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Đặt vấn đề  

Chương trình phối hợp hoạt động khoa học công nghệ giai đoạn 2014-2020 và Kế hoạch hợp 

tác năm 2015-2016 giữa Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam (LHHVN) và Tổng cục 

Lâm nghiệp (TCLN) được ký kết tháng 7/2015. Theo đó, tại mục I.7, hoạt động “phản biện và 

hỗ trợ sửa đổi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo hướng công bằng, 

minh bạch và bền vững”, được giao cho Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và 

các tổ chức thuộc Liên minh Đất rừng (FORLAND) chủ trì triển khai nội dung; Vụ Kế hoạch – 

Tài chính, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam là đầu mối phối hợp. Trong thời gian qua, 

trên cơ sở nhiệm vụ được giao, PanNature và CORENARM, một thành viên FORLAND, đã tiến 

hành khảo sát, tham vấn và đánh giá hiệu quả thực hiện chi trả DVMTR tại 03 tỉnh Lào Cai, 

Quảng Nam và Kon Tum.  

Chính thức triển khai tại Việt Nam từ đầu năm 2011 ngay sau khi Nghị định 99/2010/NĐ-CP 

ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ có hiệu lực, chi trả DVMTR đã trở thành một trong 

những chính sách lâm nghiệp nổi bật, đáng chú ý nhất tại Việt Nam, thu được nhiều thành tựu 

ý nghĩa. Nguồn thu từ chi trả DVMTR từng bước trở thành một nguồn tài chính ổn định, 

khoảng 1.000-1.300 tỷ đồng/năm, dành riêng cho các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng 

(QLBVR); từ đó, giúp giảm áp lực chi của ngân sách nhà nước cho đầu tư lâm nghiệp hàng năm 

từ 22-25%. Với mức chi trả trung bình 250.000 VNĐ/ha, chính sách này đã bổ sung thêm thu 

nhập trung bình từ 1,8-2 triệu đồng/hộ/năm cho gần 349.000 hộ gia đình cùng hơn 5.700 

nhóm hộ, cộng đồng tham gia quản lý, bảo vệ gần 5 triệu ha rừng trên toàn quốc. Chính sách 

này cũng tạo nguồn thu mới, hỗ trợ thêm chi phí duy trì hoạt động cho các chủ rừng nhà nước, 

nhất là các công ty lâm nghiệp trong bối cảnh khai thác rừng tự nhiên phải tạm dừng.   

Bên cạnh những con số đáng ghi nhận về mặt kinh tế hay đóng góp cho sinh kế, thực tiễn chi 

trả DVMTR cho thấy chính sách này đã có những tác động đáng kể đến sắp xếp tổ chức và thể 

chế quản lý lâm nghiệp tại các địa phương. Theo đó, hệ thống tổ chức QLBVR dần hình thành 

nên cơ cấu, chức năng và mối quan hệ mới từ cấp tỉnh, huyện, xã và cộng đồng thôn bản nhằm 

đáp ứng cho quá trình thực hiện chi trả DVMTR. Những thay đổi này, hoặc làm tăng cường, 

hoặc suy giảm vai trò và chức năng vốn có của các bên liên quan; từ đó ảnh hưởng trực tiếp 

tới tính minh bạch, công bằng và hiệu quả của chính sách chi trả DVMTR nói riêng và chất 

lượng QLBVR nói chung ở các địa phương. Bên cạnh đó, sự thiếu vắng của một hệ thống giám 

sát – đánh giá thực hiện và hiệu quả chi trả DVMTR toàn diện, có chiều sâu về cả ba khía cạnh 

thể chế - môi trường – xã hội, cũng được coi là nguyên nhân khiến những hiệu quả và tác động 

của chính sách chi trả DVMTR chưa được nhận diện và đánh giá một cách đầy đủ.  

Để thảo luận sâu hơn các nội dung trên, cũng như thực hiện nội dung phối hợp đã ký kết giữa 

LHHVN và TCLN, PanNature và CORENARM đại diện cho FORLAND hỗ trợ LHHVN và TCLN tổ 

chức hội thảo “Đánh giá hiệu quả chi trả dịch vụ môi trường rừng và sự tham gia của các 

bên liên quan tại địa phương”, nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu, đánh giá hiệu quả chi trả 

DVMTR tại một số địa phương, tập trung vào cả ba khía cạnh: thay đổi về thể chế, tổ chức thực 

hiện; hiệu quả đối với môi trường và hiệu quả xã hội. Đây cũng là kết quả áp dụng bộ công cụ 

đánh giá độc lập hiệu quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR cấp địa phương mà PanNature 

và CORENARM đã phát triển và thử nghiệm trong thời gian qua.  
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Nhóm nghiên cứu kỳ vọng rằng những kết quả nghiên cứu này sẽ được các cơ quan chức năng 

xem xét và lồng ghép trong quá trình sửa đổi các quy định, hướng dẫn thực hiện chi trả 

DVMTR, từ đó giúp cải thiện hiệu quả thực hiện chi trả DVMTR tại cấp địa phương theo hướng 

minh bạch, công bằng và bền vững. Ngoài ra, Hội thảo cũng mong muốn mở ra một diễn đàn 

thảo luận rộng rãi hơn để xác định đúng vai trò của chính sách chi trả DVMTR cũng như khả 

năng gắn kết chính sách này cùng các sáng kiến khác đang được triển khai thực hiện (như: tái 

cơ cấu các nông-lâm trường quốc doanh, sáng kiến giảm phát thải khí nhà kính do mất rừng 

và suy thoái rừng (REDD+) hay thúc đẩy mô hình đồng quản lý trong hệ thống rừng đặc 

dụng,…) nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rừng ở Việt Nam trong tương lai.   

Mục tiêu của hội thảo 

Mục tiêu chung của hội thảo là giới thiệu và chia sẻ các kết quả thử nghiệm bộ công cụ đánh 

giá độc lập hiệu quả thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại cấp địa phương đến các cá nhân, 

tổ chức và cơ quan liên quan; với kỳ vọng có thể được xem xét và lồng ghép nội dung này 

trong quá trình sửa đổi chính sách chi trả DVMTR hiện nay theo hướng minh bạch, công bằng 

và bền vững.  

Mục tiêu cụ thể:  

 Giới thiệu nội dung bộ công cụ đánh giá độc lập hiệu quả thực hiện chi trả dịch vụ môi 

trường rừng cấp địa phương;  

 Chia sẻ và thảo luận kết quả đánh giá thí điểm hiệu quả thực hiện chính sách chi trả 

DVMTR tại 03 tỉnh: Lào Cai, Quảng Nam và Kon Tum và cơ hội sử dụng bộ công cụ này 

trong quá trình xây dựng hệ thống giám sát – đánh giá chi trả DVMTR tại Việt Nam;  

 Thảo luận mở rộng về vai trò của chính sách chi trả DVMTR và khả năng gắn kết chính 

sách này với các sáng kiến lâm nghiệp khác trong bối cảnh tổng thể tái cơ cấu ngành lâm 

nghiệp và tăng cường hiệu quả QLBVR ở Việt Nam. 

 

 

 



3 | T r a n g  

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO 

Thời gian Nội dung 

8.00 – 8.30 Đăng ký đại biểu  

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)  

8.30 – 8.45 Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội thảo  

Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH và KT Việt Nam 

Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Lâm nghiệp 

PHIÊN BUỔI SÁNG: Đánh giá hiệu quả thực hiện chi trả DVMTR cấp địa phương  

Chủ trì:                 Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng, Tổng cục Lâm nghiệp 

                                Ông Nghiêm Vũ Khải, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH và KT Việt Nam 

8.45 – 9.15 Chi trả DVMTR tại Việt Nam: Kết quả thực hiện và sửa đổi chính sách 

Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Giám đốc Quỹ BVPTR Việt Nam  

9.15 – 9.30 Giới thiệu khung đánh giá độc lập hiệu quả hiệu quả thực hiện chính 

sách chi trả DVMTR tại địa phương 

Ông Nguyễn Việt Dũng, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)   

9.30 – 10.00 Kết quả đánh giá thí điểm hiệu quả thực hiện chính sách chi trả 

DVMTR tại Lào Cai, Quảng Nam và Kon Tum  

Bà Nguyễn Hải Vân, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)  

10.00 – 10.30 Hỏi đáp – thảo luận  

Phản hồi từ địa phương về đánh giá hiệu quả thực hiện chi trả DVMTR  

10.30 – 10.45 Nghỉ giải lao  

10.45 – 11.05 Tổ chức - thể chế và sự tham gia của các bên trong chi trả DVMTR và 

những đề xuất hướng tới công bằng, minh bạch 

Ông Trần Nam Thắng, Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Quản lý Tài nguyên 

(CORENARM)  

11.05 – 11.45 Hỏi đáp – thảo luận  

11.45 – 12.00 Tổng kết hội thảo phiên buổi sáng  

Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp  
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12.00 – 13.30 Nghỉ ăn trưa 

PHIÊN BUỔI CHIỀU 

Nâng cao hiệu quả quản trị lâm nghiệp tại Việt Nam thông qua gắn kết chi trả DVMTR 

và các sáng kiến lâm nghiệp khác  

Chủ trì:               Đại diện lãnh đạo TCLN và LHHVN  

13.30 – 13.45 Giới thiệu nội dung phiên buổi chiều  

Đại diện Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)   

13.45 – 14.05 Thúc đẩy hợp tác công tư trong quản lý, bảo vệ và phát triên rừng: 

Nhìn từ thực hiện chính sách chi trả DVMTR tại Việt Nam  

Ông Ngô Anh Tuấn, Nguyên Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ NN-PTNT 

14.05 – 14.25 Chi trả  DVMTR và cơ hội thực hiện cơ chế đồng quản lý rừng ở Việt 

Nam  

Ông Nguyễn Việt Dũng, PanNature 

14.25 – 15.00 Hỏi đáp và thảo luận  

15.00 – 15.30 Nghỉ giải lao  

15.30 – 16.00 Lồng ghép, gắn kết chi trả DVMTR với REDD+: Giải pháp nhằm nâng 

cao hiệu quả quản trị rừng trong tương lai 

TS. Phạm Thu Thủy, Tổ chức CIFOR  

16.00 – 17.15 Hỏi đáp và thảo luận  

Vai trò của chính sách chi trả DVMTR trong bối cảnh thúc đẩy cải thiện hiệu 

quả quản trị lâm nghiệp ở Việt Nam  

Toàn thể đại biểu  

17.15 – 17.30 Tổng kết phiên buổi chiều 

 Bế mạc hội thảo  

Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Giám đốc Quỹ BVPTR Việt Nam 

 

 

 


