và minh 
bạch liên quan đến trách
nhiệm và thẩm quyền của các
cơ quan tham gia trong hệ
thống thực hiện chi trả
DVMTR 

1.3.1. Tính phù hợp trong thành phần Hội đồng
(quản lý) Quỹ BVPTR cấp tỉnh

1.3.2. Tính rõ ràng và minh bạch về chức năng, 
quyền hạn của các bên tham gia hội đồng Quỹ

1.3.3.  Mức độ hiểu biết và được thông tin của các
bên liên quan về chức năng, thẩm quyền và trách
nhiệm của Quỹ BVPTR cấp tỉnh

1.4. Mức độ tham gia và hợp
tác giữa các bên liên quan
trong tổ chức thực hiện chi 
trả DVMTR ở cấp huyện, xã

1.4.1. Mức độ tham gia của các bên liên quan trong
quá trình thực hiện chi trả DVMTR cấp huyện, xã

1.4.2. Thể chế hóa cơ chế phối hợp giữa các cơ quan
trong thực hiện chi trả DVMTR cấp huyện, xã

Khung nội dung và chỉ số đánh giá
Khung nội dung và chỉ số đánh giá

CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHI TRẢ DVMTR TỪ CẤP TỈNH ĐẾN CƠ SỞ 

2.1. Mức độ sẵn sàng và

chất lượng của hoạt

động truyền thông/nâng

cao nhận thức về chi trả

DVMTR 

2.1.1. Kế hoạch truyền thông hàng năm của Quỹ BVPTR

2.1.2. Nhân lực và năng lực đảm nhiệm truyền thông

2.1.3. Đầu mối thực hiện và hình thức truyền thông

2.1.4. Hiểu biết, nhận thức của các đối tượng tham gia (hộ

gia đình và chủ rừng) về chi trả DVMTR 

2.2. Chất lượng công tác

xác lập thông tin/hồ sơ

chi trả DVMTR 

2.2.1. Mức độ tham gia của các bên liên quan trong quá

trình lập hồ sơ chi trả

2.2.2. Mức độ đầy đủ, chính xác của thông tin trong hồ sơ

chi trả DVMTR 

2.2.3. Mức độ hoàn thiện của hệ thống thông tin/hồ sơ chi 

trả DVMTR ở tỉnh/huyện

2.2.4. Khả năng tiếp cận thông tin về hồ sơ chi trả DVMTR 

CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHI TRẢ DVMTR TỪ CẤP TỈNH ĐẾN CƠ SỞ

2.3. Chất lượng thực hiện
đánh giá – nghiệm thu kết
quả thực hiện chi trả DVMTR

2.4.1. Mức độ đầy đủ và công bằng của các tiêu chí
đánh giá nghiệm thu

2.4.2. Mức độ tham gia của các bên liên quan trong
quá trình đánh giá – nghiệm thu

2.4.3. Mức độ minh bạch và công khai thông tin 
trong quá trình đánh giá – nghiệm thu

2.4.4. Mức độ đồng thuận vê kết quả đánh giá –
nghiệm thu giữa các bên tham gia thực hiện

2.4. Chất lượng thực hiện chi 
trả DVMTR đến các chủ rừng
/người thụ hưởng cụ thể

2.4.1. Tốc độ giải ngân (quỹ ủy thác) 

2.4.2. Mức độ chính xác, minh bạch và công bằng
trong quá trình chi trả DVMTR 

2.5. Cơ chế thông tin – phản
hồi và khiếu nại liên quan
đến chi trả DVMTR 

2.5.1. Thiết lập cơ chế thông tin – phản hồi và khiếu
nại liên quan đến chi trả DVMTR 

Khung nội dung và chỉ số đánh giá

TÁC ĐỘNG CỦA CS CHI TRẢ DVMTR ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 

3.1. Tính toàn vẹn của
khu vực rừng được chi 
trả

3.1.1. Thay đổi diện tích rừng trong khu vực có chi trả

3.1.2. Thay đổi chất lượng rừng trong khu vực có chi trả

3.1.3. Xu hướng mất rừng, suy thoái rừng địa phương
(tăng lên/giảm xuống) 

3.2. Mức độ đảm bảo khả
năng cung cấp DVMTR 
(nước cho thủy điện)

3.2. 1. Chênh lệch sử dụng nước giữa thực tế vận hành
so với kế hoạch hoặc thiết kế vận hành hàng năm của
nhà máy thủy điện

3.3. Tác động đến tài
nguyên đất

3.3.1. Tốc độ bồi lắng lòng hồ được ghi nhận so với
thông số cho phép

3.3.2. Rủi ro xâm canh, xâm lấn đối với đất rừng khu vực
chi trả

3.4.  Tác động đến tài
nguyên ĐDSH

3.4.1. Ghi nhận biến động quần thể các loài quý hiếm, 
đặc hữu hoặc loài có giá trị kinh tế trong khu vực kể từ
khi thực hiện chi trả DVMTR 

Khung nội dung và chỉ số đánh giá
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TÁC ĐỘNG THỰC HIỆN CHI TRẢ DVMTR ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI 

4.1. Đáp ứng của
nguồn thu từ chi 
trả DVMTR đối với
ngân sách chi cho
QLBVR và đóng
góp cho giảm
nghèo tại địa
phương

4.1.1. Tỷ lệ nguồn thu từ chi trả DVMTR so với tổng thu ngân
sách của tỉnh (hoặc huyện)

4.1.2. Tỷ lệ nguồn thu từ chi trả DVMTR so với tổng chi/đầu tư
của ngân sách đầu tư cho QLBVR trên địa bàn tỉnh

4.1.3. Nguồn thu từ chi trả DVMTR so với tổng chi/đầu tư cho
giảm nghèo hàng năm của huyện

4.1.4. Nguồn thu từ chi trả DVMTR so với giá trị tổng sản phẩm
hàng năm của xã

4.1.5. Tỷ lệ hộ nghèo/tổng hộ nghèo của xã được chi trả DVMTR

4.2. Đảm bảo sự
tồn tại của các
công ty lâm
nghiệp

4.2.1. Tỷ lệ số lượng công ty LN được chi trả DVMTR của tỉnh

4.2.2. Tỷ lệ đóng góp trung bình của chi trả DVMTR/doanh thu
của công ty LN hàng năm

4.2.3. Tỷ lệ lao động có việc làm hoặc thu nhập từ tham gia chi 
trả DVMTR của công ty LN

Khung nội dung và chỉ số đánh giá

TÁC ĐỘNG THỰC HIỆN CS CHI TRẢ DVMTR ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI 

4.3. Đóng góp của
nguồn thu từ chi trả
DVMTR đối với kinh tế
hộ gia đình

4.3.1. Tỷ lệ đóng góp của nguồn thu từ chi trả DVMTR so 
với tổng thu nhập của hộ gia đình hàng năm

4.3.2. Nguồn thu từ chi trả DVMTR được sử dụng cho các
mục đích thiết yếu của gia đình (lương thực, thực phẩm, 
chữa bệnh, học hành)

4.4. Tác động của chi 
trả DVMTR đối với thái
độ và nhận thức của
người dân về QLBVR

4.4.1. Thay đổi trong quan niệm và nhận thức của người
dân khi tham gia thực hiện chi trả DVMTR tại địa phương

4.4.2. Đóng góp, nâng cao tiếng nói và sự tham gia của
người dân trong QLBVR tại địa phương

Khung nội dung và chỉ số đánh giá

TÁC ĐỘNG THỰC HIỆN CHI TRẢ DVMTR ĐẾN KINH TẾ - XÃ HỘI 

4.5. Thay đổi về quyền
tiếp cận và sở hữu đối
với tài nguyên
rừng/đất rừng tại địa
phương

4.5.1 Thay đổi quan niệm về giá trị đất rừng và quyền sở hữu
đối với rừng/đất rừng của người dân

4.5.2. Thay đổi về mức độ đáp ứng và thực hành quyền tiếp
cận và sở hữu của người dân đối với rừng/đất rừng

4.5.3. Thay đổi về mức độ tham gia của cộng đồng trong giao
đất – giao rừng trong quá trình chi trả DVMTR 

4.5.4. Thay đổi trong cách thức quản lý, sử dụng tài nguyên
rừng/đất rừng của cộng đồng địa phương

4.6. Tác động của chi 
trả DVMTR đến giải
quyết mâu thuẫn/tranh
chấp trong quản lý, sử
dụng tài nguyên rừng
tại cơ sở

4.6.1. Tỷ lệ số hộ trong thôn/xã có tranh chấp sử dụng đất
(rừng) được giải quyết và hài lòng sau khi tham gia chi trả
DVMTR

4.6.2. Tỷ lệ số hộ trong thôn, xã có mâu thuẫn, tranh chấp
liên quan đến sử dụng đất, rừng phát sinh từ khi thực hiện
chi trả DVMTR  

Khung nội dung và chỉ số đánh giá
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• Tham vấn cơ quan cấp tỉnh: Phòng Kế hoạch – Tài chính, Chi cục Kiểm lâm, Chi

cục Lâm nghiệp (Sở NN-PTNT); Sở Tài chính; Sở TN-MT và Quỹ BVPTR;

• Thu thập báo cáo về kế hoạch, phương án và kết quả thực hiện chi trả DVMTR

của tỉnh và các báo cáo về thực hiện QLBVR trên địa bàn tỉnh; các chủ rừng;

• Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chi trả DVMTR của địa phương
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Đ • Tham vấn và thu thập thông tin (văn bản, báo cáo) từ cấp huyện, xã: UBND

huyện/BCĐ thực hiện kế hoạch BVPTR huyện, Hạt kiểm lâm huyện, UBND xã;

• Tham vấn các chủ rừng: BQL RPH/RĐD, các công ty lâm nghiệp;

• Phỏng vấn Trưởng thôn hoặc Trưởng nhóm BVR cấp thôn/bản hoặc nhóm hộ;

• Phỏng vấn hộ gia đình (ngẫu nhiên) ở các thôn tham gia (20 hộ/thôn/xã; 02 xã)

KHẢO SÁT   PHÂN TÍCH THÔNG TIN -> BÁO CÁO -> HỘI THẢO THAM VẤN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

Phương pháp đánh giá thử nghiệm
(NGHỆ AN, LÀO CAI, QUẢNG NAM, KON TUM)

Tổ chức thực hiện

• Nhóm đánh giá: 04 người

Trưởng nhóm (thể chế)

Tư vấn 1 (phân tích tài chính-lợi ích)

Tư vấn 2 (tác động MT-XH)

Cán bộ hỗ trợ (hành chính, liên lạc)

• Thời gian thực hiện: 2-3 tháng

Chuẩn bị, rà soát: 03 ngày

Tham vấn tỉnh, huyện: 03 ngày

Tham vấn chủ rừng, xã, thôn: 02 ngày

Phỏng vấn hộ: 02 ngày

Xử lý số liệu: 03 ngày

Báo cáo (dự thảo, cuối cùng): 15 ngày

Tổ chức hội thảo tham vấn: 02 ngày

• Chi phí thực hiện:

Công tư vấn: 35 – 40 ngày

Chi phí đi lại, lưu trú cho tư vấn

Chi phí tham vấn các bên liên quan

Chi phí liên lạc, VPP, in ấn

Chi phí tổ chức hội thảo tham vấn

(1/2 - 1 ngày; 30 người)

Dự phòng; hỗ trợ bên tham gia
khác

* chi phí áp dụng theo quy định

• Công cụ đánh giá: đơn giản hơn; điều chỉnh khung chỉ số; chủ động lựa chọn

• Lựa chọn tư vấn đánh giá độc lập:

Tư vấn cá nhân/tổ chức

LHHVN địa phương; Hội Khoa học lâm nghiệp địa phương

• Chi phí thực hiện: trích từ 10% phí quản lý của Quỹ (đối với Quỹ BVPTR) hoặc

10% phí quản lý của chủ rừng tổ chức (BQL rừng)

• Quy mô thực hiện: số lượng mẫu (huyện, xã, thôn, hộ gia đình) đánh giá phù

hợp với thời gian và chi phí (?)

• Địa bàn đánh giá: lựa chọn xã, thôn, cộng đồng đảm bảo tính đại diện trong lưu

vực có chi trả (?)

• Ai có thể tham gia cùng? Công ty thủy điện, HĐND huyện-xã; Hội Nông dân,

Hội phụ nữ xã;…

Một số khuyến nghị áp dụng
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XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN !


